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R O Z H O D N U T I E

       Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako príslušný stavebný úrad určený listom
Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2016/54391-FIC zo dňa 17.06.2016 podľa §
l19 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný úrad“) na základe uskutočneného územného konania vedeného v súlade s § 35
a nasl. stavebného zákona rozhodla takto:
podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov vydáva

územné rozhodnutie

na umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete:
„FTTC LIMBOVA - 0288BR, Bratislava - Na Revíne – 1279BR, DERERA – 1100BR,
PROKOPA VELKEHO – 0010BR, optické pripojenie“, na uliciach Opavská, Ďumbierska,
Limbová, Stromová, Bárdošova, Ladislava Dérera, Na Revíne, Jánošikova, Gorazdova,
Langsfeldova, Tajovského v katastrálnom území Vinohrady a v katastrálnom území Staré
Mesto, navrhovateľovi  Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 09 Bratislava.

I.
Stavba sa umiestňuje podľa celkovej situácie a podľa projektovej dokumentácie pre
umiestnenie stavby spracovanej Systeming s.r.o., so sídlom Rybničná 40, 831 06 v termíne
07/2016, pri rešpektovaní podmienok tohto rozhodnutia.

II.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

A. Podmienky umiestnenia:

Zámer rieši vybudovanie líniovej stavby jednej „AB HDPE rúry s predinštalovanými
siedmimi mikrotrubičkami 12/8mm“ a piatich rezervných HDPE rúr s priemerom 40 mm pre
následné optické pripojenie „Sajtov – LIMBOVA-0288BR, Bratislava - Na Revíne –
1279BR, DERERA – 1100BR, PROKOPA VELKEHO – 0010BR“ s následným pripojením
na existujúcu branchingovú trasu optického kábla, kde bude vytvorený nový SP (servisný
bod) s MT (mikrotrubičkovou) spojkou.
       Navrhovaná trasa výkopu začína v zeleni na trase OK(optického kábla) Towercom STV-
Kamzík v mieste vytvorenia nového SP (servisného bodu) s MT(mikrotubičkovou) spojkou.
Ďalej pokračuje v zeleni popri poľnej ceste Opavská ul. v súbehu so železnicou. Od osi koľají
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vzdialené cca.12-15m.Trasa vedie v zeleni a pokračuje ul. Limbová pričom križuje miestnu
komunikáciu a následne pokračuje v zelenom páse k budove nemocnice DFNsP, kde trasa
končí pri vstupe do garáží. Trasa ďalej pokračuje po ul. Stromová. Z ul. Stromová navrhovaná
trasa pokračuje v chodníku a v zeleni po ul. Pražská a následne križuje cestu II. triedy 572.
Trasa ďalej pokračuje v chodníku ulicou Jánošíkova, Gorazdova, Langsfeldova a Tajovského,
kde pri bytovom dome č.1 končí. Vetva trasy pokračuje od ul. Stromová ďalej ul. Bárdošova
v chodníku a následne prechádza do zelene medzi bytovými domami po ul. L. Dérera a končí
pri bytovom dome č.8. Navrhovaná trasa smeruje ďalej po ul. Bárdošova v zeleni a pokračuje
ulicou Na Revíne, kde končí pri vchode objektu č. 15. Dĺžka navrhovaného výkopu pre
pokládku HDPE rúr je cca 3630m.
       Navrhovaná trasa výkopu pre pokládku jednej "AB HDPE rúry s predinštalovanými
siedmimi mikrotrubičkami 12/8mm a piatimi rezervnými HDPE rúrami začína v mieste
navrhovaného servisného bodu s MT spojkou. MT spojka bude osadená v zeleni pri poľnej
ceste ul. Opavská. Trasa výkopu je navrhovaná prevažne v zeleni a v spevnených plochách.
Križovanie spevnených plôch je navrhované podvŕtaním bez narušenia ich povrchu. V
prípadoch kde to terénne podmienky alebo existujúce inžinierske siete neumožnia križovanie
bude riešené prekopaním a uložením do chráničky PE, pričom budú rešpektované všetky
podmienky a nariadenia ich správcov. Dĺžka navrhovanej trasy výkopu pre pokládku 6 x AB
HDPE rúr je cca 3630 m.

B. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov :

· pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení technického
vybavenia územia,

· rešpektovať ochranné pásma existujúcich vedení technického vybavenia územia,
· križovania a súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť

v súlade s platnými technickými normami,
· výkopové práce v blízkosti podzemných vedení technického vybavenia územia

vykonávať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné
náradie, práce vykonávať ručne,

· odkryté podzemné vedenia technického vybavenia územia zabezpečiť proti
poškodeniu,

·  preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenie technického vybavenia
územia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

·  upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku skutočného uloženia podzemného vedenie technického vybavenia
územia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,

·  včas upozorniť vlastníkov pozemkov a stavieb o vstupe na pozemok a o realizácii
výkopových prác,

·  umiestnením stavby dotknuté verejné komunikácie pre peších riešiť ako
bezbariérové,

· počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou
dotknutých nehnuteľností,

·  v prípade priameho zásahu stavby do priľahlých pozemných komunikácií žiadame
predložiť pred začatím prác projekt organizácie dopravy počas výstavby (projekt
dočasného dopravného značenia) na definitívne odsúhlasenie v Operatívnej
komisii Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.
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Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, stanovisko č. MAGS OD 42024/16/107272 zo
dňa 27.04.2016 :

· v prípade zásahu do miestnych komunikácií II. triedy požiadajte príslušný cestný
správny orgán o rozkopávkové povolenie s platným POD,

· z dôvodu predsedníctva SR v Rade EÚ nebudú rozkopávky v Mestskej časti Bratislava
- Staré Mesto a na hlavných ťahoch miestnych komunikácií I a II. triedy v Bratislave v
čase od 01.06.2016 do 15.10.2016 povoľované,

· na predmetnej komunikácii je nutné si naplánovať stavebné práce tak, aby rozkopávka
mohla byt' realizovaná v období od 15.marca do 15. novembra bežného roka
v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu,

· križovanie komunikácií v správe hlavného mesta žiadame realizovať pretlakom, tzn.
Bez zásahu do konštrukcie vozovky,

· po rozkopávke chodníkov žiadame spätnú úpravu z asfaltového betónu jemnozrnného
hr. 4 cm na celú šírku chodníkov,

· žiadame chrániť pred poškodením naše podzemné káblové zariadenia verejného
osvetlenia (VO) a cestnej dopravnej signalizácie (CDS). Pred začatím prác žiadame
tieto zariadenia vytýčiť odbornou firmou v teréne. Pri prácach žiadame dodržať platné
STN a predpisy. V prípade poškodenia kábla VO, resp. CDS žiadame vymeniť celé
káblové pole bez použitia spojok. Pri poškodení lôžka pre uloženie našich káblov
žiadame o obnovenie lôžka a uloženie kábla do chráničky bez použitia spojok. Pred
začatím prác a pred zásypom rýh žiadame prizvať správcu VO a CDS k odovzdaniu
staveniska a ku kontrole vykonaných prác. Všetky stavebné práce žiadame realizovať
bez prerušenia funkčnosti VO a CDS,

· uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (týka sa prác na objektoch v správe
hlavného mesta).

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie orgánu štátnej
vodnej správy č. OU-BA-OSZP3/2016/038811/KEN/III-vyj zo dňa 18.04.2016:

· navrhovaný objekt nie je vodná stavba podľa § 52 vodného zákona. Na jeho
uskutočnenie nie je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26
vodného zákona,

· v mieste križovania stavby s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať
zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma,

· jestvujúce inžinierske siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené.
Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  stanovisko č.
OU-BA-OCDPK2/2016/038411/BPI zo dňa 04.04.2016:

· súhlasí s navrhovanou trasou optického pripojenia, ktorá križuje aj cestu II/572
Pražská ulica za predpokladu:

· súhlasného stanoviska správcu cesty,
· pre realizáciu pretláčania - križovania cesty II/572 Pražská ulica požiadate tunajší

cestný správny orgán o vydanie povolenia v zmysle § 8 cestného zákona.
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, stanovisko č. 6512/18607/2016/STA/Zub zo dňa
14.04.2016:

