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Vec Ohlásenie výrubu drevín v CHKO k.ú. Lozorno vyjadrenie
-

Dňa 29.04.20 15 bob tunajšiemu úradu odstúpené z odboru starostlivosti o životné
prostredie Vaše podáme zo dňa 12.03.2015, ktoré sa týkalo upozornenia na výrub stromov
v lokalite CHKO na pozemkoch určených ako chránené vtáčie územie (pozemky vo
vlastníctve MORITZ s.r.o.).
Tunaj ší úrad tiež dostal priamo od Petra Mihálika „Oznámenie o skutočnostiach, ktoré
nasvedčujú, že je páchaný trestný čin“. V prílohe Vám zasielame fotokópiu stanoviska, ktoré
bob zaslané oznamovateľovi. Pozemkový a lesný odbor nie je kompetentný posudzovať
výrub z hľadiska dodržania zákonnosti v zmysle zák. Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov.

Príloha: Stanovisko OU-MA-PLO z 25.03.2015
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—

stanovisko

Na základe Vášho oznámenia o výrube stromov na lesných pozemkoch v katastrálnom
území Lozorno vo vlastníctve spoločnosti MORITZ s.r.o. preveril tunajší úrad u vlastníka,
ktorýje zároveň aj obhospodarovatel‘om predmetných pozemkov důvod výrubu stromov.
Výrub bol vykonaný ako mimoriadna t‘ažba pre „zariadenia“ uznanej zvernice Botanika, na
ktoré má stavebník MORITZ s.r.o. stavebné povolenie.
—
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