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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
8085/4170/2019/ZP/KMEA Kmeťková Adriana Mgr.

02/49253221/adriana.kmetkova@banm.sk
25.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jaseňa a 1 m2 orgovánu - Pluhová ul.
- oznámenie o začatí konania

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 zo dňa 14.02.2019, ktorým požiadala

fyzická osoba o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior) s obvodom kmeňa 40 + 32 + 46

+ 70 cm a 1 m2 porastu orgovánu (Syringa sp.),rastúcich na pozemku registra „E“ UO parc. č. 12788, k. ú. Nové

Mesto v lokalite Pluhovej ul. v Bratislave (klasifikácia pozemku ,,orná pôda“). Dreviny sú navrhnuté na výrub

z dôvodu nutnosti vybudovania nového betónového plota. Predmetné dreviny rastú tesne za oplotením pozemku

žiadateľky a opierajú sa o plot. Pozemok, na ktorom dreviny požadované na výrub rastú, je vo vlastníctve

Hlavného mesta SR Bratislavy a v dočasnej správe Slovenského pozemkového fondu.

 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.


