MESTSKÁ CAST
BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

t. j. 2P.OaCH/99/10328/2019/Km

Bratislava, di^a 14. 08. 2019

Vec; Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa §
69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto
v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

Oznamuje

začatie správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona na návrh
žiadateľa p. RNDr. Petra Lucu, bytom Učiteľská 36, 821 06 Bratislava, zo dňa 15. 07. 2019
v súvislosti s výrubom 3 ks ihličnatých drevín rastúcich na pozemku parcela registra ,0* KN s pare.
č. 1393, LV 318 v k. ú. Podunajské Biskupice (847755), ot^c Bratislava-Podunajské Biskupice na
Učiteľskej ulici. Z dôvodu zasahovania do elektrického vedenia, zlého zdravotného stavu,
hroziaceho nebezpečenstva pádu dreviny na vozovku, pri veternom počasí ohrozuje majetok rodinný dom a ohrozenia života a zdravia.
Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny
podľa § 21 ods. 1 a 2 správneho poriadku týmto v predmetnej veci nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s terénnou ohliadkou
dňa 17. 09. 2019 (utorok) o 10 « hod.,
zraz účastníkov konania bude pred bránou rodinného domu na Učiteľskej ulici č 36,
na ktoré pozývame účastníkov konania a združenia s právnou subjektivitou, ktorého predmetom
činnosti je najmenej jeden rok ochrana prírody a krajiny, a ktorého podmienky sú splnené
ustanovením v § 82 ods. 3 zákona, ktoré v stanovenej lehote do 5 dní od dátumu zverejnenia
informácie o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona písomne na adresu: Mestská časť
Bratíslava-Podunajské Biskupice, Trojičné námestie č. 11, 825 61 Bratislava, alebo elektronicky na
e-mailovú adresu: milan.kamenvlczkv@muDb.sk. potvrdili svoj záujem byť účastníkom v začatom
správnom konaní.

Ústne pojednávanie je neverejné. Prizvané subjekty vyzývame zabezpečiť na konaní účasť osôb
oprávnených v ich mene konať a uplatniť k prejednávanej veci pripomienky a návrhy. Ak sa
dá účastník konania zastúpiť, splnomocnenec sa musí preukázať dohodou o plnomocenstve
v súlade s § 82 ods.5 zákona, v ktorej podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený podľa osobitných
predpisov.
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Poverenie fyzickej osoby (zamestnanca) konať za právnickú osobu musí byť vydané jej štatutárom
a obsahovať rozsah právomocí poverenia.
Nazrieť do spisu podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku je možné v sídle Miestneho úradu na Žiackej
ul. č. 2 v miestnosti č. 17 počas stránkových hodín:
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12»-17»hod.
81:730-1130
12“. 16“ hod.
Pi.: 7“-11“ hod.

PÉK Zoltán, Mgr.
starosta MČ

Oznámenie sa doručuje:
1.) RNDr. Peter Luca, Učiteľská 36, 821 06 Bratislava

