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Vec
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín – Trnavské mýto
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. 20386 zo dňa 06. 06. 2018, ktorým
požiadalo Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava, o vydanie
súhlasu na výrub 10 m² krovitého porastu druhu holohyňa šarlatová /Pyraccantha coccinea rastúceho na pozemku
registra „C“ KN parc. 10403/2, k. ú. Nové Mesto na Trnavskom mýte v Bratislave. Krovité porasty sú navrhnuté
z dôvodu, že sú prestarnuté a znemožňujú údržbu zelene z dôvodu ostnatých tŕňov na konároch. V súčasnosti
prebieha rekonštrukcia námestia.
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.
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Stránkové dni
Pondelok 8 - 12,00
Streda
8 - 12,00
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8 - 12,00

13 – 17,00
13 – 17,00

