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Oznámenie o začatí správneho konania - verejnou vyhláškou vo veci vydania povolenia 
na výrub 47 ks stromov cestnej zelene a 455 m2 kríkových porastov cestnej zelene pri miestnej 
komunikácii II. triedy Eisnerova a Vyradenom úseku cesty III/00244 v Mestskej časti Bratislava 
- Devínska Nová Ves z dôvodu budúcej výstavby „Terminálu integrovanej osobnej prepravy 
v Bratislave úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice TIOP 
č.l Devínska Nová Ves zastávka" 

Žiadateľ Železnice Slovenskej republiky Bratislava, K.lemensova 8, 813 61 Bratislava 
v zastúpení REMING CONSULT, a.s. , Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava podal dňa 
11.02.2016 žiadosť o súhlas na výrub 47 ks stromov cestnej zelene a 455 m2 kríkových porastov 
cestnej zelene, podľa predloženej situácie č. 7.2 (lokality L2, L3, L5, L6, L 7) dendrologického 
prieskumu vypracovaného RNDr. Dorotou Martinkovou, REMING CONSULT, a.s., Trnavská 
cesta 27, 83 1 04 Bratislava, z dôvodu budúcej výstavby „Terminálu integrovanej osobnej 
prepravy v Bratislave úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské 
Biskupice TIOP č. 1 Devínska Nová Ves zastávka" a to v priestore železničnej trate v rozsahu 
predpokladaných a dočasných záberov stavby v okolí OC TESCO Glavica až cca 800 m v smere 
na ŽST devínska Nová Ves v trase vlečky. Predmetná stavba j e navrhovaná v území v ktorom 
platí prvý stupeň, t.j. všeobecná ochrana územia, nenachádzajú sa tu žiadne zvláštne chránené 
biotopy a druhy. 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, ako príslušný cestný správny orgán podľa 
§ 3 ods. 2 zákona č. 1 35/196 1 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon), podľa § 14 ods. 3 cestného zákona a podľa § 18 
ods. 6 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a § 12 ods. 4 zákona č . 37711990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len správny poriadok) 

oznamuje začatie správneho konania verejnou vyllláškou 
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