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

9346/4858/2019/ZP/KMEA

Kmeťková Adriana Mgr.
02/49253221/adriana.kmetkova@banm.sk

05.03.2019

Vec:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín – 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 01.03.2019, ktorým požiadala
spoločnosť AUTO POLA, s. r. o., Vajnorská ul. 89, Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 1 ks listnatého stromu
druhu lipa malolistá (Tilia cordata) s obvodom kmeňa 73 cm, rastúceho na pozemku registra „C“ KN parc. č.
13607/19 v k. ú. Nové Mesto v lokalite Novej Rožňavskej ul. v Bratislave (klasifikácia pozemku ,,zastavaná
plocha a nádvorie“). Lipa je navrhnutá na výrub z dôvodu zlého zdravotného stavu podloženého fytopatologickým
posudkom a hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo životov človeka a hrozby vzniku značnej škody na
majetku.
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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