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oZNAMENĺIE

oU VYHLÁŠrou

okĺesný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o Životné pľostľedie, oddelenie ochľany prírody
avybrarlých zložiek Životného prostľedia, ako územne a Vecne príslušný orgán štátnej spľávy
ochrany pľíľody a kľajiny okresu podľa $ 3 ods. 1 písm. e) zákona č. I80l20Í3 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej spľávy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a $ 5 ods' 1 zákona č,. 52512003 Z. z. o štátnej správe staľostlivosti
o životné prostľedie a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneĺí neskorších
predpisov v spojení s $ 64 písm. d) zákona č. 54312002 Z. z. o ochľane prírody a kĺajiny
vznení neskoľších predpisov, vsúlade s $ 18 a $ 21 zákona č' 7111967 Zb. o správnom
konaní v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,spľávny poľiadok") týmto

oznamuje začatie spľávneho konania
a

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s uskutočnením ohliadky
dňa 8. septembra 2022 (štvrtok) o 10,00 hod.

so stretnutím na Miestnom úľade Bratislava Jarovce

vo veci vydania súhlasu podľa $ 47 ods' 3 zákona č' 54312002 Z' z. o ochľane prírody
a kĺajiny v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,'zákon") Hl. mestu SR Bľatislave,
Primaciálne nám 1, 814 99 Bratislava, na výrub 41 ks stromov a 185 m2 kľovinatých porastov
rastúcich na pozemkoch s p.č. 99613,87Il3,87Il169 v k.ú. Bľatislava * Jarovce ap.Ó. 1235,
I23I|I,1238l|124617 v k.ú. Bratislava _ Rusovce, na ktoré

PnzJrva
všet\ých účastníkov konania.

okĺesnému úradu Bľatislava, odboru staľostlivosti o životné prostľedie, orgánu štátnej správy
ochľany prírody akĺajiny okľesu (ďalej len,,oÚ Bľatislava" alebo ,,otgán ochľany pľíľody")
dŤl:- 23.5.2022 postúpilo Hlavné mesto SR Bľatislava, refeÉft cestného spľávneho oľgánu
Žiadosť Hlavného mesta SR Bľatislavy,Primaciálne nám. 1, Bratislava zastúpeného Mestskou
časťou Bratislava Jarovce, Palmová 1, Bratislava o vydanie súhlasu orgánu ochľany pľíľody na
výľub dľevín podľa zákona č. 54312002 Z.z. o ochĺane príľody a kľajiny. Pľedmetom
pľedloŽenej Žiadosti je vydanie súhlasu podľa $ 47 ods. 3 zákona č. 54312002 Z' z. o ochrane
pľíľody a kľajiny v znení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon") na ýľub drevín z dôvodu
realízácie stavby ,,Cyklotľasa Jaĺovce - Rusovce" na pozemkoch mimo zastavaneho územia
obce v k.ú. Bratislava-Jarovce a v k.ú. Bľatislava-Rusovce.



oÚ Bľatislava zverejnil na svojej internetovej stránke v súlade s $ 82 ods. 7 zákona
informáciu o začati správneho konania v pľedmetnej veci. V určenej lehote nepotvrdilo záujem
bý jeho účastníkom podľa $ 82 ods. 3 štvrtej vety zákona žiaďne zdruŽenie s právnou
subjektivitou ani iná osoba.

Po preskúmaní pľedloŽenej žiadosti a k nej priloŽených pľíloh nebolo možne o Žiadosti
navľhovateľa rozhodnuť bez definovania predmetu žiadosti, ustálenia okruhu účastníkov
konania apredloženia potrebných dokladov, pľeto orgán ochľany pľírody žiadateľa vyzva|
podanie doplniť a konanie pľerušil.

DŤn12.8'2022 žtadateľ k žiadosti pľiložil chýbajúce doklady.

Y záujme objasnenia veci, posúdenia ekologických a estetických funkcií dľevín avyznačenia
výrubu v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane príľody a správneho poriadku oľgán
ochĺany pľírody oU BA týmto nariaďuje ústne pojeďnávanie, ná kto.o'.' žiudu rču'tníŕov
konania uplatniť svoje pľipomienky anámety.

Ústne pojednávanie je neverejné ($ 21 ods. 3 spľávneho poľiadku)' Ak sa dá účastník konania
zastúpiť, plnomocenstvo treba vyhlásiť do zápisnice alebo zástupcaúčastníka konania sa musí
pteukánať písomnou dohodou o plnomocenstve, v ktorej podpis splnomocniteľa musí byt
osvedčený podl'a osobitných predpisov ($ 82 ods. 5 zákona o ochľane príľody a $ 17 ods. 3
spľávneho poľiadku). Právnická osoba koná pľostľedníctvom svojich orgánov alebo
pľostredníctvom svojho zástupcu.
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odboru

oznámenie č. oU-BA-osZP3 -2022l 102867 -005/PoS zo
vyhláškou:

24.08.2022 sa doručí verejnou

Všetkým známym aj neznámym právnickým afyzickým osobám, ktorých vlastnícke práva
alebo iné právak pozemkom' na ktorých dľeviny rastú môžu bý'rozhodnutím pľiamo dotknuté.

Na vedomie
1. Mestská časť Bratislava - Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bľatislava 59 _ so žiadosťou

o zveľejnenie
2. Mestská časť Bratislava _ Rusovce' Vývoiová 7,85| 10 Bľatislava 59 - so žiadosťou

o zveľejnenie

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia veľejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: J/ĺ' ť' 2 c'l Ĺ Dátum zvesenia:
Pečiatka a podpis:
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