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Vec
Oznámenie o začatí  konania o povolení stavby

Dňa 9.3.2016 spoločnosť SHRE Nobelova s r.o., so sídlom Tomášikova 64, 831 04
Bratislava, IČO: 46 895 744,  zastúpená Ing. Viktorom Mikóczym, Jeséniova 12, 831 01
Bratislava, požiadal o vydanie stavebného povolenia na stavebný objekt: SO 01 Prístupová
komunikácia, ktorý je súčasťou stavby: “ Obytná zóna Nobelova. “

Povoľovaná stavba na pozemkoch parc. č. 13442/32, 13443/36 a 22866/1 v katastrálnom
území Nové Mesto pozostáva z vybudovania prístupovej komunikácie, cyklotrasy a chodníka
s napojením na Odborársku ulicu.
  Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  príslušná podľa §3 ods.2) a §3a ods.4) zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a §
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), ako špeciálny stavebný úrad pre miestne
komunikácie III., IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej len špeciálny stavebný úrad) v
súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a zároveň oznamuje, že v zmysle
ustanovenia § 61 ods. 2) stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania, nakoľko sú stavebnému úradu 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. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v
územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods.1
stavebného zákona neprihliada. Podľa § 61 ods.6) stavebného zákona, ak dotknutý orgán,
ktorý bol vyrozumený o začatí  stavebného konania, k navrhovanej stavbe a k povoľovanej
stavbe neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že so
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Do spisového materiálu možno
nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 616, Junácka č.1 v Bratislave v počas stránkových
hodín (pondelok od 8,00 hod. do 17,00 hod. a streda od 8,00 hod. do 17,30 hod.) alebo
v iných dňoch po telefonickom dohovore.

      Mgr.  Rudolf   K u s ý
                          starosta mestskej časti

                                                                                                     Bratislava - Nové Mesto
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Doručuje sa :
Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto po dobu 15 dní:

1. SHRE Nobelova, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
2.
3.
4. Istrochem Relity, a.s.,  Nobelova 34, 836 05 Bratislava
5. STAVPROS s.r.o., Ing. Miloš Gontko,  Farská 42, 949 01 Nitra
6. Valivé ložiská P&M, Odborárska 1, 831 02 Bratislava
7. vlastníci bytov a nebytových priestorov na Nobelovej ul.č. 6 a 12/A
8. Hl. m. SR Bratislava , Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1
9. Hasičský a záchran. Útvar hl.m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 03 Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredia, Tomášikova 46,

832 05 Bratislava
11. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI,  Špitálska 14, 81228 Bratislava
12. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
13. Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 08 Bratislava
14. SPP- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
15. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej tabuli:


