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Vec
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny –  Višňová ul.

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. 9671 zo dňa 27.03.2018, ktorým
požiadalo Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 28 ks drevín
– 7 ks  sliviek (Prunus sp.) s obvodmi kmeňov 27 cm, 85 cm, 67 cm, 83 c m, 79 cm, 50 cm a 95 cm, 1 ks borovice
čiernej (Pinus nigra) s obvodom kmeňa 62 cm, 1 ks hlošiny úzkolistej (Eleagnus angustifolia) s obvodom kmeňa
137 cm, 3 ks briez previsnutých (Betula pendula) s obvodmi kmeňov 61 cm, 52 cm a 44 cm, 5 ks agátov bielych
(Robinia pseudoacacia) s obvodmi kmeňov 130 cm, 65 cm, 47 cm, 119 cm a 36 cm, 2 ks jabloní (Malus sp.)
s obvodmi kmeňov 105 cm a 75 cm, 1 ks javora horského (Acer pseudoplatanus) s obvodom kmeňa 56 cm, 2 ks
krovitých porastov druhu baza čierna (Sambucus nigra) s výmerami 1 m2 a 10 m2, 1 ks krovitého porastu v zložení
baza čierna (30 %), slivka (50%) a ruža (20 %) s výmerou 30 m2, 1 ks krovitého porastu v zložení baza (30 %),
slivka (50 %), ruža (20 %) s výmerou 50 m2,  1 ks krovitého porastu v zložení slivka (50 %), baza (25 %), hloh (25
%) s výmerou 100 m2 a 1 ks krovitého porastu v zložení slivka (50 %), baza (25  %), hloh (25 %) s výmerou 50 m2,
rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/2, k. ú. Vinohrady, 1 ks smreka obyčajného (Picea abies)
s obvodom kmeňa 63 cm, rastúceho na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/17 v k. ú. Vinohrady a 1 ks lipy
malolistej (Tilia cordata) s obvodom kmeňa 91 cm, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/18 v k. ú.
Vinohrady, na Višňovej ul. v Bratislave. Dreviny sú navrhnuté na výrub z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu
(č. 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 1314, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 - 27), poškodzovania majetku (č.2, 7, 9, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 22, 28) a z dôvodu, že ide o dreviny z náletu (č.5, 6, 8, 12, 22 a 28). Ako náhradu za vyrúbané dreviny
žiadateľ navrhuje použiť nové dreviny druhov muchovník stromovitý čerešňa pílkatá ʼKanzanʽ, jaseňovec
metlinatý, paulovnia plstnatá, borovica hymalájska, hruška Kalerianova, arónia tmavoplodá a ibištek sýrsky.

 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.


