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

IRS - inžiniering, s.r.o.
Iveta Rouseková
Česká 7
831 03  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
01.02.2019 13579/4244/2019/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
17.04.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rozšírenie komunikácií Strážna, Jeséniova, Hlavná a Podkolibská
Stavebník: Vily Koliba s.r.o., Mickiewiczova 9, Bratislava
Miesto stavby: Strážna, Jeséniova, Hlavná, Podkolibská, Bratislava
Parcela č.: 21680, 21696/6, 21696/7, 4982/1, 4985/13, 4895/15, 4986/9, C-KN, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 01.02.2019
PD zo dňa: 12/2017 (SO 06), 02/2018 (SO 07, SO 08), 06/2018 (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04),

08/2018 (SO 05, SO 10, SO 13), 01/2019 (SO 14), 02/2019 (SO 12, SO 14), Architekti
Šebo Lichý s.r.o.

Úprava komunikácií Strážna, Jeséniova, Hlavná a Podkolibská je vyvolanou investíciou, ktorá súvisí s povo-
lenou a v tomto čase realizovanou stavbou bytových domov na Jeséniovej ul., stavebníkom ktorej je spoločnosť Vila
Koliba, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v stanovisku k investičnému zámeru stavby bytových domov č.
ŽPaÚP-768/2015/Zb zo dňa 16.06.2016 uložila podmienku úpravy predmetných komunikácií.

K projektovej dokumentácii stavby „Rozšírenie komunikácií Strážna, Jeséniova, Hlavná a Podkolibská“ vydala
mestská časť Bratislava-Nové Mesto stanovisko k investičnému zámeru č. 17272/2910/2016/ZP/NAGL, dňa
25.05.2016.

Keďže projekt stavby ,,Rozšírenie komunikácií Strážna, Jeséniova, Hlavná a Podkolibská“ je svojím rozsahom
náročný na prípravu a zároveň sú jeho realizáciou dotknuté rôzne existujúce inžinierske a komunikačné siete, bol pro-
jekt definitívne spracovaný až po prerokovaní s dotknutými organizáciami a prevádzkovateľmi sietí vo februári 2019,
pričom sú v nej zapracované všetky podmienky a pripomienky, ktoré si pri príprave projektu uplatnili dotknuté orgá-
ny a organizácie.

Z dôvodu prehľadnosti skladby projektu bola upravená objektová skladba stavby tak, že všetky inžinierske sie-
te a infraštruktúra sú samostatnými stavebnými objektmi, a to:

SO 01 Rozšírenie komunikácie Strážna (PD 06/2018)
rieši návrh rozšírenia existujúcej účelovej komunikácie na Strážnej ulici v úseku od napojenia na Jeséniovu uli-

cu až po koniec riešeného územia.
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SO 02 Rozšírenie komunikácie Jeséniova (PD 06/2018)
rieši návrh rozšírenia existujúcej miestnej obslužnej komunikácie na Jeséniovej ulici v úseku od napojenia na

Hlavnú ulicu až po stykovú križovatku so Strážnou ulicou.
SO 03 Rozšírenie komunikácie Hlavná (PD 06/2018)
rieši návrh rozšírenia existujúcej komunikácie, ktor6 bude slúžiť ako zapustená nika pre mestskú hromadnú

dopravu. V súčasnosti sa na Hlavnej ulici nachádza zastávka vyznačená vodorovným dopravným značením priamo
v jazdnom pruhu v smere od Kamzíka.

SO 04 Rozšírenie komunikácie Podkolibská (PD 06/2018)
rieši návrh rozšírenia existujúcej komunikácie na Podkolibskej ulici z dôvodu vytvorenia samostatného odbo-

čovacieho pruhu vľavo smerom od centra na Jeséniovu ulicu. V dôsledku vytvorenia samostatného odbočovacieho
pruhu bude potrebné rozšíriť existujúcu komunikáciu o cca 2 m.

