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Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

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:

MESTSKÁ ČASŤ – BRATISLAVA – DÚBRAVKA, ŽATEVNÁ 2, 844 02
BRATISLAVA

Predmet výrubu:

1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris) s obvodom kmeňa 78 cm
1 ks lipa malolistá (Tilia cordata) s obvodom kmeňa 72 cm

Lokalita:

parcela registra "C" č. 1283 (zastavaná plocha a nádvorie), areál MŠ
Ožvodlíkova Bratislava - Dúbravka

Dôvod výrubu:

Poškodený zdravotný stav, narušená statika a nepriaznivý vplyv na
budovu materskej školy – poškodzovanie strechy a taktiež oplotenia.
Oba stromy rastú v ochrannom pásme inžinierskych sietí.

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
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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
1.3. (pondelok) 2021
Ústne pojednávanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční
dňa 2.3. (utorok) 2021 o 10,00 h.
Stretnutie účastníkov konania bude v dohodnutom čase na Miestnom úrade mestskej
časti Bratislava – Dúbravka, Pri kríži 14.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť na konaní je:
marek.polas@lamac.sk

Ing. Lukáš Baňacký
starosta
v.r.

