
Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa                  Naše číslo                                      Vybavuje/linka                                        Bratislave
     14.10.2019             11631/2019/ÚKSP/PETL-ozn.            Ing.Petrová/02/49253384                       03.12.2019

             lucia.petrova@banm.sk

Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania.

Dňa 14.10.2019 s posledným doplnením dňa 29.11.2019 podala stavebníčka Mgr.
Dagmar Petrovičová, SNP 69, 900 91 Limbach (ďalej len „stavebníčka“) žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu oporných stien na zabezpečenie svahu, na pozemku  parc. č.
5812 a 5813 v katastrálnom území Vinohrady, na ulici Uhrová 10 v Bratislave.

Predmetom stavebného povolenia je zabezpečenie stavebnej jamy na ulici Uhrová 10,
na pozemku parc. č. 5812 a 5813, k.ú. Vinohrady v Bratislave. Stavebná jama bude
zabezpečená štyrmi železobetónovými opornými stenami tvaru „L“ a to 1. oporný múr zo
strany od pozemku parc. č. 5807/2 v dĺžke 8,303m a výške 4,110m 2. oporný múr zo strany
od pozemku parc. č. 5813 v dĺžke 7,270m a výške 3,150m, 3. oporný múr zo strany od
pozemku parc. č. 5813 v dĺžke 8,790m a výške 4,110m, a 4. oporný múr zo strany od
pozemku parc. č. 5831 v dĺžke 10,402m a výške 4,110m, výška je počítaná od ±0,000m
určenej z výšky v úrovni chodníka z hornej hranice v smere klesania dole cca. 6,5m. od
hornej hranice. Pri opornom múre č. 1 zo strany od pozemku parc. č. 5807/2 bude
vybudované schodisko, ktoré nahradí pôvodné schodisko, ktoré bude z dôvodu stavby
oporného múru odstránené. Schodisko bude zabezpečovať prístup do existujúceho rodinného
domu.

       Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1)
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
úrad“), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom
a známym účastníkom konania, že dňom podania bolo začaté stavebné konanie.

Súčasne 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
zmeny stavby.

  Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať.
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Podľa § 61 ods. 6) stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o
začatí stavebného konania 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. 606,
Junácka č.1 v Bratislave počas stránkových hodín (pondelok od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:30,
streda od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:30).

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

Mgr.  Rudolf  K u s ý
                          starosta mestskej časti

                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou
Účastníkom konania:

1. Mgr. Dagmar Petrovičová, SNP 69, 900 91 Limbach
2. Gombosová Mária, Uhrova 8, 831 01 Bratislava,
3. Gomboš Robert, Lipského 17, 841 01Bratislava
4. Ing. Gombos Zoltán, Na Fialce II 9, 163 00 Praha, Česká republika
5. Gomboš Peter, Karola Adlera 26, 841 02 Bratislava,
6. Vlastníci pozemku parc. č. 5807/2, evidovaní na LV č. 3733, k.ú. Vinohrady
7. Ing. Pavol Kohutiar, Nad jazerom 1255/31, 0029 Nová Dedinka
8. René Baranai, Smetanova 13, 811 03 Bratislava

Doručuje sa za účelom vyvesenia
9.  Mestská  časť Bratislava  –  Nové  Mesto,  organizačný  referát,  TU  so  žiadosťou

zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť

Potvrdenie dátumu zverejnenia
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