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Vec: Výzva – vyjadrenie k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, nachádzajúcich sa na pozemkoch
registra „C“ par. č. 4784/144 a 4784/260 v k. ú. Rača.
Žiadateľ: B. D. Rača, s.r.o., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava
Dňa 04.04.2018 bola na Mestskú časť Bratislava-Rača, ako príslušný prvostupňový orgán
vo veciach ochrany drevín (ďalej len „MČ“), doručená žiadosť žiadateľa o vydanie súhlasu na výrub
drevín nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ par. č. 4784/144 a 4784/260 v k. ú. Rača.
V súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1968 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) oznámila MČ začatie správneho konania na úradnej tabuli správneho
orgánu ako aj na internetovej stránke MČ. Zároveň bolo oznámené fyzickým osobám, občianskym
iniciatívam alebo právnickým osobám, ktorým postavenie účastníka konania vyplýva z osobitného
predpisu, združeniam s právnou subjektivitou, ktorých predmetom činnosti je najmenej jeden rok
ochrana prírody a krajiny a ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v § 82 ods. 3 zákona, že záujem byť
účastníkom konania môžu doručiť orgánu ochrany drevín písomne alebo elektronicky v stanovenej
lehote. MČ listom č. 6206/285/2018/ŽP-GUL zo dňa 18.04.2018 nariadila ústne pojednávanie spojené
s miestnou obhliadkou na 25.04.2018.
Dňa 25.04.2018 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorého
sa zúčastnili splnomocnený zástupca žiadateľa, spracovateľka dendrologického posudku
a zástupcovia MČ – oddelenie životného prostredia, ako konajúci správny orgán vo veciach ochrany
drevín. Prítomní preverili skutkový stav na tvare miesta. Následne bola správnym orgánom vykonaná
identifikácia drevín (t.j. určenie rodovej a druhovej skladby), zhodnotený zdravotný stav a ich
umiestnenie.
MČ vypočíta podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon spoločenskú
hodnotu drevín, na ktoré vydá súhlas a zároveň nariadi primeraný obsah náhradnej výsadby.

Na základe § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení Vám, ako
účastníkovi konania v konaní vo veci žiadosti žiadateľa dávame možnosť, aby ste sa pred vydaním
rozhodnutia vyjadrili k podkladu pre vydanie rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli
jeho doplnenie. S podkladom pre vydanie rozhodnutia sa môžete oboznámiť nahliadnutím do spisu
v úradných hodinách na oddelení životného prostredia Miestneho úradu Bratislava–Rača.
Vaše vyjadrenie môžete doručiť písomne poštovou prepravou alebo osobne v podateľni
Miestneho úradu Bratislava–Rača, Kubačova 21, Bratislava a to v lehote do 5 dní odo dňa doručenia
tejto výzvy.
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vedúca odd. životného prostredia
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