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Vec

Oznámenie o začatí územného konania  líniovej stavby
Názov stavby:            "FTTH_BA_KBV_Nobelova 1"
Miesto stavby:             parc. č.: 13443/20,30,35,36,155,178 a 179
Katastrálne územie :    Nové Mesto v Bratislave.

Dňa 27.07.2018  Slovak Telekom a.s., IČO:35763469 so sídlom  Bajkalská 28, 81762
Bratislava, ktorú na základe dohody o plnomocenstve zastupuje Pamatel, s.r.o., IČO: 36050318 so
sídlom Skuteckého 21, 97401 Banská Bystrica, (ďalej len ako “Navrhovateľ“), podal návrh na
rozhodnutie o umiestnení verejnej elektronickej  telekomunikačnej siete s názvom "FTTH_BA_
KBV_Nobelova 1" na pozemkoch  parc. č. 13443/20,30,35,36,155,178 a 179  katastrálne územie
Nové Mesto v Bratislave ( ďalej len ako „Sieť“). K žiadosti priložil   situácie umiestnenia Siete,
dokumentáciu pre územné rozhodnutie, ktoré vo februári  2018, vyhotovil Ing. Vladimír Sojak,
autorizovaný stavebný inžinier SKSI reg.č. 2551*Z*2-3 a doklady. Dňom podania bolo začaté územné
konanie.

Popis návrhu: Dôvodom pre  pokládku Siete je  zvýšenie kvality a kapacity poskytovaných
telekomunikačných služieb pre novovzniknutých koncových užívateľov. Dokumentácia  pre realizáciu
Siete rieši: vykopanie, pokládku multirúr, zahrnutie zemnej ryhy a pretlaky miestnej komunikácie.
Krytie telekomunikačnej siete bude 50cm čomu odpovedá výkop zemnej ryhy 25x60cm. Miestne
komunikácie budú pretláčané v hĺbke 0,9m pod nivelitou cesty s uložením do ochrannej PVC rúry s
priemerom 90mm presahujúcou 1m na každú stranu od okraja cesty. V prípade nemožnosti vykonania
pretlaku pri prekopaní miestnej komunikácie budú montážne práce na komunikácii zabezpečené
dopravným značením v zmysle vypracovaného projektu dopravného značenia. Po zasypaní vedenia
budú plochy upravené podľa pôvodného stavu. Uskutočnením Siete  budú dotknuté pozemky zaťažené
zákonným vecným bremenom v prospech Navrhovateľa

Trasa Siete povedie v zastavanom území po pozemkoch vedených v KN ako  ostatné plochy
a zastavané plochy a nádvoria. Napojenie na existujúcu sieť bude v skrini PODB pri objekte Valivé
Ložiská Odborárska ul. 1269/1. Sieť povedie v zeleni, v spevnených plochách a chodníku okolo
objektu Valivé Ložiská k bytovému domu Nobelova 12A a 12B, kde priečne pretlakom prekoná
miestnu komunikáciu, vjazd na parkovisko a zaústi do 1.PP v budove bytového domu Nobelova 12A
a 12B. Dĺžka navrhovanej trasy výkopu je cca 120m.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 a § 119
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 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 ako “Stavebný úrad”) v súlade s ustanovením § 36 ods. 4) stavebného
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zákona oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou a zároveň podľa § 36 ods. 2)
stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7
pracovných dní od doručenia tohto oznámenia,  inak na ne nebude prihliadnuté.

Podľa §36 ods.3) stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí
územného konania k navrhovanej stavbe neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko,
má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V súlade s §37 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad neprihliadne na námietky
a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad
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.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na stavebnom úrade Mestská
časť Bratislava - Nové Mesto, úradné dni: pondelok 8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod., streda: 8.00
- 12.00 hod., 13.00 - 17.30 hod.

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto

Príloha: Situácia umiestnenia stavby

Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania:
1. Slovak Telekom a.s.,  Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
    Na adresu: Pamatel, s.r.o., Skuteckého 21, 974 01  Banská Bystrica
2. Spoluvlastníci pozemku parc. č. 13443/179 dotknutého výstavbou, zapísaní na  LV č. 6363
3. Ing. Tomáš Gramblička a Gabriela Grambličková,  Konečná 4, 900 28  Zálesie,  podľa LV č. 6368

spoluvlastníci pozemku parc. č. 13443/178, dotknutého výstavbou
4. Valivé ložiská P&M, s.r.o., Odborárska, 831 02  Bratislava, podľa LV č. 6046 vlastník pozemku

parc. č. 13443/30, dotknutého výstavbou
5. SHRE Nobelova, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04  Bratislava, podľa LV č. 5175 vlastník pozemku

parc. č. 13443/35, dotknutého výstavbou a podľa LV č. 6133 vlastník pozemku parc. č. 13443/36,
dotknutého výstavbou

6. BLACKWOLF, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04  Bratislava, podľa LV č. 6211 vlastník pozemku
parc. č. 13443/155, dotknutého výstavbou

7. Spoluvlastníci budovy  súp. č. 13816 na pozemku parc. č. 13443/20 dotknutého výstavbou,
zapísaní na  LV č. 6131

Doručuje sa jednotlivo:
 Dotknutým organizáciám:
1. Hl. m. SR Bratislava – Magistrát,  OSK OUIC, Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1
2. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska1, 814 52  Bratislava
3. Siemens, VO, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
4. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ŽPaÚP, Junácka 1, 932 91 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, Odbor SoŽP, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava,
6. Okresný úrad Bratislava, Odbor KR, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava,
7. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Ba
8. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 26
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9. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 29
10. Západoslovenská distribučná a.s., Káble VN a NN Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
11. OTNS,a.s., Vajnorská 137, 831 04  Bratislava
12. Orange Slovensko, a.s., vz. Michlovský, s r.o., UCI-údržbové centrum,
       Letná 796/9, 951 01 Piešťany
13. Hasičský a záchranný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6,811 07  Bratislava,

Doručuje sa za účelom zverejnenia v bytovom dome Nobelova 12 a a 12 B:
14.  HomePro Správcovská, s.r.o. Hálkova 392/1A, 831 03  Bratislava

Na vedomie:
15.  Pamatel, s.r.o., Skuteckého 21, 974 01  Banská Bystrica

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava. 15.deň vyvesenia
na úradnej tabuli je deň doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka )




