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VEC: ,,Výrub stromov a krovitého a náletového porastu na Vydrici v k.ú. Karlova Ves a Staré Mesto?
oznámenie

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Bratislava správa vnútorných vód Šamorín Vám týmto
oznamuje, že v zmysle § 47 ods. 4 písm. e/ zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane
prírody a krajiny, mieni vykonať prevádzkový zásah výrub stromov a krovitého a náletového porastu
rastúceho vprietočnom profile, svahoch ana pobrežných pozemkoch vodného toku Vydrica
v nasledovnom rozsahu:

1 . výrub krovitého a náletového porastu z koryta a svahov Vydrice v r.km O,5 - 3,5 v k.ú. Staré
Mesto a k.ú. Karlova ves v rozsahu do 1 200 m";
výrub 3 ks suchých stroínov s priemerom vo výške 130 cm do 60 cm, 1 ks vřby s priemerom vo
výške 130 cm do 80 cm, 2 ks brestu s priemerom vo výške 130 cm do 50 cm, ktoré sú naklonené,
podmyté, preschnuté a ohrozujú život, zdravie a majetok tretích osób.

2.

Hore uvedený zákon v § 47 ods. 7 určuje oznamovaciu povinnost' vlehote min. 15 dní pred
uskutočnením výrubu.

Výrub naša organizácia plánuje vykonat' v termíne od Ol. 11 .2019 do 31.03 .2020.

Na doplnenie Vám uvádzame, že naša organizácia musí pravidelné údržbárske a opravárske práce
vykonávat' povinne v rámci svojej pracovnej náplne, vyplývajúc z § 48 až 49 zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon).

S pozdravom sí.o'whsn vaoaííospocAí'<sú/ PODNIK
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Odštepiiý závod Bratislava
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Ing. Vojtech Kontsel' '7
riaditer Správy vnútorných vód Šamorín

Pr{loha: situácia, fotodokumentácia
Na vedomie : OZ BA odbor 210, VHE Šamorín, MÚ BA Karlova Ves, MÚ BA Staré Mesto
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Informácie (priestom.vé údajistorové údaje) publikované na mapovom poríáli SVP. Lp. nie sú použiteíné na právne úkony.@SVP, š.p., @VÚVH, @ÚGKK, @Eurosense s.r.o., @Gsodia s.r.o. l Všetky práva vyhradené.
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