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Vec:
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác – oznámenie

Dňa 02.10.2020 podala Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Oddelenie investícií
a verejného obstarávania, so sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava ohlásenie stavebných úprav
a udržiavacích prác „Oprava existujúcich miestnych komunikácií v Pilotnej zóne
parkovacej politiky – Tehelné pole“ v Bratislave,  na uliciach: Bartoškova, Belehradská,
Budyšínska, Česká, Družstevná, Hlučínska, Jarošova, Jiskrova, Kalinčiakova, Kominárska,
Kováčska, Kukuričná, Laskomerského, Mestská, Moravská, Nová, Odbojárov, Osadná,
Plzenská, Pri starej prachárni, Priečna, Príkopova, Rešetkova, Robotnícka, Sadová, Sliezska,
Škultétyho, Športová, Tehelná, V. Tegelhoffa,  katastrálne územie Nové Mesto, v zmysle
protokolu č. 28/1992 o zverení miestnych komunikácií III. a IV. triedy mestským častiam zo
dňa 23.03.1992, podľa článku č. 36, ods. 1, písm. b a ods. 6 a článku č. 41 Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, príslušná podľa § 3 ods. 2) a § 3a ods. 4)
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„cestný zákon“)  a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), ako špeciálny stavebný úrad pre
miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej len špeciálny stavebný
úrad),   predložené ohlásenie preskúmala a  podľa § 55 ods.2) písm. c a  § 57 stavebného
zákona oznamuje, že

nemá námietky

proti uskutočneniu stavebných úprav a udržiavacích prác „Oprava existujúcich miestnych
komunikácií v Pilotnej zóne parkovacej politiky – Tehelné pole“ v Bratislave,  na uliciach:
Bartoškova, Belehradská, Budyšínska, Česká, Družstevná, Hlučínska, Jarošova, Jiskrova,
Kalinčiakova, Kominárska, Kováčska, Kukuričná, Laskomerského, Mestská, Moravská,
Nová, Odbojárov, Osadná, Plzenská, Pri starej prachárni, Priečna, Príkopova, Rešetkova,
Robotnícka, Sadová, Sliezska, Škultétyho, Športová, Tehelná, V. Tegelhoffa,  katastrálne
územie Nové Mesto stavebníkovi – Mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto, oddelenie
investícií a verejného obstarávania, so sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava.

Oprava existujúcich miestnych komunikácií v  Pilotnej zóne parkovacej politiky
spočíva vo výmene stojatých obrubníkov, ktoré sú výškovo osadené 15 cm nad úroveň telesa
komunikácie a nevyhovujú plynulému parkovaniu na týchto úsekoch komunikácií. Existujúce
obrubníky sa budú vymieňať za ležaté obrubníky osadené do betónového lôžka a bude
vykonaná s tým súvisiaca výmena krycej vrstvy chodníka v zmysle grafického znázornenia
úpravy obrubníkov.

Realizáciou stavebných úprav a udržiavacích prác nedochádza k zmene užívania
stavby alebo jej časti.
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Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, aby pri uskutočňovaní stavebných úprav
a udržiavacích prác dodržiaval príslušné technické normy, všeobecné záväzné stanoviská,
všetky záväzné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, ochrany
zdravia osôb na stavenisku a vykonal opatrenia na minimalizovanie vplyvu stavebných prác
na susedné nehnuteľnosti, životné prostredie a okolie stavby udržiaval v čistote počas celej
doby výstavby. Stavebné práce môže vykonávať iba zhotoviteľ, ktorý má oprávnenie na
výkon tohto typu stavebných prác.

Podľa ustanovenia § 57 ods. 2 stavebného zákona toto oznámenie stratí platnosť, ak sa
ohlásené stavebné úpravy a udržiavacie práce nezačnú uskutočňovať do dvoch rokov od jeho
doručenia.

Zároveň Vás upozorňujeme v súlade s ustanoveniami § 57 ods. 5 stavebného zákona,
že toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné
opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

   Mgr.  Rudolf   K u s ý
                      starosta  mestskej časti

                                                                                                  Bratislava - Nové Mesto

Doručuje sa jednotlivo:
1/ Mestská časť Bratislava -  Nové Mesto, Junácka 1 – odd.IaVO – TU!
2/ Hlavné mesto SR Bratislavy, sekcia dopravy, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15
dní na úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava.
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.
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