· ako cestný správny orgán a správca komunikácií III. a IV. triedy v zmysle § 4 ods. 3
písm. f) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v súlade s § 3 ods. 2 a 6, § 8 ods. 1 zákona SNR č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasím s
vybudovaním optického pripojenia s následným pripojením na existujúcu trasu
optického kábla na uliciach Pražská, Jánošíkova, Gorazdova, Langsfeldova a
Tajovského za predpokladu, že po ukončení výkopových prác bude povrchová úprava
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na chodníkoch zrealizovaná zo zámkovej dlažby v celej šírke v dotknutom úseku, pri
vedení trasy priečne cez komunikáciu bude využitá technológia pretláčania, ostatné
plochy budú uvedené do pôvodného stavu,

· vzhľadom na to, že v priebehu roka 2016 budú prebiehať rekonštrukcie viacerých
komunikácií v investícii mestskej časti, bude potrebné jednotlivé stavby navzájom
koordinovať. Preto v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR
Bratislavy č. 12/1996 z 24. 10. 1996 o vykonávaní rozkopávkových prác na území
hlavného mesta SR Bratislavy bude potrebné predložiť svoje návrhy a požiadavky do
koordinačného plánu do 31. 10. bežného roka. V prípade zrekonštruovanej
komunikácie bude potrebné zaplatiť alikvótnu hodnotu stavebnej úpravy verejného
priestranstva za jej znehodnotenie rozkopávkou.

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie orgánu ochrany
prírody a krajiny č. OU-BA-OSZP3/2016/39353/HRB zo dňa 27.04.2016:

· na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona,
· výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú,
· podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994)

záujmovým územím prechádza regionálny biokoridor Koliba - Slavín - Sitina, ktorý má
nespojitý charakter a slúži najmä mobilnejším druhom živočíchov (vtáky, drobné
cicavce),

· v prípade, že realizáciou stavby dochádza k výrubu stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm
(meraný vo výške 130 cm nad zemou) alebo krovín s výmerou nad 10 m2, stavba si vyžaduje
vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody
podľa § 47 ods. 3 zákona od príslušnej mestskej časti. V prípade drevín, rastúcich vo
verejnej zeleni, je potrebný súhlas na všetky dreviny bez ohľadu na veľkostné
parametre,

· vzhľadom na blízko sa vyskytujúce dreviny, ktoré zostávajú zachované, je pri stavebných a
výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných
alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich
ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana
stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4 STN) sa výkopové práce ani zhutňovanie
pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie
je možné zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od
päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene
sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria.

Bratislavský samosprávny kraj, záväzné stanovisko č. 02509/2016-DP/026 zo dňa
11.04.2016:

· v predmetnej lokalite sa nachádzajú elektrické zariadenia trolejbusovej dráhy,
· zamerať ovládacie a napájacie káble DPB, a.s. a so správcom sietí DPB, a.s.,

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava prerokovať postup pri napĺňaní investičných zámerov,
· kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005,
· pri prácach v blízkosti trakčných vedení, napájacích a ovládacích káblov je nutné

dodržať STN 34 31 12 najmä čl. 112,117 a 120,
· stavebná činnosť nesmie v žiadnom prípade spôsobiť zastavenie premávky na

trolejbusovej dráhe, tzn., že stavebná činnosť nesmie spôsobiť napäťovú ani dopravnú
výluku,

· stavebné práce nesmú poškodiť alebo narušiť statiku trakčného zariadenia.
Dopravný podnik Bratislava, vyjadrenie č. 06369/007882/2000/2016 zo dňa 19.04.2016:

· stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať
bezpečnosť prevádzky na trolejbusovej dráhe a taktiež v autobusovej MHD, nesmú
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obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov a autobusov, na osobitne vymenovaných
trasách nesmú obmedzovať plynulosť premávky autobusov nad rámec prerokovaných
a potvrdených riešení a napokon v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie
prevádzky na trolejbusovej dráhe, tzn. že stavba nesmie spôsobiť napäťovú a
dopravnú výluku na ňou dotknutých trolejbusových tratiach,

