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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO

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

Číslo: ÚPŽP - 1109/20 II
V Bratislave dňa, 30.6.2011

Oznámenie
o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadateľ oddelenie pre správu bytov a nebytových priestorov Miestneho úradu MČ
Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. č. l, Bratislava požiadal podaním zo dňa 6. 6. 2011
v zmysle zákona č. 54312002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
o výrub l ks slivky - mirabelky rastúcej pred objektom administratívnej budovy na Hálkovej
ul. č. II v Bratislave, parcela č. 12738111 v k. ú. Nové Mesto z dôvodu znečisťovania
prístupového chodníka padajúcimi plodmi, tienenia okien budovy hustou korunou a nutnosti
zvýšenia bezpečnosti zväčšením zorného uhla strážnej služby Mestskej polície, ktorá
v budove sídli. 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 14. júla 2011
o 14.00 hod. (štvrtok) so zrazom účastníkov konania na Hálkovej ul. v Bratislave pred
objektom č. ll.

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

Ing. Ľudovít K o l l á r i k
prednosta

Oznámenie sa doručuje:
AI Účastníkom konania:
l. Miestny úrad MČ Bratislava - Nové Mesto, odd. pre správu bytov a NP, Tu (žiadateľ)
2. Hlavné mesto SR Bratislava, primaciálne nám. č. 1, 81499 Bratislava 1 (vlastník

pozemku)

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

Bratislava 1

B/ Na vedomie:
4. Miestny úrad MČ Bratislava - Nové Mesto - pre zverejnenie na internete (www.banm.sk)

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


