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

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

Číslo: ÚPŽP - 2059/20 l O
ÚPŽP - 118/2011

V Bratislave dňa l. 8. 2011

Oznámenie
o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3

a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadateľ spoločnosť Železnice Slovenskej republiky, Klemensova ul. č. 8, Bratislava,
v zastúpení spoločnosťou DOPRAST AV, a. s., Kominárska ul. Č. 2, 4, Bratislava, podaniami
zo dňa 21. 10. 2010 a 26. 1. 2011 požiadala v zmysle zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich
na pozemkoch na viacerých lokalitách v k. Ú. Nové Mesto v Bratislave. Ako dôvod žiadosti
o súhlas na výrub žiadateľ uviedol pripravované stavby: " Projekt TEN - T - Prepojenie
železničného koridoru TEN - T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave, Stavba: ŽSR
Bratislava - predmestie - Bratislava - Filiálka - Bratislava - Petržalka" a stavbu "Projekt
TENT - Prepojenie železničného koridoru TEN- T s letiskom a železničnou sieťou
v Bratislave, Stavba ŽSR, Bratislava - Železničné zapojenie letiska M. R. Štefánika, 2. etapa
- rekonštrukcia žel. mosta a inžinierskych sietí". Uvedeným dňom boli začaté správne
konania.

V súvislosti s oboma podaniami mestská časť nariaďuje spojené ústne konania
spojené s miestnymi zisťovaniami za účelom posúdenia a prerokovania žiadostí na deň
23. augusta 2011 o 9.00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov konania pred budovou
Miestneho úradu MČ Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. Č. l v Bratislava (odtiaľ je
odvoz na jednotlivé lokality zabezpečený investorom).

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 námietky a pripomienky môžu podať osobne na tunajšom úrade,
písomne alebo pri konaní.

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:
1. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova ul. č. 8, 813 61 Bratislava 1 (žiadateľ)
2. DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska ul. Č. 2, 4, 832 03 Bratislava 3 (splnomocnený

zástupca žiadateľa)
3. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06

Bratislava 1 (zúčastnená osoba)
4. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancová ul. 96, 831 04 Bratislava 3

a vedomie:
5. Miestny úrad MČ Bratislava - Nové Mesto, odd. ÚPŽP, Tu - pre spis
6. Miestny úrad MČ Bratislava - Nové Mesto - pre zverejnenie na internete (www.banm.sk)

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


