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Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby : 2 Rodinné domy - novostavba
Stavebník :
Zastúpený :
Miesto stavby : Cesta na Kamzík,   Bratislava
Parcela : register „C“ KN parc.č. 5998/5, 5998/41,  k.ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa : 25. 06. 2018, doručená 29. 06. 2018, doplnená 25. 10. 2018
PD zo dňa : 10/2018 – upravená PD

             Zámer rieši výstavbu dvoch samostatne stojacich rodinných domov, každý s dvomi bytovými
jednotkami, samostatne stojacej dvoj-garáže, vybudovanie vonkajšieho parkovacieho miesta
a spevnených plôch. RD 01 s pôdorysnými rozmermi 8,600 m x 8,600 m má  dve nadzemné podlažia
a tretie ustúpené nadzemné podlažie s terasou.  RD 02 s pôdorysnými rozmermi 8,600 m x 11,440 m
má jedno podzemné podlažie, v ktorom je umiestnená garáž s tromi parkovacími miestami, dve
nadzemné podlažia a tretie ustúpené podlažie s terasou. Objekty budú prestrešené plochou strechou.
V navrhovanej samostatne stojacej dvoj-garáži s pôdorysnými rozmermi 12,010 m x 6,260 m sú
navrhnuté  spolu 4 parkovacie miesta. Pre každý rodinný dom sú  navrhnuté 4 PM, t.j. spolu 8 PM
z toho 1 na teréne. Prístup na pozemky navrhovaných RD je  z komunikácie Cesta na Kamzík.

             Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto a na základe posúdenia súladu navrhovanej stavby  s Územným
plánom zóny Kramáre – Horný Kramer, schváleným uznesením MZ MČ Bratislava – Nové Mesto
č. II19/08 zo dňa 01.07. 1997 v znení zmien a doplnkov, schválených uznesením č.7/17 zo dňa
07.12.1999 a  Všeobecne záväzným nariadením MČ Bratislava – Nové Mesto č.2/19, starosta, ako
štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto požaduje dodržanie
nasledujúcich podmienok :

-  z hľadiska dopravného a stavebno-technického riešenia :
Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č.

135/1961 Zb. v platnom znení.

Váš list číslo/zo dňa Naša značka                  Vybavuje/(/@ Bratislava
    -  /   25. 06. 2018 27052/8154/2018/ZP/NAGV  Náglová Valéria Ing.

 02/49253372/valeria.naglova@banm.sk
       31. 10. 2018
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          Presne špecifikovať vjazd na pozemok po konštrukčnej, polohopisnej a rozmerovej stránke
do vydania stavebného povolenia.
          Dokumentácia nepreukazuje zabezpečenie dostatočných rozhľadových pomerov a ani
nestanovuje podmienky pre ich zabezpečenie : na výjazde z parkoviska, dvora, spevnenej plochy
(podľa čl.18 STN 73 6056 – výjazd z ohradených pozemkov musí byť od priľahlého okraja jazdného
pása vo vzdialenosti najmenej 2/3 dĺžky najväčšieho projektantom predpokladaného vozidla – pri 4,5
m dlhom vozidle sú to 3,0m + rozhľad podľa STN 73 6102) – vyriešiť do vydania stavebného
povolenia.
          V rozhľadovom poli sa nesmú nachádzať prekážky v rozhľade – kríky, ploty, stojisko
kontajnerov, rozvodné skrine a pod.
          O zriadení vjazdu z miestnej komunikácie III. triedy – Cesty na Kamzík na susednú
nehnuteľnosť musí rozhodnúť podľa ust. §-u 3b, ods.1,3 a 4 cestného zákona č.135/1961 Zb.
v platnom znení (alebo sa vyjadrí v záväznom stanovisku pre potreby stavebného konania ) príslušný
cestný správny orgán – mestská časť Bratislava – Nové Mesto.
          Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z pozemku
stavby a spevnených plôch na verejnú komunikáciu a verejné priestranstvo.
          Na práce v styku s miestnou komunikáciou alebo na miestnej komunikácii je potrebné v rámci
povoľovania stavby alebo pred realizáciou jednotlivých častí vyžiadať všetky povolenia, ktoré
stanovuje cestný zákon č.135/1961 Zb. v platnom znení.

 Zabezpečiť dopravnú prevádzku, bezpečnostné opatrenia a čistotu na dotknutých
komunikáciách a chodníkoch počas realizácie stavebných prác.

-  z hľadiska ochrany životného prostredia :
 Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č.79/2015 Z.z.

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, že
stavebný odpad je potrebné dočasne umiestňovať na stavenisku, je nutné zabezpečiť, aby bol
umiestňovaný výhradne v prekrytom kontajneri a mimo zelene. Nepretržite zabezpečovať prekrytie
kontajnerov s odpadmi z výstavby na stavbe aj pri ich preprave.
            Nakladanie s komunálnymi odpadmi z prevádzky je nutné riešiť na pozemku investora
v zmysle platných predpisov hlavného mesta SR Bratislavy.
            V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu
na úseku odpadového hospodárstva.
            Pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne
zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.
            V rámci konania na stavebnom úrade predložiť vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny –
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie.
            V zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je nutné v rámci konania na stavebnom úrade
predložiť vyjadrenie príslušného dotknutého orgánu na úseku štátnej vodnej správy.
            V prípade umiestnenia plynového kotla, alebo iného zdroja znečisťovania ovzdušia v objekte,
je nutné požiadať v zmysle zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov orgán
ochrany ovzdušia o súhlas s umiestnením zdroja znečisťovania ovzdušia.
            Umiestniť výduch komína nad strechu objektu tak, aby bol zabezpečený dostatočný rozptyl
znečisťujúcich látok.
             Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe dodržať najvyššie prípustné hladiny akustického
hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z. .

-  z hľadiska majetko-právnych a iných vzťahov :
Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov resp. správcov dotknutých nehnuteľností

a zariadení.
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             Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza
stanoviská, záväzné stanoviská, vyjadrenia ani rozhodnutia vydávané v zmysle platných predpisov.

             Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Príloha
Situácia

Na vedomie
Odd. územného konania a stavebného poriadku MÚ BNM

Mgr. Rudolf  Kusý
starosta mestskej časti


