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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 
 

 
 

ELKATEL,s.r.o 

 

Račianska 96 

831 02  Bratislava 

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje//@ Bratislava 

28.10.2019 11114/2473/2020/ZP/ZBOZ Zbončáková Zuzana Ing. 

02/49253361/zuzana.zboncakova@banm.sk 

16.03.2020 

 

 

Vec 

Stanovisko k investičnej činnosti 

 

 

Názov stavby:  INS FTTH BA Kramáre Ambrova 

Stavebník:  SLOVAK TELEKOM, a.  s., Bajkalská č. 28, Bratislava 

Miesto stavby:  Ambrova, L. Dérera, Júnová, Júlová, Bárdošova, Vlárska ul. 

Parcely reg. „C“ KN č.:                                                                                k. ú. Vinohrady 

Parcely reg. „E“ KN č.:              k. ú. Vinohrady    

Žiadosť zo dňa: 28.10.2019, doplnená 22.01.2020 

PD zo dňa:   10/2019, 01/2020 

 

 

Projektová dokumentácia rieši rozšírenie verejnej telekomunikačnej siete – optickej siete, ktorej trasa začína od uz-

la služieb Jelšová v existujúcom káblovode, následne budú využívané existujúce HDPE rúry, do ktorých budú zafúknuté nové 

optické vlákna. Na uliciach Ambrova, Júnová, Vlárska a Bárdošova pre pripojenie objektov na druhej strane ulíc budú vyko-

nané výkopy. Križovanie ciest a chodníkov bude realizované pretláčaním. Celková dĺžka káblovej trasy bude 1 770 m, z toho 

v komunikáciách 200 m, v chodníkoch 1 240 m a v zeleni 330 m. 

Vyššie uvedené pozemky sú súčasťou územia spadajúceho pod Územný plán hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 

v znení neskorších zmien a doplnkov, kde je prípustné v zmysle daného funkčného využitia plôch umiestňovať zariadenia 

a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia (kód 102) a Územného plánu zóny Kramáre – Horný 

Kramer, schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Nové Mesto č. II/19/08 z 01.07.1997 v znení 

neskorších zmien a doplnkov, podľa ktorého v zmysle §9 ods. (3) „Všetky líniové stavby budú umiestnené v plochách 

a priestoroch vymedzených pre dopravné stavby“. 

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia a vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam, mestská časť 

Bratislava-Nové Mesto súhlasí s predmetným investičným zámerom za nasledujúcich pripomienok a požiadaviek: 

- Výkopok je potrebné priebežne odvážať a nie deponovať pozdĺž výkopu, resp. je možné ho umiestňovať na stavenisko, ale 

len za podmienky, že nebude voľne ložený, ale bude umiestnený do kontajnerov, ktoré budú neustále prekryté a súčasne 

nebudú umiestnené v zeleni; kontajnery budú prekryté i počas ich prepravy; 

- v prípade umiestnenia v zeleni je nutné zabezpečiť, aby dreviny a ich koreňový systém bol chránený podľa STN 83 7010 

„Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie“, tzn. nevykonávať hĺbenie výkopov 

v koreňovom priestore a za týmto účelom podľa potreby vykonať pretrasovanie vedenia prípojky. Ak to vo výnimoč-

ných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kme-

ňa; 
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- v prípade poškodenia drevín na pozemkoch druhu zastavaná plocha a nádvorie a ostatná plocha bude správny orgán postu-

povať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a postúpi riešenie prísluš-

nému orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Rovnako sa bude postupovať v prípade, že po ukončení prác dreviny 

a krovité porasty začnú vysychať, resp. vyschnú úplne, a to do doby troch rokov po ukončení prác. 

 

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, záväzné stanovi-

ská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov. 

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania. 

 

 

 

 

 

 
Prílohy 

1x Situácia 
 

Na vedomie 

odd. ÚK a SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Kusý 

starosta mestskej časti 

v z. podľa poverenia č. 114/2019 

zo dňa 30.09.2019 

Ing. arch. Peter Vaškovič 

zástupca starostu mestskej časti 
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