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Vec
Oznámenie o začatí správneho konania - Tegelhoffa, Odbojárov, Družstevná- 1000 stromov

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/l961 Zb. o
pozemných komunikáciách (ďalej len„cestný zákon“) v znení neskorších predpisov, podľa § 1a ods. 2 zákona č.
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v súlade so Štatútom
hlavného mesta SR Bratislavy čl. 74 p), podľa § 14 ods. 3 cestného zákona, podľa § 18 ods. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
ktorou sa vykonáva cestný zákon a podľa § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny
poriadok“) oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania povolenia k výrubu 16 ks drevín, klasifikovaných
ako cestná zeleň, rastúcich na pozemkoch v k. ú. Nové Mesto: Reg. „C“ parc. č. 15125 na ul. Tegelhoffa, č. 11279/2
na ul. Odbojárov, č. 21952 na ul. Kalinčia-kova, č. 21950 na ul. Družstevná, č. 21988 na ul. Budyšínska, č. 22012/1
na ul. Sibírska a na Reg. „E“ parc. č. 22007 na ul. Ursínyho, č 11824/1 na ul. Šuňavcova.
Dreviny určené na výrub majú podľa predloženej inventarizačnej tabuľky zhoršený zdravotný stav a zníženú
funkčnosť a preto ich Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vymení za novú výsadbu.
Jedná sa o tieto dreviny určené na výrub:

Tegelhoffa
1 lipa striebristá / Tilia to-mentosa ´C´15125
2 lipa malolistá / Tilia cordata ´C´15125
3 lipa malolistá / Tilia cordata ´C´15125
4 lipa malolistá / Tilia cordata ´C´15125
Šuňavcova
5 javor poľný / Acer campes-tre ´E´11824/1
Sibírska
6 lipa obyčajná / Tilia vulga-ris C´22012/1
Ursínyho
7 javor mliečny / Acer plata-noides ´E´22007
8 lipa malolistá / Tilia cordata ´E´22007
9 lipa malolistá / Tilia cordata ´E´22007
10 javor jaseňolistý / negundo aceroides ´E´22007
Kalinčiakova
11 javor mliečny / Acer plata-noides ´C´21952
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12 jaseň mannový / Fraxinus ornus ´C´21952
Odbojárov
13 sofora japonská / Sophora japonica ´C´11279/2
14 sofora japonská / Sophora japonica ´C´11279/2
15 sofora japonská / Sophora japonica ´C´11279/2
16 sofora japonská / Sophora japonica ´C´11279

Ako náhradnú výsadbu si žiadateľ vybral na jednotlivých uliciach nasledovné druhy drevín s ktorými súhlasíme a
dopĺňame ich o dendrologické parametre, ktoré je potrebné dodržať pri ich výsadbe:
• 9 ks alejová listnatá drevina druhu jaseňovec metlinatý cv. Fastigiata - Koelreuteria pa-niculata „Fastigiata“ s obv.
kmeňa. min 31 - 35 cm a výškou nasadenia koruny pri vý-sadbe 2,2 m v k. ú. Nové Mesto na pozemku Reg. „C“
parc. č. 15125 na ulici Tegelhoffa

• 1 ks alejová listnatá drevina druhu javor poľný - Acer campestre s obvodom kmeňa min. 18 - 22 cm a výškou
nasadenia koruny pri výsadbe 2,2 m v k. ú. Nové Mesto na pozem-ku Reg. „E“ parc. č. 11824/1 na ulici Šuňavcova

• 1 ks alejová listnatá drevina druhu lieska turecká - Corylus colurna s obvodom kmeňa min. 18 - 22 cm a výškou
nasadenia koruny pri výsadbe 2,2 m v k. ú. Nové Mesto na po-zemku Reg. „C“ parc. č. 22012/1 na ulici Sibírska

• 5 ks alejová listnatá drevina druhu sofora japonská - Sophora japonica s obvodom kme-ňa min. 18 - 22 cm a výškou
nasadenia koruny pri výsadbe 2,2 m v k. ú. Nové Mesto na pozemku Reg. „C“ parc. č. 21988 na ulici Budyšínska

• 10 ks alejová listnatá drevina druhu hloh jednosemenný cv. „Stricta“ - Crataegus mono-gyna „Stricta“ s obvodom
kmeňa min. 16 - 20 cm a výškou nasadenia koruny pri výsad-be 2,2 m v k. ú. Nové Mesto na pozemku Reg. „E“
parc. č. 22007 na ulici Ursínyho

• 3 ks alejová listnatá drevina druhu javor mliečny cv. „Olmsted“ - Acer platanoides „Olmsted“ s obvodom kmeňa
min. 18 - 22 cm a výškou nasadenia koruny pri výsadbe 2,2 m v k. ú. Nové Mesto na pozemku Reg. „C“ parc. č.
21952 na ulici Kalinčiakova

• 1 ks alejová listnatá drevina druhu javor mliečny - Acer platanoides s obvodom kmeňa min. 18 - 22 cm a výškou
nasadenia koruny pri výsadbe 2,2 m v k. ú. Nové Mesto na po-zemku Reg. „C“ parc. č. 21950 na ulici Družstevná
• 4 ks alejová listnatá drevina druhu sofora japonská - Sophora japonica s obvodom kme-ňa min. 18 - 22 cm a výškou
nasadenia koruny pri výsadbe 2,2 m v k. ú. Nové Mesto na pozemku Reg. „C“ parc. č. 11279/2 na ulici Odbojárov

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku máte možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i spôsobu
jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie písomne, alebo osobne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia. V prípade, že sa v stanovenej lehote nevyjadríte správny orgán bude mať za to, že nemáte
námietky a v uvedenej veci bude rozhodnuté na základe nami zistených skutočností.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti

v z. podľa poverenia č. 70/2021 zo dňa 16.09. 2021
Mgr. Branislav Filipovič, MBA
zástupca starostu mestskej časti

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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