SO 05 Odvodnenie (PD 08/2018)
rieši odvedenie povrchovej vody z navrhovaných spevnených plôch a komunikácií na Strážnej a na Jeséniovej

ulici je do navrhovaných uličných vpustov. Odvedenie povrchovej vody z komunikácií Podkolibskej a Hlavnej ulice
je pomocou priečneho a pozdĺžneho sklonu do existujúcich uličných vpustov. Existujúci režim povrchového odvod-
nenia nebude stavebnými úpravami narušený.

SO 06 Rozšírenie komunikácie Podkolibská- Hlavná, doplnenie trakčného vedenia (PD 12/2017)
rieši preložku existujúceho trolejového vedenia trolejbusov na Podkolibskej a Hlavnej ulici z dôvodu staveb-

ných úprav komunikácie v križovatke ulíc Podkolibská, Hlavná a Jeséniova a budovania zastávkovej niky pre zastáv-
ku trolejbusovej trate v smere do centra.

SO 07 Preložka VO a osvetlenie priechodov pre chodcov (PD 02/2018)
rieši návrh nového verejného osvetlenia na Podkolibskej a Hlavnej ulici.

SO 08 Prípojka NN pre informačnú tabuľu a automat cestovných lístkov (PD 02/2018)
rieši návrh napojenia automatu na predaj cestovných lístkov a informačnej tabule (nerieši ich rozmiestnenie

a osadenie).
SO 09 Prípojka NN pre osvetlenie zastávkového prístrešku (PD 02/2018)

zabezpečí osvetlenie prístrešku MHD v čase chodu verejného osvetlenia Hlavnej ulice.
SO 10 Preložka plynu ul. Hlavná (PD 08/2018)
rieši z dôvodu plánovanej výstavby autobusovej zastávky hlbšie uloženie STL plynovodu v chráničke

s presahom min. 1 m na každú stranu od plánovanej zastávky. Trasovanie plynovodu zostane nezmenené.
SO 12 Preložka chráničky VN (PD 02/2019)
rieši preloženie existujúcej VN linky do novovybudovaného chodníka na ul. Strážna, Jeséniova, Hlavná a Pod-

kolibská.
SO 13 Preložka vedení Slovak Telekom (PD 08/2018),
ktoré v súčasnosti priamo prekážajú navrhovanému rozšíreniu cestných komunikácií Strážnej, Jeséniovej

a Hlavnej ul. Tieto trasy metalických i optických káblov pozdĺž uvedených komunikácií je preto potrebné preložiť do
novej nekolíznej polohy.

SO 14 Preložka vedení SWAN (PD 01/2019),
ktoré v súčasnosti priamo prekážajú navrhovanému rozšíreniu cestnej komunikácie Jeséniova ul., budú prelo-

žené do novej nekolíznej polohy.

Na základe predložených podkladov, ich odborného posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu
Bratislava-Nové Mesto a súladu stavby v danej lokalite s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, schvá-
leným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 Mestským zastupiteľstvom, v znení neskorších zmien a doplnkov,
starosta ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto žiada dodržanie nasledujú-
cich podmienok:

Z hľadiska dopravného a stavebno-technického riešenia:
1. pripojenie komunikácií
· O pripojení navrhovanej komunikácie na miestnu komunikáciu musí  rozhodnúť podľa ustanovenia § 3b (ods.

1, 3 a 4) zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení príslušný cestný správny orgán (Podkolibská, Hlavná) –
v tomto prípade Hlavné mesto SR Bratislava.

· Investor je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho pozemku a spevnených
plôch na verejnú komunikáciu.

2. rozhľadové pomery
· PD preukazuje zabezpečenie dostatočných rozhľadových pomerov  (v zmysle STN 73 6102).
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3. stavebné riešenie navrhovaných komunikácií
· dodržať platné normy a predpisy, v prípade, že navrhovaný chodník má byť súčasťou miestnej komunikácie

v správe mestskej časti, správca komunikácie nesúhlasí s jeho povrchovou úpravou formou betónovej dlažby –
popis v technickej správe, ale požaduje povrchovú úpravu asfaltovým betónom ACo 8 o hrúbke 40 mm na
podkladný betón C 12/15 o hrúbke 120 mm opatrený spojovacím postrekom asfaltovým z cestného asfaltu 0,5
kg/m2 - chýba  popis konštrukcie v technickej správe v „Návrhu konštrukcií“.

