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

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 podania č. 1376 zo dňa 15. 01. 2018, ktorým

požiadala Bytkomfort – BA, a. s., o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu breza sp,, a javor sp., ( Betula sp.,

Acer sp.,) rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 5841/13, k. ú. Vinohrady, na Hroznovej ulici v Bratislave.

Dreviny sú navrhnuté z dôvodu zásahu do elektrického vedenia celou svojou korunou.

 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) oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do piatich pracovných dní od

tohto oznámenia.


