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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:

MČ Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Predmet výrubu:

podľa prílohy

Lokalita:

parcela č. 1607/78 (ostatná plocha), 1741/5 (zastavaná plocha
a nádvorie), 1607/215 (ostatná plocha) a 1607/236 (ostatná plocha) –
Areál bývalej Vinárne Tramín. k. ú. Bratislava – Rača

Dôvod výrubu:

asanácia stavby bývalej vinárne Tramín a plánovaná výstavba
Materskej školy Tramín – dreviny sú v priamom zábere budúcej stavby
a jej súčastí

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
11.04.2022 (pondelok) 2022.
Ústne pojednávanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční dňa
12.4.2022 (utorok) 2022 o 10,00 h.
Stretnutie účastníkov konania bude v dohodnutom čase na MÚ MČ Bratislava – Rača,
Kubačova ul. 21.
E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť na konaní je:
marek.polas@lamac.sk
Ing. Lukáš Baňacký, v. r.
starosta

Telefón:
E-mail:
Internet:

+421 2 64 78 00 65
marek.polas@lamac.sk
www.lamac.sk

IČO:
IBAN:

00 603 414
SK37 0200 0000
0000 0302 4032

Klientske centrum:
PO: 08:00 – 18:00
UT: 08:00 – 14:30

ST:
ŠT-PI:

08:00 – 18:00
08:00 – 14:30

Označenie
podľa
posudku

15

43-1

43-2

-

Názov
dreviny
javor mliečny
(Acer
platanoides)
borievka
(Juniperus
sp.)
borievka
(Juniperus
sp.)
baza čierna
(Sambucus
nigra)
ruža šípová
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