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Vec:
Ohlásenie drobnej stavby - oznámenie
Dňa 13.10.2020 s posledným doplnením podania dňa 29.07.2021 podal stavebník,
spoločnosť VNET a.s., so sídlom Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, (IČO: 35 845 007),
v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Tamarou Melikantovou, bytom Kapicova 7, 851
01 Bratislava, (IČO: 44 175 183), ohlásenie drobnej stavby - nová líniová stavba
telekomunikačného charakteru s názvom „Optická prípojka Little Koliba“, za účelom
vybudovania optickej prípojky na ul. Tupého, na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č.
4904/8, 4858/3, 4858/4 a 4824/7, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave.
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 § 7a ods. 2, písm. i) zákona č. 377/1990
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný úrad“), predložené ohlásenie preskúmala a v súlade s § 57 stavebného zákona
oznamuje, že
nemá námietky
proti realizácii drobnej stavby - nová líniová stavba telekomunikačného charakteru s názvom
„Optická prípojka Little Koliba“, za účelom vybudovania optickej prípojky na ul. Tupého, na
pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 4904/8, 4858/3, 4858/4 a 4824/7, v katastrálnom
území Vinohrady v Bratislave. Predmetná drobná stavba bude uskutočnená podľa predloženej
projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Milošom Prokopom – autorizovaným stavebným
inžinierom v oblasti Inžinierske stavby (ev. č. 0937 * Z * 2-3) v októbri 2020, ktorá tvorí
neoddeliteľnú časť tohto oznámenia.
Drobná stavba „Optická prípojka Little Koliba“ bude realizovaná v nižšie
uvedenom rozsahu:
- celková dĺžka optickej trasy: 15,00 m.
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Účel stavby:
Účelom stavby je rozšírenie existujúcej verejnej telekomunikačnej siete VNET,
o optickú prípojku do objektu Little Koliba. Predmetom stavby bude pokládka HDPE
chráničky do zemnej káblovej ryhy pre optický kábel. Pokládka optickej chráničky a následné
zafúknutie optických káblových zväzkov bude za účelom rozvoja verejnej optickej
telekomunikačnej siete.
Popis stavby:
Optická trasa začína napojením na existujúcu optickú trasu VNET pomocou spojky
HDPE T-Matrix a pokračuje križovaním prístupovej cesty ku objektu Little Koliba, kde bude
zaústená dovnútra. Optická chránička bude do objektu Little Koliba zaústená cez otvor
vyvŕtaný jadrovým vŕtaním z pivnice pod úrovňou terénu. Po zaústení HDPE chráničky bude
otvor utesnený.
Zemné práce:
V navrhovanej výkopovej trase bude do kábelovej ryhy uložená jedna optická
chránička s vonkajším priemerom 40 mm v pieskovom lôžku. Káblová ryha bude hlboká 70
cm a široká 35 cm. Nad chráničkou bude v káblovej ryhe krycia doska a výstražná fólia. Na
začiatku a konci pretlaku, bude do trasy uložený rezonančný marker. Výkopy budú
realizované ručne.
Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, aby pri uskutočňovaní drobnej stavby
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.
Podľa ustanovenia § 57 ods. 2 stavebného zákona toto oznámenie stratí platnosť, ak sa
ohlásená drobná stavba nezačne uskutočňovať do dvoch rokov od jeho doručenia.
Upozorňujeme stavebníka na dodržanie podmienok uvedených vo vyjadreniach
dotknutých orgánov, ktoré boli priložené k žiadosti o ohlásenie drobnej stavby.
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
Poplatok vo výške 80 eur bol uhradený prevodom na účet.
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