· stavebná činnosť znemožní Dopravnému podniku Bratislava, a. s. zabezpečovať
výkon tej verejnej hromadnej dopravy, ku ktorej je zmluvne zaviazaný voči
objednávateľovi výkonov vo verejnom záujme (Magistrát W. mesta SR Bratislava).
Stavebník musí pre pevne stanovené a záväzné termíny stavebnej činnosti na uliciach
Magurská, Klenová, Bárdošova (Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, linka č.44) a
na ulici Langsfeldova (Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, linka č. 147) navrhnúť
náhradnú organizáciu dotknutých liniek autobusovej mestskej hromadnej dopravy.
Tieto riešenia, spracované so znalosťou prevádzky dopravy následne schváliť
predstaviteľmi dotknutých mestských častí a potvrdiť objednávateľom výkonov vo
verejnom záujme. Takýto dokument musí stavebník predložiť dopravcovi najneskôr
30 dní pred príslušnou zmenou v prevádzke MHD,

· priečny prechod trás optických káblov cez ulice s prevádzkou MHD realizovať
technológiou pretláčania, t. zn. bez rozrušenia povrchu komunikácií a bez narušenia
ich konštrukčných vrstiev a podložia, ide o lokality Limbová ul. pri Ďumbierskej,
Klenová pri Magurskej, Stromová pri Bárdošovej, Pražská pri Jánošíkovej, Vlárska pri
Klenovej, ulice Na Revíne, Bárdošova (4x), Guothova (2x),

· priestory nástupíšť zastávok MHD v celej ich dĺžke nesmú byť rozkopávané,
stavebník musí zabezpečiť k nim bezpečné prístupové pešie trasy - menovite sú to
zastávky Nemocnica Kramáre na Limbovej ul. smerom k Vlárskej, Magurská na
Stromovej ulici  v obidvoch smeroch premávky, Bárdošova na Stromovej smerom do
mesta pred križovatkou s ul. Bárdošova (autobus), Bárdošova na Stromovej smerom
do mesta za križovatkou s ul. Bárdošova (trolejbusy a autobus), ako aj všetky zastávky
na uliciach Na Revíne a Bárdošova. Stavba nesmie poškodiť ňou dotknuté
prevádzkové zariadenia DPB, a. s. (zastávky a ich vybavenosť),

· káblové siete DPB, a. s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené,
· výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané ručne,
· začiatok výkopových prác: musí byť nahlásený správcovi pevných trakčných zariadení

na elektrodispečing DPB, a. s. ,
· výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť

pevné trakčné zariadenia,
· kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005,
· pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétnom mieste so správcom

pevných trakčných zariadení DPB, a. s.,
· odkryté káble musia byť pred zasypaním skontrolované správcom [tf. 5950 1491].

Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii stavby a stavba nesmie byť
bez uvedeného dokladu skolaudovaná,

· pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články
112, 117 a 120,

· v rozhodnutí o umiestnení stavby žiadame vyjadrenie a podmienky Dopravného
podniku Bratislava, a. s. citovať v plnom znení.

Generálny investor Bratislavy, vyjadrenie č. 542/2016/213 zo dňa 06.04.2016:
· s predloženým návrhom, trasovania pokládky optických káblov investora Orange

Slovensko, a.s. zakresleným do výkresov č. 1 až 7 z 3/2016 súhlasíme za podmienky,
že nebude potrebné v budúcnosti optické káble prerušiť, ale bude možné ich stranové
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premiestnenie do novej polohy tak, aby bola umožnená koordinácia s ostatnými
inžinierskymi sieťami,

· v prípade podvŕtania št. cesty II. triedy č. 572 a MK Limbová, Stromová, Vlárska,
Bárdošova a Višňová uvažujte v chráničkách s rezervou pre min. 1 HDPE rúru pre
potreby Hlavného mesta SR Bratislava,

· definitívnu trasu optických káblov požadujeme predložiť v digitálnej forme.
SPP - Distribúcia, vyjadrenie č. TDba/1140/2016/JPe zo dňa 11.04.2016:

· pred realizáciou zemných prác a/alebo  pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP -
dístríbúcia, a.s., Sekcia údržby, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

· v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

· stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Heršel, najneskôr 7 dní pred
zahájením plánovaných prác,

· stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas
realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä
výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných
skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

· stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

· stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050
až po predchádzajúcom vy1ýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez
použitia strojových mechanizmov,

· ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

· prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie prevádzkovateľa,

· odkry1é plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,

· stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej
úrovne terénu,

· každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D

· upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až
150 000,- €,
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· stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj
podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02,

· stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

· stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN
73 6005 a TPP 906 01,

· v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike
nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

