
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLA VA- NOVÉ MESTO

Junácka č. 1, 831 91 Bratislava
oddelenie územného plánu a životného prostredia

Číslo: Star - 104512010
V Bratislave dňa 8. 6. 2010

Oznámenie
o začatí správneho konania podl'a § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. 1, Bratislava na základe ústnej
žiadosti Ing. Tamary Hudákovej, bytom Ovručská ul. Č. 10, Bratislava, vykonanej terénnej
ohliadky dňa ll. 5. 2010 a na základe odborného stanoviska Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva Bratislava hlavné mesto zo dňa 27. 5. 2010 oznamuje začatie správneho
konania v zmysle § 3 a 5 zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks ihličnatých stromov - 2 ks
borovíc čiernych a l ks borovice lesnej s obvodmi kmeňov 50, 5 cm, 80 cm a 100 cm
rastúcich na verejnom pozemku na Ovručskej ulici v Bratislave, parcela Č. 11787/1 v k. ú.
Nové Mesto pri bytovom dome Č. 8 - 10. Dôvodom nutnosti výrubu borovíc je značné
tienenie okien bytu a tvorby plesní v byte. Dňom uskutočnenej terénnej ohliadky bolo začaté
správne konanie. Pozemok, na ktorom borovice rastú, je Hlavným mestom SR Bratislavou
zverený do správy Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a je v zozname pozemkov, na
ktorých má vykonávať údržbu zelene EKO - podnik VPS.

Vzhľadom na to, že predmet konania a okolnosti sú správnemu orgánu dostatočne
známe, mestská časť zároveň upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania

Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie
na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. Č. l v Bratislave,
Č. dverí 506, 5. poschodie a námietky a pripomienky môžu podať osobne na tunajšom úrade,
písomne alebo ústne.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


