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Vec

Upovedomenie o začatí konania vo veci  vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita  
Karloveská
 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č.  543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s čl.  69 ods.  2 písm.  a)

Štatútu hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako  orgán vykonávajúci v prvom

stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), týmto v súlade

s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej

len „správny poriadok“)

u p o v e d o m u j e
 

začatie správneho konania vo veci podania žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 1 ks

ihličnatej dreviny rodu borovica (Pinus sp.), rastúcej na pozemku parc. č. 2060/4 C-KN  v k.

ú.  Bratislava-Karlova  Ves,  na  základe  žiadosti  Vladimíry  Jurištovej z dôvodu:  „Strom

ohrozuje životy ľudí“

Občianske združenie,  ktoré podľa §  82 ods.  6  zákona  formou predbežnej žiadosti

písomne  požiadalo  orgán  ochrany  prírody o účasť  v bližšie  nešpecifikovaných  správnych

konaniach  je  účastníkom  tohto  konania,  ak  podľa  §  82  ods.  3  zákona  písomne  alebo

elektronicky  potvrdí  svoj  záujem  byť  účastníkom  konania  v tomto  správnom  konaní.

Potvrdenie musí byť doručené na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves do 5

pracovných dní od zverejnenia.
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Rozhodnutie  vo  veci  nebude  vydané  skôr,  ako  po  uplynutí siedmich  dní  odo  dňa

konania  miestnej  ohliadky spojenej  s ústnym pojednávaním.  V týchto  dňoch bude  možné

nazrieť do spisu, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia.

Mgr. Katarína Procházková, PhD.
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