Siemens, s.r.o., vyjadrenie č. PD/BA/080/16 zo dňa 30.03.2016:
· pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne,
· všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou

požadujeme uložiť do chráničiek,
· pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.:

p. Kubišta,
·  v prípade križovania Vašich sietí resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia,

požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN
a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.,

· v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním
prác prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie,

· k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov aku kolaudácií požadujeme
predvolať stavebný dozor Siemens, s. r.o.,

· prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas
stavebných prác Vám budeme v plnej výške fakturovať,

· práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky
VO,

· v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu,
· toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza

vyjadrenie vlastníka VO - Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., vyjadrenie zo dňa30.03.2016:

· podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
počas samotnej výstavby musia byť dodržané investorom, tak ako spol. UPC
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. stanovuje v tomto vyjadrení v nasledujúcich
bodoch,

· investor je povinný objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí pred
zahájením výkopových prác,

· bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust § 67 zákona
č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,

· preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a
vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach
výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne
nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme
od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,

· preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú
polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy,

· v prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi
telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli
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vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, bezodkladné oznámenie
každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC,

·  v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných
zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti
UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor,
spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou
fóliou,

·  zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
· UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. ďalej požaduje možnosť pripokládky do trás

v miestach, ktoré má v záujme riešiť a by bolo nutné znova robiť rozkopávku čím by
sa obmedzili občania na daných lokalitách mestských častí,

· dodržať ust. zákona č. 610/2003 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení,
· dodržiavať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC.

SWAN, a.s., vyjadrenie č. SW-3062/2016 zo dňa 30.03.2016:
· pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V

súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa
STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33
3300,

· realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných
vedení a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným
spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle §66 a §67 Zákona č.
610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti
telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble
zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu,

· jestvujúce káble musia byt' vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej
objednávky na adresu Heizer Optik, s.r.o.,

· vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je
dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo
pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým
zabezpečiť ich plynulú prevádzky schopnosť,

· nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná
ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú
umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute,

· oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou,
· stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov),
· bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s..

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-16-092/2016 zo dňa
15.04.2016:

· v prípade obmedzenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky stavebnými prácami,
alebo pri prípadnej rozkopávke vozovky, alebo chodníka je potrebné vypracovať
projekt organizácie dopravy a tento predložiť na prerokovanie a odsúhlasenie
Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia
dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v platnom znení,

· postup výstavby riešiť etapovite a jednotlivé úseky dokončovať postupne až do
pôvodného stavu i s povrchovou úpravou,

· v prípade rozkopávky chodníka zabezpečiť lávky pre chodcov apo celej dĺžke
rozkopávky chodníka požadujeme osadiť fyzické zábrany (zábradlie),
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· žiadame o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viesť prenosovú
sieť cez významné komunikačné vetvy a upustiť od možnej rozkopávky.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, stanovisko k investičnému zámeru č.
20479/3486/2016/ZP/NAGV zo dňa 30.06.2016:
Z hľadiska dopravného a stavebno-technického riešenia:

· dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného
zákona č. 135/1 961 Zb. v znení neskorších predpisov. Na práce v styku s miestnou
komunikáciou alebo na miestnej komunikácii je potrebné v rámci povoľovania stavby
alebo pred realizáciou jednotlivých častí vyžiadať všetky povolenia v zmysle cestného
zákona v platnom znení. Upozorňujeme, že nie všetky chodníky a spevnené plochy
vedúce od miestnych komunikácií, hlavne tie k jednotlivým objektom. sú súčasťou
miestnych komunikácií - čo je súčasťou konkrétnych miestnych komunikácii- hranice
miestnych komunikácií môže definovať len Hlavné mesto SR Bratislava - toto
stanovisko sa vzťahuje len na miestne komunikácie v správe mestskej časti a na iné
účelové komunikácie vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti,

· Opavská - v danom úseku nezaradená do siete miestnych komunikácií (MK),
Limbová. Stromová - MK II. triedy, Jakubíkova MK III. triedy v danom úseku
zverená do správy mestskej časti v zelenom páse, trasa vedie v chodníku. vjazde k SO
a MK, Jelšová MK III. triedy v danom úseku zverená do správy mestskej časti, trasa
vedie v chodníku, Uhrova MK III. triedy v danom úseku zverená do správy mestskej
časti.  trasa  vedie  v  chodníku  aj  v  MK,  Jahodová  MK  III.  triedy  v  danom  úseku
zverená do správy mestskej časti, trasa vedie v chodníku a v zeleni, Royova MK III.
triedy v danom úseku zverená do správy mestskej časti, trasa vedie v chodníku, v MK,
Bárdošova MK III. triedy,

