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Vec:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 21 ks stromov rastúcich na pozemkoch registra "C"

KN p. č. 15132/59 a 15132/99 v k. ú. Nové Mesto na Tomášikovej – Trnavskej ul. – 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 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 spoločnosti Pri Kuchajde 2, s. r. o.,
Panenská 6, Bratislava, v zastúpení spoločnosťou e-c-o enviro consulting s. r. o., Panenská ul. 7, Bratislava, zo dňa
06. 12. 2017, ktorým požiadala o vydanie súhlasu na výrub 21 ks stromov, rastúcich na pozemkoch, parcely
registra ,,C,, KN č. 15132/99 a 15132/101 v kat. ú. Nové Mesto (druh pozemku „ostatné plochy“) na rohu
Tomášikovej ul. a Trnavskej cesty z dôvodu pripravovanej výstavby „NIDO 2 – Projekt občianskej vybavenosti –
apartmánové bývanie, komerčné priestory pre obchod, kancelárie, služby Trnavská cesta, Bratislava.

           Správny orgán týmto zároveň oznamuje, že vzhľadom na to, že v týchto dňoch žiadateľ predloží na príslušný
orgán štátnej správy projekt uvedenej stavby na konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, správny orgán ochrany prírody konanie vo veci vydania súhlasu na výrub
drevín preruší na dobu 90 dní od doručenia rozhodnutia o prerušení konania.

           V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne v listinnej forme na Miestny úrad MČ
Bratislava-Nové Mesto alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom na adresu podatelna@banm.sk
oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia.


