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Vec

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

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

listnatej dreviny druhu topoľ čierny  (Populus nigra), rastúcej na pozemku parc. č.  84/3 C-

KN (3663/1  E-KN)  v  k.  ú.  Bratislava-Karlova  Ves,  na  základe  žiadosti  Domového

spoločenstva vlastníkov, Púpavová 26, 841 04 Bratislava z dôvodu: „Dodávateľ Mgr. Dušan

Juhás, PhD. v odbornom posudku č.1/2018 strom č. 3 topoľ – navrhol na výrub, aby bol z

uvedeného  miesta  odstránený  a  to  z  dôvodu,  že  síce  bol  v  predchádzajúcich  rokoch

ošetrovaný, ale bolo to  urobené nešetrným a neodborným spôsobom. Po ošetrení  ostali  v

korune  dlhé  neošetrené  pahýle,  z  ktorých  v  jarných  mesiacoch  z  koncov  vyteká  lepkavá

tekutina, konáre sa naďalej samovoľne odlamujú a v miestach orezania sa vytvorili  hlboké

rany so suchou hnilobou, ktorá následne vniká stále hlbšie a hlbšie do jadra stromu. Tento

topoľ má vidlicovitú korunu, je vysoko vetvený, čím je jeho koruna nestabilnejšia ako u iných

topoľov, hrozí rozlomenie v mieste rozkonárenia, rastie blízko pri vchode do bytového domu č.
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26, vedľa stromu je verejné osvetlenie (lampa), tiež rastie veľmi blízko chodníka a pod ním sú

vytvorené parkovacie miesta pre osobné motorové  vozidlá,  pre obyvateľov tohto bytového

domu,  na  ktoré  padajú  odlamujúce  sa  konáre.  Po  uvedenom  chodníku  sa  prechádzajú

obyvatelia a aj návštevníci a je tu vysoké riziko neustáleho padania odlomených  a suchých

konárov na ľudí a aj na vozidlá, parkujúce pod uvedeným stromom. Preto z hľadiska ochrany

zdravia, života a majetku odporučil uvedený topoľ asanovať. V dnešnej dobe sa dosť výrazne

mení klíma a dochádza stále častejšie k silným poryvom vetra,  ktorý dosahuje rýchlosť aj

orkánu,  čo  je  200km/h a pri  takomto vetre majú problém aj  zdravé a nie len poškodené

dreviny. Topole sú rýchlo rastúce, krátko až strednoveké dreviny s krehkým a mäkkým drevom,

preto sa im často lámu konáre, ktoré sú poškodené, ale aj väčšie zdravé konáre. Predmetný

strom ohrozuje život, zdravie a majetok obyvateľov bytového domu Púpavová 26, Bratislava a

zhoršuje  podmienky  bývania  v  bytoch  nakoľko  sa  nachádza  v  blízkosti  bytov  až  do  6-7

poschodia.“

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.
 

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.
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