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Vec
Oznámenie o začatí konania

 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“)
obdržal dňa 03.07.2017 návrh stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby:
„Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21, SO 100 Rozšírenie NN distribučnej siete“ na
pozemkoch 11314/2, 21990, 11355/24 v katastrálnom území Nové Mesto.
  Navrhovaný distribučný rozvod NN pre stavbu: „Rekonštrukcia objektu Vajnorská
21“ bude po vybudovaní súčasťou existujúcej distribučnej siete v lokalite ulíc Vajnorská,
Robotnícka v Bratislave. Bod napojenia SO 100 - distribučného NN rozvodu bude
v existujúcej trafostanici TS 0964-000 na Robotníckej ulici, ukončený bude v rozpojovacej
istiacej skrinke SR7 SVC Z240 na parc. č. 11355/24 v katastrálnom území Nové Mesto.
Trasa rozvodu bude po Robotníckej ulici. Po vybudovaní bude SO 100 užívaný ako
elektroenergetické zariadenie na distribúciu elektrickej energie.
  Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods.1) stavebného zákona oznamuje
začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a podľa § 36
ods.2) stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania sa upozorňujú, že svoje pripomienky môžu uplatniť do 7 pracovných dní
odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
  Do podkladov návrhu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 616, na
Junáckej ul. č.1 v Bratislave a to počas stránkových hodín (pondelok od 8,00 hod do 17,00
hod a v stredu od 8,00 do 17,30 hod.), v inom čase po vopred telefonicky dohodnutom
termíne. Podľa§ 36 ods.3) stavebného zákona ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený
o začatí územného konania k navrhovanej stavbe neoznámi v určenej lehote, 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.
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Doručuje sa:

Verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava Nové Mesto po
dobu 15 dní

1. Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava, doručuje sa  IRS – inžiniering, s.r.o., Česká 7, 831 03 Bratislava

2. Central Zone, s.r.o., Vajnorská 100/B Bratislava, 831 04
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, 814 99 Bratislava
4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov zapísaných na liste vlastníctva č. 3221
5. Vlastníci bytov a nebytových priestorov zapísaných na liste vlastníctva č. 15701
6. Vlastníci bytov a nebytových priestorov zapísaných na liste vlastníctva č. 1292
7. Miestny úrad mestskej časti Bratislava Nové Mesto, odd. výstavby a investícií, odd.

majetku, TU
8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava
9. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
10. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
14. OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
15. UPC Broadband Slovakia s.r.o. Ševčenkova 3703/36, 851 01 Bratislava
16. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
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