
      MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
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       Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

CESPROZA , s.r.o.
           Budyšínska 14

                         831 03 Bratislavava

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu – zmena stavby pred dokončením
Stavebníci: Ing. Michal P., Mgr. art. Michaela P., Bratislava
Miesto stavby: Koliba – Čremchová ulica
Parcely registra „C“ č.: 18209/2 - 4, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 09.08.2017
PD zo dňa: 05/2017

Zámer rieši zmenu stavby rodinného domu pôdorysného tvaru nepravidelného šesťuholníka, kde z dôvodu staticky
nevyhovujúceho stavu dvoch protiľahlých obvodových stien pôvodného rodinného domu /pôvodne mali byť zachované/, boli
vybudované nové. Stavba má jedno nadzemné podlažie, presvetľovací vikier, pultovú zelenú strechu a prestrešenú vonkajšiu
terasu. Ďalej rieši napojenie na zdroj elektrickej energie, vybudovanie vodovodnej, splaškovej a dažďovej kanalizačnej
prípojky, akumulačnej nádrže, 3 parkovacích stojísk a ostatných spevnených plôch a oplotenia a preložku plynovej prípojky.

Na základe predložených podkladov,  ich posúdenia špecializovanými oddeleniami miestneho úradu Bratislava –
Nové Mesto a na základe súladu navrhovanej zmeny stavby s Územným plánom zóny Koliba  - Kamenné sady, schváleným
uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Nové Mesto č. II/5/04/A.1 z 23.01.1995 so zmenami a doplnkami,
schválenými uznesením č. 4/II z 10.06.2003 a so Všeobecne záväzným nariadením MČ Bratislava – Nové Mesto č. 8/1995,
starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto žiada dodržanie nasledujúcich
podmienok :
- z hľadiska dopravného vybavenia :

Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v platnom
znení.

O zriadení, resp. úprave vjazdu z miestnej komunikácie III. triedy - Čremchová ul. na susednú nehnuteľnosť musí
rozhodnúť príslušný cestný správny orgán (v tomto prípade MČ BA – NM).

Dokumentácia nepreukazuje zabezpečenie dostatočných rozhľadových pomerov a ani nestanovuje podmienky pre ich
zabezpečenie - na výjazde z parkoviska, dvora, príp. spevnenej plochy (podľa čl. 18 STN 73 6056 – výjazd z ohradených
pozemkov musí byť  od priľahlého okraja jazdného pásu vo vzdialenosti najmenej 2/3 dĺžky najväčšieho projektom
predpokladaného vozidla – pri 4,5 m dlhom vozidle sú to 3,0 m + rozhľad podľa STN 73 6102).

Stavebníci sú povinní vykonať opatrenia na zabránenie vytekaniu dažďových vôd z ich pozemku a spevnených plôch
na verejnú komunikáciu.

- Dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení.
- Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých nehnuteľností.

Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, vyjadrenia,
povolenia ani rozhodnutia vydávané v zmysle platných predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Príloha
1 x Kópia katastrálnej mapy
Na vedomie
odd. ÚKaSP

                        Mgr. Rudolf  K u s ý
                                  starosta Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
603317
DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok    8 - 12,00
Streda         8 - 12,00
Piatok         8 - 12,00

13 – 17,00
13 – 17,00


