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Vec :
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 7 ks drevín –  k. ú.  Dúbravka

          Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d/

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona,,), v súlade  s

§ 82 ods. 7 zákona, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

oznamuje

začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona, na základe žiadosti Miestneho úradu MČ Bratislava-

Dúbravka, Žatevná ul. 2, Bratislava, v zastúpení starostom RNDr. Martinom Zaťovičom, zo dňa 24.05.2018, o

vydanie súhlasu na výrub 7 ks listnatých stromov – 1 ks bršlena európskeho (Euonymus europaeus) s obvodom

kmeňa 36 cm, 1 ks topoľa kanadského (Populus canadensis) s obvodom kmeňa 133 cm, 1 ks borovice lesnej (Pinus

sylvestris) s obvodom kmeňa 51 cm, 3 ks vŕby (Salix sp.) s obvodmi kmeňov 81 cm, 41 cm a 160 cm a 1 ks javora

cukrového (Acer sacharinum) s obvodom kmeňa 64 cm, rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2962/1,

2778/201, 1411, 1491/4 a 2922 v kat. ú. Dúbravka.

           Ako dôvod nutnosti výrubu drevín žiadateľ uviedol zlý zdravotný stav stromov, napadnutie stromov

drevokaznými hubami a hnilobou a ohrozovanie zdravia a majetku obyvateľov. Zeleň rastúca na týchto pozemkoch

je zverená do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov Protokolom o zverení majetku hlavného mesta do správy

MČ Dúbravka č. 58/92.

 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.


