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Vec
Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub drevín – Turbínová ul.
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 č. 13620 zo dňa 29.03.2019, ktorým
požiadala spoločnosť City Logistix, s. r. o., Budyšínska ul. 36, Bratislava, v zastúpení Ing. Dagmarou Vázalovou s.
r. o., Kĺzavá ul. 20, Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 8 kusov topoľov čiernych (Populus nigra) s obvodmi
kmeňov 56 cm, 58 cm, 53 + 56 + 50 + 91 cm, 62 cm, 85 cm, 63 cm, 88 cm a 62 cm a 1 kusa topoľa bieleho
(Populus alba) s obvodom kmeňa 87 + 78 + 97 + 65 cm, rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č.
13664/74 a 13664/93 v k. ú. Nové Mesto, na Turbínovej ulici (klasifikácia pozemkov ,,ostatná plocha“).
Ako dôvod nutnosti výrubu drevín žiadateľ vo svojej žiadosti uvádza pripravovanú výstavbu parkovacích
miest a oddychovej zóny.
V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne v listinnej forme podľa osobitného zákona
na adresu podatelna@banm.sk alebo adriana.kmetkova@banm.sk oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní
do piatich pracovných dní od tohto oznámenia.
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