· na komunikáciách budeme požadovať:
· z dôvodu, že budú realizované pomerne rozsiahle zásahy do jednotlivých povrchov

komunikácií a chodníkov, bude potrebná po vytýčení jestvujúcich inžinierskych sietí
presná špecifikácia jednotlivých trás, s presnou špecifikáciou umiestnenia
jednotlivých výkopov a ich šírok. z čoho budú následne vyplývať jednotlivé rozsahy
spätných povrchových úprav. Vo všeobecnosti požadujeme pri zásahu do komunikácie
šírky viac ako 5m upraviť jeden jazdný pruh vozovky, pri zásahu do komunikácie
šírky menej ako 5m túto upraviť v celej šírke a pri zásahu do chodníka tento upraviť v
celej šírke vrátane vyspravenia obrubníkov,

· pred začiatkom realizácie búracích prác budeme požadovať prerezanie jestvujúcich
konštrukčných vrstiev komunikácie alebo chodníka, z dôvodu, aby pri ich následnom
búraní nedochádzalo k narúšaniu ostávajúcich jestvujúcich konštrukčných vrstiev
vozovky alebo chodníka - k ich nadvihovaniu, vylamovauiu, oddeľovaniu
jednotlivých živičných vrstiev,

· pokiaľ počas realizácie prác stavebnou činnosťou mechanizmov dôjde k poškodeniu
jestvujúcich konštrukčných vrstiev, správcom komunikácie bude určený zvýšený
rozsah požadovaných prác pri spätných úpravách, ktoré musí zabezpečiť investor na
vlastné náklady,

· pri všetkých realizovaných prácach budeme požadovať záručnú dobu na vykonané
práce v dĺžke 60 mesiacov, pričom záručná doba bude plynúť od dátumu písomného
prevzatia zrealizovaných prác správcom komunikácie od investora,

· k spätným úpravám povrchov : Zásyp po obsype 6xHDPE realizovať ŠSD fr. 0-22,
zhutnený po vrstvách max. 300mm, zhutnenie preukázať skúškou za prítomnosti
správcu komunikácie. Žiadame použitie prefabrikovanej asfaltovej zálievky vo forme
natavovanej pásky. Pred jej použitím požadujeme všetky pracovné spoje priečne a
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pozdĺžne zarezať a až následne zrealizovať natavovaciu pásku tak. aby všetky spoje
boli uzatvorené. Na zhutnený podklad zo ŠD budeme požadovať pokládku
podkladného betónu C20/25 o hrúbke 200mm.Všetky dilatačné špáry realizovať
rezaním kotúčom v rnonolitickom betóne, v žiadnom prípade nerealizovať dilatačné
špáry vkladaním drevených dosiek alebo iných materiálov. Tá istá podmienka pre
špáry bude platiť i pri úprave podkladových betónov na chodníkoch, ktoré
požadujeme realizovať betónorn C 12/15 o hrúbke 120mm. Pred pokládkou živičných
vrstiev požadujeme zrealizovať penetračný náter s obsahom asfaltu 0.5 kg/m. Na
chodníkoch požadujeme zrealizovať obrusnú vrstvu asfaltovýrn betónom ACo8 o
hrúbke 40 mm. nie liatym asfaltom a na vozovke ACo 11 o hrúbke 2x50 mm nie
liatym asfaltom,

· všetky novo realizované povrchové úpravy jednotlivých komunikácií nad 50m dĺžky
požadujeme realizovať finišérom,

· pri spätných povrchových úpravách komunikácií z betónových povrchov budeme
požadovať z betónu C 20/25 a hrúbke minimálne takej ako je jestvujúca betónová
komunikácia. Dilatačné špáry realizovať rezaním nie vkladaním drevených dosiek. Z
dôvodu. aby nedochádzalo k posunom jednotlivých betónových dosiek, požadujeme
do ostávajúce] časti betónovej vozovky navŕtať trny priemeru 25 mm na  vzdialenosť
1 000 až 1500 mm do hĺbky 250 mm pôvodnej ostávajúcej komunikácie a 250 mm pre
betonáž novej upravovanej časti komunikácie,

