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Vec
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín – Magurská ulica

          Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1

písm. d/ zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len

,,zákona,,), v súlade  s § 82 ods. 7 zákona, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

v znení neskorších predpisov

oznamuje

začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona, na základe žiadosti č. 32825 Hlavného mesta SR

Bratislava zo dňa 3. 10. 2017 o vydanie súhlasu na výrub 6 ks dreviny druhu – agát biely /Robinia pseudoacacia

s obvodmi kmeňa 55 cm, 240 cm, 242 cm, 77 cm, 200 cm, 174 cm rastúcich na pozemku registra „E“ UO s parc. č.

22399 v k. ú. Vinohrady na Magurskej ulici, ktorého vlastníkom je Hlavné mesto SR Bratislava. Dôvodom výrubu

je, že stromy sú prestarnuté, vykazujú zdravotné poškodenie, presychajú a ulamujú sa ich konáre. Rastú na strmom

svahu, sú výrazne nahnuté nad komunikáciou, čím sa stávajú nebezpečnými pre občanov.

             V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky na adresu

peter.kollarik@banm.sk alebo zp@banm.sk oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do piatich pracovných

dní od tohto oznámenia.


