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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLA VA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLA VA- NOVÉ MESTO

Junácka č. 1, 831 91 Bratislava
oddelenie územného plánu a životného prostredia

Číslo : úpžP - 68/2011
V Bratislave dňa 2. 3. 2011

Oznámenie
o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadateľ Spoločenstvo vlastníkov bytov Ješová ul. 9, Bratislava, v zastúpení
spoločnosťou BYTY spol. s r.o., Janotova ul. 14 - 16, Bratislava, požiadalo podaním zo dňa
17. 1. 2011 v zmysle zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov o vydanie súhlasu na výrub 2 ks listnatých stromov - jelší lepkavých s obvodmi
kmeňov 50 cm a 55 cm rastúcich na pozemku parc. Č. 5489/2 v k. Ú. Vinohrady na .Jelšovej
ul. z dôvodu poškodzovania základov a muriva kotolní. Uvedeným dňom bolo začaté správne
konanie.

V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň
17. marca 2011 o 10.00 hod. (štvrtok) so zrazom účastníkov konania pred bytovým domom
Č. 9 na Jelšovej v Bratislave.

Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie
na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. Č. 1 v Bratislave,
Č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námety, námietky a pripomienky môžu uplatniť na ústnom
konaní, alebo osobne, prípadne písomne na tunajšom úrade.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Oznámenie sa doručuje:
Žiadatel'ovi :

1. Spoločenstvo vlastníkov bytov Jelšová ul. 9, v zastúpení BYTY spol. s r.o., Janotova ul.
Č. 14 - 16, 841 05 Bratislava 4

Zúčastnenej osobe:
2. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06
Bratislava 1

Na vedomie:
3. Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. Č. 3, 811 06 Bratislava 1
4. OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova ul. 5, 811 02 Bratislava 1
5. Okresný súd Bratislava III,Nám. Biely kríž Č. 7,83607 Bratislava

Co. : ÚPŽP - ala
Vybavuje: Mgr. Kmeťková tel. 49253 221