· žiadame realizovať prekrytie jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky tzv.
lavičkovanie na šírku min. 200 mm - 250 mm pre každú konštrukčnú vrstvu, pričom
asfaltový povrch bude pri chodníku na celú šírku chodníka. pri komunikácii šírky
menej ako 5m na celú šírku komunikácie, pri komunikácii šírky viac ako 5m na šírku
jazdného pruhu,

· investor správcovi miestnych komunikácií III. a IV. triedy predloží projekt skutočného
vyhotovenia v digitálnej forme na CD nosiči vo formáte dgw (AutoCad) a ostávajúce
dokumenty Microsoft Office Word. Excel (technická správa, výkazy výmer s
jednotlivými počtami a špecifikáciami),

· okrem komunikácií a chodníkov opraviť všetky prípadné poškodené asfaltové alebo
betónové plochy novou vrstvou betónu resp. asfaltu a vymeniť poškodené obrubníky,

Z hľadiska technickej infraštruktúry :
· zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v trase navrhovanej stavby, dodržať

požiadavky správcov dotknutých inžinierskych sietí,
Z hľadiska ochrany životného prostredia:

· nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.
            o odpadoch,

· v rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu
na úseku odpadového hospodárstva,

· prípadný výkopok je potrebné priebežne odvážať a nie deponovať pozdĺž výkopu,
resp. je možné ho umiestňovať na stavenisko ale len za podmienky, že nebude voľne
uložený ale bude umiestnený do kontajnerov, ktoré budú neustále prekryté a súčasne
nebudú umiestnené v zeleni,

· nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov s odpadmi z výstavby, vrátane
výkopovej zeminy, na stavbe a pri ich preprave,

· zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby,
·  zabezpečiť kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev

priľahlých k stavbe. Vykonať opakované kropenie staveniska. príjazdových
komunikácií a chodníkov pri stavbe. vykonaných do 24 hodín od nahlásenia
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stavebného úradu telefonicky alebo elektronickou formou o riziku prekročenia
limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní prekračovania priebežne,

· v rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého organu
na úseku ochrany prírody a krajiny Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o
životné prostredie,

· v  prípade. že by malo dôjsť k akémukoľvek zabratiu zelene platí: Pred zahájením
stavebných prác zabezpečiť odborné ošetrenie prípadnej stromovej vegetácie tak, aby
bola údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN 837010 Ošetrenie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (od 1.4. do 31.9.),

· pri stavebných prácach rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém
a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením,

· v prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov výkopy vykonať ručne s maximálnym
ohľadom na kríky a dreviny, aby nedošlo k poškodeniu koreňového systému drevín
a kríkov, výkop nesmie byť vedený bližšie ako 2.5 m od päty kmeňa, pri hĺbení
výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako 3 cm (korene môžu byť prerušené
jedine rezom, pričom rezné miesta je potrebné zahladiť a ošetriť),

· investor v prípade. že bude žiadať o zvláštne užívanie verejných plôch. musí k žiadosti
predložiť zoznam pozemkov s parcelnými číslami a poznámkami, či stavba bude
priamo na jednotlivých pozemkoch v zeleni. resp. v komunikácii či spevnených
plochách spolu s informáciou o dĺžke pri jednotlivých pozemkoch,

· v  prípade. že akékoľvek výkopové práce resp. umiestnenie staveniska resp. jeho časti vrátane
kontajnera na odpad a iných zariadení staveniska na pozemku. ktorý je vo vlastníctve resp. správe
mestskej časti (delimitovaný hlavným mestom SR Bratislavy) je nutné požiadať
o povolenie  zvláštneho užívania verejných plôch - zelene a ostatných plôch mimo
komunikácií a chodníkov na oddelení životného prostredia a územného plánovania
Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto (MÚ BNM). Súčasťou žiadosti budú riadne
vyšpecifikované pozemky, ktorých sa zvláštne užívanie bude týkať spolu s
vytýčenými drevinami,

