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Oznámenie o začatí konania
Mestská časť Bratislava – Lamač, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo
veciach ochrany prírody a krajiny, konkrétne vo veci ochrany drevín v súlade s §18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov,
týmto oznamuje začatie správneho konania
vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín, v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny.
Žiadateľ:

Mgr. Ľuboš Bublík, Pod násypom 2, 841 03 Bratislava

Predmet výrubu:

smrek s obvodom kmeňa 109 cm

Lokalita:

parcela č. 1765/1 k. ú. Lamač (zastavaná plocha a nádvorie), evidovanej
na LV č. 125

Dôvod výrubu:

Strom svojou výškou ohrozuje majetok žiadateľa a poškodzuje oporný
múr nad chodníkom na ulici Pod násypom 2, Bratislava - Lamač

Lehota na doručenia písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť
účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorým sa novelizuje aj zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
orgánu ochrany prírody a krajiny je
25.10. (pondelok) 2021
Ústne pojednávanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční dňa
26.10. (utorok) 2021 o 10,00 h
Stretnutie účastníkov konania bude v dohodnutom čase na ulici Pod násypom 2
E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť na konaní je:
marek.polas@lamac.sk
S pozdravom
Ing. Lukáš Baňacký
starosta
v. r.
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