4. budúce zaradenie navrhovaných komunikácií
· Nie je predmetom predloženej PD – žiadame investora aby najneskôr do vydania užívacieho (kolaudačného)

rozhodnutia vyriešil správu navrhovaných komunikácií a chodníkov (alebo prípadne jednotlivých častí komu-
nikácií) po vybudovaní (či zostanú v jeho majetku a prípadne aj správe - zostanú účelovými komunikáciami
v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení) alebo bude navrhovať ich zaradenie do siete miestnych ko-
munikácií (o takomto zaradení rozhoduje Hlavné mesto SR Bratislava – miestna komunikácia musí byť zo zá-
kona vo vlastníctve obce – v tomto prípade hlavného mesta, ktoré ju podľa súčasných zvyklostí do majetku
preberie zásadne len súčasne s pozemkom, na ktorom stavba miestnej komunikácie stojí) – týka sa to aj častí
komunikácií (chodník, osvetlenie) – nie je možné tieto časti odovzdať priamo do majetku mestskej časti.

5. ostatné všeobecné pripomienky
· V zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení sa navrhovanie pozemných komuni-

kácií vykonáva podľa platných technických noriem…
· 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 predpokladá zákon č.
135/1961 Zb. v platnom znení.

Z hľadiska technickej infraštruktúry:
· Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v trase navrhovanej stavby, dodržať požiadavky správcov dotknutých

inžinierskych sietí.

Z hľadiska ochrany životného prostredia:
· Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
· Prípadný výkopok je potrebné priebežne odvážať a nie deponovať pozdĺž výkopu, resp. je možné ho umiestňo-

vať na stavenisko, ale len za podmienky, že nebude voľne uložený ale bude umiestnený do kontajnerov, ktoré
budú neustále prekryté a súčasne nebudú umiestnené v zeleni. Nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov
s odpadmi z výstavby, vrátane výkopovej zeminy na stavbe aj pri ich preprave.

· Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby. Zabezpečiť  kropenie a čistenie
komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe. Vykonať opakované kropenie staveni-
ska, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe, vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úra-
du telefonicky alebo elektronickou formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní prekračova-
nia priebežne.

· Pred zahájením búracích a stavebných prác zabezpečiť odborné ošetrenie prípadnej stromovej vegetácie tak,
aby bola údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN 837010 Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromo-
vej vegetácie (od 1.4. do 31.9.).

· Pri stavebných prácach rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich
maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.

· V prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov výkopy vykonať ručne s maximálnym ohľadom na kríky
a dreviny, aby nedošlo k poškodeniu koreňového systému drevín a kríkov, výkop nesmie byť vedený bližšie ako
2,5 m od päty kmeňa, pri hĺbení výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako 3 cm (korene môžu byť pre-
rušené jedine rezom, pričom rezné miesta je potrebné zahladiť a ošetriť).

· V prípade, že akékoľvek výkopové práce resp. umiestnenie staveniska resp. jeho časti vrátane kontajnera na od-
pad a iných zariadení staveniska na pozemku, ktorý je vo vlastníctve resp. správe mestskej časti (delimitovaný
hlavným mestom SR Bratislavy), je nutné požiadať o povolenie zvláštneho užívania verejných plôch – zelene
a ostatných plôch mimo komunikácií a chodníkov na oddelení životného prostredia a územného plánovania
Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto. Súčasťou žiadosti budú riadne vyšpecifikované pozemky, ktorých sa
bude zvláštne užívanie týkať.

· V prípade rozkopávky resp. iného druhu zvláštneho užívania na komunikáciách a chodníkoch je nutné požiadať
správcu komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.

Z hľadiska majetko-právnych a iných vzťahov:
· Zabezpečiť stanovisko vlastníkov resp. správcov dotknutých nehnuteľností a dodržať nimi stanovené podmien-

ky.
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Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, záväzné stano-
viská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy
Situácia

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


