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Oznámenie o začatí konania - Kaufland Slovenská republika, v.o.s. (DEV-ING SK, s. r.o.)
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 žiadosti spoločnosti Kaufland Slovenská
republika, v.o.s., Trnavská cesta 41/A, Bratislava, v zastúpení spoločnosťou DEV-ING SK, s. r. o., Rovná ul. 50,
Bratislava, zo dňa 04.09.2019, o vydanie súhlasu na výrub 25 ks stromov a 6 ks krovitých porastov, rastúcich na
pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15138/52 v k. ú. Nové Mesto a 5 ks stromov a 1 ks kríkového porastu,
rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21949/13 v k. ú. Ružinov na Trnavskej ceste v Bratislave.
Ako dôvod nutnosti výrubu predmetných drevín žiadateľ uviedol plánovanú realizáciu stavby „Úprava
vjazdu k centrále Kaufland a prestavba uzáverovej šachty BVS a. s., Trnavská cesta, Bratislava-Nové Mesto“
a stavby oporného múru /gabion/.
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) potvrdili svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní.
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