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

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

aša značka: ŽPaÚP - 2378/2011 V Bratislave, dňa 8. 12. 2011

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade
s § 82 ods. 7 zákona Č. 54312002 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 § 89 ods. l písm. al zákona Č. 543/2002 Z. z. na základe
žiadosti spoločnosti LOVEX, s. r. o., Pezinská ul. Č. 3, Bratislava, v zastúpení Ing. Štefanom
Jakabom, Budovateľská ul. Č. 18, Bratislava, zo dňa 6. 12. 2011 o vydanie súhlasu na výrub
7 ks ovocných stromov rastúcich na pozemku parcela Č. 13336/1 v k. Ú. Nové Mesto na
Jurskej ul. z dôvodu pripravovanej stavby "Obytný komplex, Jurská - Pezinská, Bratislava".
Na výrub predmetných drevín vydala mestská časť súhlas rozhodnutím Č. Star - 203412006
zo dňa 24. 8. 2006.

Na základe žiadosti spoločnosti zo dňa 19. 1. 2009 mestská časť zmenila termín
realizácie náhradnej výsadby z 31. 3. 2009 do 31. 12. 2010 z dôvodu posunu vydania
stavebného povolenia na predmetnú stavbu, neskoršieho začatia stavby a problémov so
zabezpečením financovania stavby. Podaním zo dňa 6. 12. 2011 splnomocnený zástupca
žiadateľa znova požiadal o posun realizácie náhradnej výsadby z dôvodu neukončenia stavby.
Nový termín realizácie náhradnej výsadby žiadateľ navrhol do 31. 12.2012.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky
oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do siedmych dní od tohto oznámenia

Ing. Ľudovít K o l l á r i k
prednosta


