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Vec:
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie
ústneho pojednávania
Mestská časť Bratislava–Rača, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni
vo veciach ochrany drevín podľa § 69 odst. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v platnom znení, v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
v znení neskorších predpisov, Vám ako účastníkovi konania oznamuje začatie správneho
konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov, rastúcich na pozemkoch registra „C“
par. č. 4784/144 a 4784/260 k.ú. Rača.
Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti spol. B. D. Rača, s.r.o., Drieňová 1H,
821 01 Bratislava.
Správny orgán zároveň nariaďuje v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, ústne pojednávanie spojené s miestnou
obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa 25.04.2018, t.j. streda o 09:00 hod., so zrazom účastníkov
na mieste plánovanej realizácie výrubu par. č. 4784/144 Bratislava - Rača.
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.
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