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Vec
Postúpenie odvolania proti vydanému rozhodnutiu  č. 3341/2017/UKSP/BZDA-R-43, zo dňa
27.11.2017.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 ods.1)
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
v znení neskorších predpisov vydala dňa 27.11.2017 rozhodnutie č. 3341/2017/UKSP/BZDA-R-
43, na zmenu povolenej reklamnej stavby spojenú so zmenu doby trvania reklamnej stavby,
pôvodne povolenej rozhodnutím č. Star-1450/2009/Zb zo dňa 19.6.2009, platným do 15.9.2019,
na 1 ks zmenená osvetlená plocha o rozmere 30,0m x 6,7m a najväčšou informačnou plochou
201m2; 1 ks zmenená osvetlená plocha o rozmere 60,0m x 6,7m a najväčšou informačnou plochou
402m2 a 2 ks  jestvujúca neosvetlená plocha o rozmere 14,18m x 7,95m a najväčšou informačnou
plochou (2x)112,7m2, na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na
Bajkalskej ul. 9/A, 9/B v Bratislave, LV č. 3289, súp.č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/18, 19,
katastrálne územie Nové Mesto, stavebníkovi Towers Media s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava,
IČO 36 808 806, proti ktorému bolo podané účastníkmi konania odvolanie.

Z uvedeného dôvodu Vám v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov v prílohe predkladáme kompletný spisový materiál.

S pozdravom,

    Ev a    D aňo vá
      poverená vedením

oddelenia  ÚKaSP

Prílohy:
Rozpis obsahu spisu č. 1438/2018/3341/2017/UKSP/BZDA a kompletný spisový materiál
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Na vedomie : účastníkom konania :
1. Towers Media s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava
2. v zastúpení: Akzent BigBoard, Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava
3. projektant:
4. projektant:
5. vlastníci bytových a nebytových priestorov na Bajkalskej ul. 9A, 9B v Bratislave, zastúpení

správcom budovy SOMAT Group, a.s., doručí sa verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 10
dní na verejnej tabuli Miestneho úradu Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, a v
predmetnom vchode č. 9A, 9B

Doručí sa za účelom vyvesenia:
6.  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, so žiadosťou zverejniť po dobu 10

dní na verejnej tabuli, a potvrdené vrátiť
7.   SOMAT Group, a.s., Mierová 127, 821 05 Bratislava, so žiadosťou zverejniť po dobu 10 dní

vo vchode obytného súboru  na Bajkalskej ul. 9A, 9B v Bratislave, a potvrdené vrátiť

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia:


