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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

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
17.02.2020 10111/3566/2020/ZP/ZBOZ Zbončáková Zuzana Ing.

02/49253361/zuzana.zboncakova@banm.sk
07.05.2020

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rodinný dom Čremchová
Stavebníci:
Miesto stavby: Čremchová ulica
Parcely č.:  k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 17.02.2020, doplnená 27.02., 06.04. a 06.05.2020
PD zo dňa: 02/2020

Projektová dokumentácia rieši umiestnenie stavby rodinného domu nepravidelného pôdorysného tvaru, s jedným
podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami s plochou strechou, s vonkajšími terasami, so samostatnou pivnicou na 1. NP;
ďalej rieši vybudovanie exteriérového schodiska, oporného múru, 3 vonkajších parkovacích stojísk a ostatných spevnených
plôch a prípojok inžinierskych sietí.

Celková plocha pozemku je 463 m2, zastavanosť územia je 136,01 m2, spevnené plochy sú 43,24 m2.
Regulatívy intenzity využitia územia:   Max. keficient zastavanej plochy        Maximálna podlažnosť
/v zmysle § 7 ods. 5 príslušného VZN/ 0,30 3
Navrhované hodnoty:                0,29                              2

Na základe predložených podkladov a ich odborného posúdenia konštatujeme, že uvedená investičná činnosť nie je
v rozpore s Územným plánom zóny Koliba – Kamenné sady z roku 1995 v znení neskorších zmien a doplnkov, nakoľko
spĺňa záväzné hmotovo-priestorové regulatívy a podmienky funkčného využitia pre predmetné pozemky. Vyššie uvedené po-
zemky sú dotknuté komunikáciou s tlmenou dopravou Čremchová, v ÚPZ Koliba – Kamenné sady sa počíta s jej rozšírením.

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

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy
1 x Zakreslenie do katastrálnej mapy
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


