MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania
39664/11078/2021/ZP/LUKP
OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, že navrhovateľ, spoločnosť Dopravný
podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, predložil na Okresný úrad Bratislava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa
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“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

„Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, DEPO Jurajov dvor“.
Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v zastavanom území mesta Bratislava v katastrálnom území
Bratislava-Nové Mesto, na pozemkoch vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy na základe listu vlastníctva
č. 1656 a 8336 (BA I), 1 a 1628 (BA III), 2644, 1748 (BA V). Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná len
v rámci areálu Depo Jurajov dvor.
Predmetný areál je v súčasnosti využívaný Dopravným podnikom Bratislava pre prevádzku a údržbu
električiek, trolejbusov a autobusov. Nachádzajú sa tu potrebné zázemia pre zabezpečenie údržby vozidiel mestskej
hromadnej dopravy. Súčasťou areálu sú aj rozsiahle parkovacie plochy pre nočné parkovanie vozového parku.
Jestvujúce objekty areálu v minulosti prešli rekonštrukciou prípadne dostavbou. Jednalo sa o zrealizovanú 1. a 2.
etapu modernizácie. 3. etapa modernizácie údržbovej základne bude riešená v rámci jestvujúceho areálu ako
modernizácia či prístavba existujúcich objektov. Novonavrhované objekty budú umiestnené na voľných plochách
v areáli depa.
Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť na prízemí budovy Magistrátu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom / FRONT OFFICE.
V elektronickej podobe je oznámenie k nahliadnutiu na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacieudrzbovej-zakladne-3-etapa-cast-1:-depo-jurajov-dvor.
Písomné stanovisko môže verejnosť doručiť na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
do 10 pracovných dní od sprístupnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti dotknutou obcou (Hlavné mesto
SR Bratislava), resp. od zverejnenia informácií o oznámení o zmene navrhovanej činnosti v súlade so zákonom na
webovom sídle, resp. na úradnej tabuli dotknutej obce. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa považuje písomné stanovisko za
doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Ing. Anton Gábor
vedúci oddelenia

Bratislava, 11.11.2021
Na vedomie: starosta, tlačový tajomník, odd. ÚK a SP
Vybavuje: Lukáč Peter Mgr., 02/49253378

