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Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby : Metropolitan Area Network SWAN
                                 SO 15 428 Optická telekomunikačná prípojka Račianska 66
Stavebník :              SWAN, a.s., Brodná 6,  Bratislava
Miesto stavby :        Račianska, Bratislava
Parcela :        register  „C“ KN  parc.č.21283/2, 13196/10, 13184/19, 13184/3, 13187/1,
                                  13187/2, 22001/1, 22404,   k.ú. Nové Mesto
                                  register „E“ UO parc.č. 13186, 13187, 13184/1, 22404, k.ú. Nové  Mesto
Žiadosť zo dňa : 29. 05. 2017
PD zo dňa : 05/2016

             Zámer rieši vybudovanie optickej telekomunikačnej prípojky pre pripájaný objekt na
Račianskej ulici č. 66.  Prípojka bude realizovaná uložením 2 x HDPE optickej chráničky od
existujúcej chrbticovej trasy pri železničnej trati po novú káblovú komoru a uložením 1x HDPE
optickej chráničky od káblovej komory po pripájaný objekt. Trasa prípojky v spevnených
a nespevnených plochách bude realizovaná v káblovej ryhe. Dĺžka prípojky je 273,90m.

             Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto, požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok :

- z hľadiska dopravného a stavebno-technického riešenia :
Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona

č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Na práce v styku s miestnou komunikáciou alebo na
miestnej komunikácii je potrebné v rámci povoľovania stavby, alebo pred realizáciou jednotlivých
častí vyžiadať všetky povolenia v zmysle cestného zákona v platnom znení. Správcom komunikácie
Račianska je Hlavné mesto SR Bratislava.

-  z hľadiska technickej infraštruktúry :
Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v trase navrhovanej stavby, dodržať požiadavky

správcov dotknutých inžinierskych sietí.

-  z hľadiska ochrany životného prostredia :
 Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.

SWAN, a.s.
Borská 6
841 04  Bratislava
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o odpadoch v znení neskorších predpisov.
           V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na
úseku odpadového hospodárstva.
            Prípadný výkopok je potrebné priebežne odvážať a nie deponovať pozdĺž výkopu, resp. je
možné ho umiestňovať na stavenisko ale len za podmienky, že nebude voľne uložený, ale bude
umiestnený do kontajnerov, ktoré budú neustále prekryté a súčasne nebudú umiestnené v zeleni.
Kontajnery budú prekryté aj počas ich prepravy.
             Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby. Zabezpečiť
kropenie a čistenie  komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe. Vykonať
opakované kropenie staveniska, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe, vykonaných do 24
hodín od nahlásenia stavebného úradu telefonicky alebo elektronickou formou o riziku prekročenia
limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní prekračovania priebežne.
              V rámci umiestnenia sietí žiadame, aby telekomunikačná sieť bola umiestňovaná v prípade
zelene tak, aby nedošlo k zabratiu vzrastlej zelene, teda aby nebolo nutné vyrubovať dreviny vrátane
vzniknutého ochranného pásma (rozšírenia pôvodného pásma).
              V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na
úseku ochrany prírody a krajiny – Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie.
V prípade, že by malo dôjsť k akémukoľvek zabratiu zelene :
              Pred zahájením stavebných prác zabezpečiť odborné ošetrenie stromovej vegetácie tak, aby
bola údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN 837010 Ošetrenie, udržiavanie a ochrana
stromovej vegetácie (od 1.4. do 31.9.).
              Pri stavebných prácach rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne
zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.
              V prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov výkopy vykonať ručne s maximálnym ohľadom
na kríky a dreviny, aby nedošlo k poškodeniu koreňového systému drevín a kríkov, výkop nesmie byť
vedený bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa, pri hĺbení výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako
3 cm (korene môžu byť prerušené jedine rezom, pričom rezné miesta je potrebné zahladiť a ošetriť).
             V prípade, že investor bude žiadať o osobitné užívanie verejných priestranstiev, musí
k žiadosti predložiť zoznam pozemkov s parcelnými číslami a poznámkami, či stavba bude priamo na
jednotlivých pozemkoch v zeleni resp. v komunikácii či spevnených plochách spolu s informáciou
o dĺžke pri jednotlivých pozemkoch.
              V prípade, akýchkoľvek výkopových prác resp. umiestnenia staveniska resp. jeho časti
vrátane kontajnera na odpad a iných zariadení staveniska na pozemku, ktorý je vo vlastníctve resp.
správe mestskej časti (delimitovaný hlavným mesto SR BA) je nutné požiadať o povolenie zvláštneho
užívania verejných plôch – zelene a ostatných plôch mimo komunikácií a chodníkov na oddelení
životného prostredia a územného plánovania Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto (MÚ BNM).
Súčasťou žiadosti budú riadne vyšpecifikované pozemky, ktorých sa zvláštne užívanie bude týkať
spolu s vytýčenými drevinami.
             V prípade rozkopávky na komunikáciách a chodníkoch je nutné požiadať správcu
komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.
             Pokiaľ bude rozkopávka v kolízii s jestvujúcimi drevinami, výrub takýchto drevín je možné
realizovať až po prerokovaní výrubu s orgánom ochrany prírody a krajiny mestskej časti a po
vyznačení drevín vybraným predpísaným spôsobom.
              V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody MÚ BNM. V rámci náhradnej výsadby
bude žiadateľovi uložená povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu drevín, v rámci ktorej
bude zarátaná sadová úprava v záujmovom území, minimálne však vo výške spoločenskej hodnoty
drevín, ktoré budú vyrúbané. Prípadne, pokiaľ nebude možné v záujmovom území umiestniť
dostatočnú náhradnú výsadbu, povoľovací orgán určí náhradnú výsadbu na inom vopred určenom
mieste, resp. finančnú  náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Rozhodnutie o súhlase musí
byť právoplatné ešte pred vydaním územného rozhodnutia.
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             V prípade, že sa bude jednať o cestnú zeleň, o výrube rozhoduje príslušný cestný správny
orgán.
             V prípade poškodenia drevín bude správny orgán postupovať v zmysle zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a postúpi riešenie príslušnému orgánu
štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Rovnako sa bude postupovať v prípade, že po ukončení prác
dreviny a krovité porasty začnú vysychať, resp. vyschnú úplne a to do doby troch rokov po ukončení
prác.
              Spevnené plochy a zeleň, porušené počas prác uviesť, do náležitého stavu.
              Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe dodržať najvyššie prípustné hladiny akustického
hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z. .

-  z hľadiska majetko-právnych a iných vzťahov :
Zabezpečiť stanovisko vlastníkov, resp. správcov dotknutých nehnuteľností a dodržať nimi

stanovené podmienky.
               Zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu stavby s ostatnými investične pripravovanými
pokládkami sietí v danom území, skoordinovanú s príslušnými cestnými správnymi orgánmi.

             Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnému zámeru nenahrádza
stanoviská, záväzné stanoviská, vyjadrenia ani rozhodnutia vydávané v zmysle platných predpisov.

             Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Príloha
situácia

Na vedomie
Odd. územného konania a stavebného poriadku MÚ BNM

Mgr. Rudolf  Kusý

starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto


