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Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania

Dňa  11.05.2018  stavebníčka                                                 ,
v zastúpení                  , bytom                                             požiadala o vydanie stavebného
povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „Novostavba garáže a ateliéru
zapustená do svahu“ na pozemkoch parc. č. 5812, 5813 v katastrálnom území - Vinohrady, na
Uhrovej ulici v Bratislave.

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 (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
úrad“), s ustanovením § 36 ods. 1) a § 61 ods. 1) stavebného zákona oznamuje začatie
stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.

Podľa ustanovenia § 61 ods. 2) stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe podmienky staveniska
a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať.

Podľa § 36 ods. 3) a § 61 ods. 6) stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol
vyrozumený o začatí stavebného konania, k povoľovanej stavbe neoznámi v určenej alebo
predĺženej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.

Stavebný úrad zároveň upozorňuje účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 4)
stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote.

Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. Č. 616b,
Junácka č.1 v Bratislave počas stránkových hodín (pondelok od 8.00 do 17.00,
streda od 8.00 do 17.30), alebo v iných dňoch po telefonickom dohovore.

Mgr.  Rudolf   K u s ý
                          starosta mestskej časti

                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto
Poplatok vo výške 60 eur bol uhradený v pokladni.
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Doručí sa verejnou vyhláškou
Účastníkom konania:
1. Vlastníci komunikácie na pozemkoch parc. č. 5807/2, 5797/4 (LV č. 3733)
2.

Doručuje sa jednotlivo:
Dotknutým orgánom
1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava
2. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, OIaVO , Junácka 1, 832 91 Bratislava
3. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava, Odbor SoŽP
4. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava, pozemkový a lesný odbor
5. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6,811 07  Bratislava,
6. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
7. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
8. Západoslovenská distribučná a.s., Káble VN a NN, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava
10. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
11. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
12. OTNS, a.s., Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

Na vedomie bez účinkov na doručenie:
13.
       Na adresu:
14.  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
15.
16.
17.

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej  tabuli MČ- Miestny úrad Bratislava –Nové Mesto, Junácka 1,832 91 Bratislava .
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka )


