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Vec:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebník Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. so sídlom Prešovská 48, Bratislava
podal dňa 09. 07. 2019 na tunajší úrad návrh na kolaudáciu objektov vodných stavieb SO 01
Výtlačné potrubie Kramáre Ia, SO 02 Sanácia výtlačného potrubia Kramáre l a SO 03 Elektročasť
AŠ1, AŠ2 Gaštanová, ktoré sú súčasťou stavby "Zdvoj enie výtlačného potrubia z ČS Gaštanová
do VDJ Kramáre l", na pozemkoch parc. č. 21640/1, 2159211, 21229/1, 21633/2, k. Ú. Staré Mesto,
a parc. Č. 5440/2,/4,/15,/45,/48,21659,21648/3-7,5461/5, 22306/1, 21447/3, 21655/1, /2, 2239911,
21656, 5667/45675/2, 21658/2, 568311, 5489/2,/5486/3, 5491/1,/6, 5494/8, 21651, 5541/14,
5771/11,/13,5750/3,/53,/79,21647/3,21652,5667,570311, 21658/2, 5489/2, k. ú. Vinohrady.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie.

Uskutočnenie stavby povolil Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie
rozhodnutím Č. OU-BA-OSZP3-2014/23287IPOH/III-4580 zo dňa 29. 04. 2014, právoplatným dňa
17.06.2014.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej vodnej správy
a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v spojení s § 5
zákona NR SR Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 80 zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

13.08.2019 (utorok) o 1000 hod.

so stretnutím účastníkov konania v uličke hneď za čerpacou stanicou OMV na Brnianskej ul.
smerom k železničnému podjazdu na Opavskej ul.

Účastníci konania a dotknuté orgány sa v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona upozorňujú,
že môžu námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne
neprihliadne.
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Ku konaniu je navrhovateľ povinný pripraviť doklady v súlade s § 17 a § 18 podľa
vyhlášky Č. 453/2000 Z. Z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, jeho zástupca musí
predložiť písomné splnomocnenie.

JUDr. EI~ Jad'ud'ová
vedúca odboru

Toto oznámenie bude doručené verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 na úradnej tabuli
Okresného úradu Bratislava so sídlom Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 a zároveň bude
zverejnené na jeho webovom sídle www.minv.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Organizáciám na zverejnenie:

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. l, 814 99 Bratislava (žiadosť o zverejnenie
oznámenia na úradnej tabuli Hl. m. SR Bratislava)

2. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka l, 832 91 Bratislava 3 (žiadosť o zverejnenie
oznámenia na úradnej tabuli MČ Bratislava-Nové Mesto)

3. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava3 (žiadosť
o zverejnenie oznámenia na úradnej tabuli MČ Bratislava-Staré Mesto)

Účastníkom konania verejnou vyhláškou:

4. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
6. Všetkým známym a neznámym vlastníkom pozemkov, ktorých vlastnícke práva alebo iné

práva k nim môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.

Dotknutým orgánom:

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
8. lP Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 3
9. OÚ ŽP -OH, tu

Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:

pečiatka a podpis pečiatka a podpis
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