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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Bytový dom Koliba
Stavebník:
Miesto stavby: Hlavná ulica
Parcela č.: 7080; 7079/1; 7079/11; reg. “C“ KN, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 11.04.2018
PD zo dňa:  04/2018, architektonická štúdia, zhotoviteľ: Ing. arch. Radomír Krkoš

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie je zámer výstavby bytového domu na pozemkoch s par. č. 7080;
7079/1; 7079/11; reg. “C“ KN, k. ú. Vinohrady, s celkovou zastavanou plochou 467,00 m2.

Navrhovaný bytový dom má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia, z toho tretie podlažie je ustúpené a tieto sú
zastrešené plochou strechou. V bytovom dome je umiestnených sedem bytových jednotiek.

Vstup a vjazd na pozemok je riešený z komunikácie Hlavná, parkovanie je navrhnuté v spoločnej podzemnej garáži,
s počtom 17 parkovacích miest a na spevnených plochách na pozemku stavebníka s počtom 2 parkovacie miesta.

Na základe predložených podkladov a ich odborného posúdenia konštatujeme, že predložený zámer stavby v danej
lokalite nie  je  v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa
31.5.2007 Mestským zastupiteľstvom, v znení neskorších zmien a doplnkov, z nasledujúcich dôvodov:

- v zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, sú predmetné
pozemky súčasťou stabilizovaného územia určeného ako málopodlažná zástavba obytného územia s kódom
funkcie 102, pričom v stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sú málopodlažné bytové domy
neprípustné

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

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

 S pozdravom

 Prílohy
1 x informatívna kópia z kat. mapy
1 x situácia
 Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý
Starosta mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto


