KÓPIA
OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
Referát lesného hospodárstva
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Číslo: OU-BA-OOP4-2021/129070

Bratislava 22.11.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, Referát lesného hospodárstva
(ďalej len „odvolací orgán“) ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy lesného
hospodárstva, podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“), v súlade s § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v spojení
s ust. § 67 ods. 2 zákona o lesoch a ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku touto verejnou
vyhláškou doručuje:
Rozhodnutie č. OU-BA-OOP4-2021/129070 zo dňa 19.11.2021 vo veci odvolania
účastníkov konania SLOVAKCRUX s.r.o., Eva Janatová, RNDr. Branislav Prelovský
a JUDr. Katarína Prelovská v zastúpení advokátskou kanceláriou Podhorský & Partners
s.r.o., Ventúrska 1, 811 01 Bratislava, proti rozhodnutiu Okresného úradu Malacky,
Pozemkový a lesný odbor č. OU-MA-PLO/2021/009353-17 zo dňa 30.7.2021.
Vzhľadom na skutočnosť, že počet účastníkov konania je viac ako 20, toto
rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej
tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán
zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli Okresného úradu
Malacky. Do rozhodnutia je možné nahliadnuť na odvolacom orgáne.

Ing. arch. Iveta Raková
vedúca odboru opravných prostriedkov
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