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Vec:
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub14 ks stromov a 12 ks

kríkových skupín, rastúcich na pozemkoch reg. "C" KN p. č. 5948/3, 4, 6, 11, 12, 13, 5, 10, 9 v kat.
ú. Vinohrady – Bárdošova ul. č. 33

Vec : Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín

             Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona
č. 543/2002 z. z.. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len ,,zákona,,) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na základe podania č. 13911 zo dňa 18.04.2018, ktorým
požiadalo Združenie rodičov spoločnej nemecko – slovenskej školy, Palisády č. 51, Bratislava, v zastúpení
spoločnosťou Marizil, s. r. o., Budovateľská ul. č. 1, Bratislava, požiadala o vydanie súhlasu na výrub 12 ks
stromov – 6 ks líp malolistých (Tilia cordata) s obvodmi kmeňov 118 cm, 94 cm, 115 cm, 102 cm, 124 cm a 81
cm, 1 ks lipy veľkolistej (Tilia platyphyllos) s obvodom kmeňa 61 cm, 1 ks orecha kráľovského (Picea abies) s
obvodom kmeňa 134 cm, 2 ks javorov horských (Acer pseudoplatanus) s obvodmi kmeňov 42 cm a 100 cm, 1 ks
borovice čiernej (Pinus nigra) s obvodom kmeňa 79 cm a 1 ks topoľa čierneho pyramidálneho Populus nigra
ʼItalicaʽ) s obvodom kmeňa 196 cm, 152 m2 kríkových drevín, rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č.
5948/3, 5948/4, 5948/5, 5948/6, 5948/9, 5948/10, 5948/11, 5948/12, a 5948/13 v kat. ú. Vinohrady, vedenom na
listoch vlastníctva č. 7210, 2337 a 6966 ako ,,zastavané plochy a nádvoria“. Ako dôvod nutnosti výrubu
predmetných drevín žiadateľ uviedol rekonštrukciu budovy bývalého Ústavu vzdelávania a služieb, čiastočné
pôdorysné zväčšenie a zmenu jej využívania z administratívnej budovy na súkromnú nemeckú školu Detsche
schule Bratislava, pozostávajúcej s materskej a základnej školy a gymnázia.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne v listinnej forme alebo elektronickými
prostriedkami podpísané so zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona na adresu
podatelna@banm.sk alebo cez všeobecnú agendu do elektronickej schránky Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
na www.slovensko.sk (E0005957900) oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do piatich pracovných dní od
tohto oznámenia.


