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Vec
Doposlanie oznámenia o začatí stavebného konania

Dňa 25.04.2018 stavebník                                                            Bratislava (ďalej len
„stavebník“) požiadal o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom
konaní na stavbu „Prístavba skladu na bicykle“ na pozemkoch parc. č. 6770, 6769/1
v katastrálnom území - Vinohrady, na Hlavnej ulici v Bratislave.

Stavebný úrad oznámil  začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým
orgánom listom č. 5516/2018/UKSP/HAVK zo dňa 04.06.2018 doručením do vlastných rúk.
Následne bolo zistené, že pobyt časti účastníkov konania je v cudzine a nie je známy.

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 ust. § 7b zákona č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný úrad) v súlade s ust. § 61 ods. 4) stavebného zákona doposiela  oznámenie o začatí
stavebného konania účastníkom konania, a to Ballard Jed William a Heather Riter Ballard
zapísaní na LV č. 2032 na pozemkoch parc. č. 6779, 6778, susediacich so stavebným
pozemkom a dotknutých výstavbou, verejnou vyhláškou.

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.

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.
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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

Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania s neznámym pobytom:
1. Ballard Jed William, pobyt nie je známy (zahraničie)
2. Heather Riter Ballard, pobyt nie je známy (zahraničie)

Na vedomie bez účinkov na doručenie:
a.  Bratislava

3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

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 )


