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Oddelenie životného prostredia a územného plánovania
32232/9617/2021/ZP/LUKP

OZNÁMENIE
Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, že navrhovateľ, spoločnosť REBLOK, a.s.,
Jelačičova 8, 821 08 Bratislava, doručil na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) zámer navrhovanej činnosti
„Rezidencia Horizont Bratislava“.
Účelom zámeru je vybudovať bytový komplex a polyfunkčný objekt. Zámer sa má realizovať na pozemku,
ktorý je v súčasnosti nevyužívaný a zanedbaný. Na pozemku je plánovaná radová zástavba dvoch bytových
komplexov – Bytový dom B01, Bytový dom B02, každý zložený z troch sekcii so samostatným vstupom
a komunikačným jadrom. V polyfunkčnom objekte sú situované nebytové priestory vyhradené na možnosť
prenájmu. Zámer je predložený v dvoch variantoch. S polyfunkčným objektom sa uvažuje iba vo variante 2.
Celkový navrhnutý počet parkovacích miest vo variante 1 je 102, vo variante 2 je to 128.
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 09.09.2021 do 30.09.2021 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1 v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. V elektronickej podobe
je zámer k nahliadnutiu na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rezidencia-horizont-bratislava.
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k zámeru doručiť Okresnému úradu Bratislava, odboru
starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, do 21 dní od jeho zverejnenia na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia SR, alebo od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou (Hlavné mesto SR Bratislava); písomné stanovisko
sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.
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