
      MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
      MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
      Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
       Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Odstránenie stavby skladových priestorov
Stavebník: Austrotherm, s.r.o., Magnetová č. 11, Bratislava
Miesto stavby: Magnetová č. 11
Parcela registra „C“ č.: 13625/101, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 20.06.2018
PD zo dňa: 05/2018

Zámer rieši odstránenie nepodpivničeného jednopodlažného objektu skladovej haly o rozmeroch 18,15 x 9,31 m
s plochou strechou so 4 skladovacími priestormi, s obvodovým murivom a nosnými stenami z pórobetónových tvárnic
a strešným plášťom z pórobetónových panelov, bez napojenia na inžinierske siete za účelom vytvorenia skladovacej
a parkovacej plochy.

Na základe predložených podkladov,  ich posúdenia špecializovanými oddeleniami miestneho úradu Bratislava –
Nové Mesto, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto žiada dodržanie
nasledujúcich podmienok :

- Dodržať platné normy a predpisy, technické a technologické postupy a bezpečnosť.
- Dodržať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení.
- Zabezpečiť ochranu príp. susedných objektov, komunikácií a zelene.
- Vylúčiť negatívne vplyvy búracích prác na okolité životné prostredie, zabrániť prašnosti.

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.
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            Mgr. Rudolf  K u s ý
                                                starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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