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Vec:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, rastúcich na pozemku reg. "C" KN p. č.
19598, k. ú. Vinohrady v lokalite Železná studnička
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 v znení neskorších predpisov (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 zo dňa 18.06.2018, ktorým požiadala
spoločnosť ORAVA-STAV, s.r.o., Obchodná ul. 62, Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 3 ks listnatých stromov
– 1 ks platana javorolistého (Platanus x acerifolia) s obvodom kmeňa 188 cm a 2 ks brestov horských (Ulmus
glabra) s obvodmi kmeňov 116 cm a 103 cm, rastúcich na pozemku registra ,,C,, KN parc. č. 19598 v k.ú.
Vinohrady v lokalite Železná studnička.
Ako dôvod nutnosti výrubu predmetných stromov žiadateľ uviedol, že stromy rastú v zábere výstavby,
ktorá vyplýva zo zmluvy o nájme pozemkov: Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička – Rotunda.
- budova pavilónu spôsobom obnovy zaniknutého historického pavilónu na danom mieste (Labutí pavilón) z roku
1905,
- budova záhradnej reštaurácie s terasou, ktorá je riešená v duchu pôvodného klasicistického kúpeľného domu.
Na predmetnú stavbu bolo Okresným úradom Bratislava, odborom starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany
prírody a vybraných zložiek ŽP vydané Záverečné stanovisko číslo:OÚ-BA-OSZP3/2017/006289/KOJ/EIA-ZS zo
dňa 15.11.2017.
Pozemok parcela registra ,,C“ KN č. 19598, k. ú. Vinohrady, je v katastri nehnuteľností vedený ako
,,zastavané plochy a nádvoria“, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom, kód druhu
chránenej nehnuteľnosti 204 – Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo
pamiatkovej zóny. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.
V súlade s § 82 ods. 3 zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov žiadame písomne v listinnej forme alebo elektronickými prostriedkami podpísané so
zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona na adresu podatelna@banm.sk oznámiť svoju účasť
v tomto správnom konaní do piatich pracovných dní od tohto oznámenia.
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