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OZNAM
Mestská časť Bratislava-Rača, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni
vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)
o z n a m u j e
začatie správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
chránené uvedeným zákonom.
Predmetom konania je žiadosť Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť,
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín
rastúcich na pozemku registra „C“ par. č. 17455/1 k.ú. Rača. Dôvod výrubu drevín: „Výrub stromov
a kríkov je potrebný v rámci pripravovanej stavby „Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa,
vozovňa Krasňany“, ktorá bude financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
2014-2020 (verzia 9.3) – Národné projekty ako súčasť prioritnej osi 3 – Verejná osobná doprava.
Cieľom realizácie modernizácie údržbovej základne je vytvoriť vhodné technické podmienky pre
údržbu a opravy nových nízko podlažných vozidiel s cieľom zabezpečenia ich plnej
prevádzkyschopnosti. Modernizovaná údržbová základňa bude slúžiť na vykonávanie údržby a opráv
nových vozidiel, ale aj stávajúceho vozového parku dopravného podniku.“
Zároveň oznamujeme fyzickým osobám, občianskym iniciatívam alebo právnickým osobám,
ktorým postavenie účastníka konania vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a združeniam s právnou subjektivitou, ktorých predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana
prírody a krajiny a ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v § 82 ods. 3 zákona, že záujem byť
účastníkom v tomto správnom konaní môžu doručiť tunajšiemu orgánu ochrany drevín v lehote
do 11.07.2022 písomne na adresu:
Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava,
alebo elektronicky na e-mailovú adresu konania.zp@raca.sk.
Ak sa účastník konania nechá v konaní zastupovať, preukáže sa plnomocenstvom, v ktorom
musí byť uvedený rozsah splnomocnencovho oprávnenia. V dohode o plnomocenstve v zmysle § 82
odst. (5) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny musí byť podpis splnomocniteľa
osvedčený.

Mgr. Matúš Čupka, v.r.
vedúci odd. životného prostredia a dopravy
Termín zverejnenia: 30.06.2022