· v prípade rozkopávky na komunikáciách a chodníkoch je nutné požiadať správcu
komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie. Pokiaľ bude
rozkopávka v kolízii s jestvujúcimi drevinami, výrub takýchto drevín je možné
realizovať až po prerokovaní výrubu s orgánom ochrany prírody a krajiny mestskej
časti a po vyznačení drevín vybraným predpísaným spôsobom,

· v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody MÚ BNM. V
rámci náhradnej výsadby bude žiadateľovi uložená povinnosť uskutočniť primeranú
náhradnú výsadbu drevín, v rámci ktorej bude zarátaná sadová úprava v záujmovom
území, minimálne však vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktoré budú vyrúbané.
Prípadne, pokiaľ nebude možné v záujmovom území umiestniť dostatočnú náhradnú
výsadbu, povoľovací orgán určí náhradnú výsadbu na inom vopred určenom mieste,
resp. finančnú náhľadu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Rozhodnutie o
súhlase musí byť právoplatné ešte pred vydaním územného rozhodnutia,

· v prípade poškodenia drevín bude správny orgán postupovať v zmysle zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a postúpi
riešenie príslušnému orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Rovnako sa
bude postupovať v prípade, že po ukončení prác dreviny a krovité porasty začnú
vysychať, resp. vyschnú úplne a to do doby troch rokov po ukončení prác,

· z  hľadiska  ochrany  pred  hlukom pri stavbe dodržať najvyššie prípustné hladiny
akustického hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z .
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Z hľadisku majetko-právnych a iných vzťahov :
· zabezpečiť stanovisko vlastníkov, resp. správcov dotknutých nehnuteľnosti a dodržať

nimi stanovené podmienky,
· zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu stavby s ostatnými investične pripravovanými

pokládkami sietí v danom území. skoordinovanú s príslušnými cestnými správnymi
orgánmi.

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, vyjadrenie č.
2213/2016/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 08.06.2016:

· realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani k obmedzeniu bezpečnosti železničnej
prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa,

· prebytočnú zeminu z výkopu ani iný odpad neskladovať v OPD a po skončení prác
uviesť terén do pôvodného stavu. Stavebník musí dodržiavať zákon o odpadoch č.
79/2015 Z.z.,

· investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR z titulu prípadných negatívnych
účinkov od železničnej prevádzky,

· v prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej
dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi,

· nakoľko sa v záujmovom území nachádzajú káblové vedenia a zariadenia v správe
Sekcie OZT, požadujeme dodržať pripomienky z vyjadrení správcov týchto vedení,
ktoré sú v prílohách (SOZT č. 498/16/289401/S0ZT-Kr/2a.l5 zo dňa 20.05.2016 a
SMSÚ KT č. Ďš-287/5-16 zo dňa 11.05.2016),

· doriešiť majetkoprávne vzťahy so ŽSR, SHM-RP Bratislava, Šancová 5/C, Bratislava
na základe vyjadrenia č. 0750/2a.15/2078/2016/SHM/RP-Ba-Me zo dňa 01.06.2016,

· Upozorňujeme, že zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí sa budú pohybovať v
priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR, musia splniť ustanovenia
predpisu ŽSR Z2, I. kapitola, čl. 2.

Železnice Slovenskej republiky, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava,  vyjadrenie č.
0750/2a.15/2078/2016/SHM/RP-Ba-Me zo dňa 01.06.2016:

· nemá námietky k predloženej projektovej dokumentácii za predpokladu doriešenia
majetkoprávnych vzťahov formou uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena,
najneskôr pred vydaním kolaudačného rozhodnutia k stavbe,

· investor je povinný pred realizáciou stavby oznámiť termín začatia stavby.
BVS, a.s., vyjadrenie č. 11949/2016/Nz zo dňa 18.04.2016:

·     akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany je možné vykonať len v spolupráci a podľa
pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody,

· požadujú rešpektovať ich zariadenia a ich ochranné pásma vrátane všetkých ich
zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách,

· v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné
práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie
alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup
k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich
technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne
úpravy a podobne,

· z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na
navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej
kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu,
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resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe
objednávky,

· pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi
zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení
technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov,

· výkopové práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení a pri križovaní
s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je
potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry,
poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté
miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať pracovník BVS,

· pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných
stavieb v ochrannom pásme je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy
vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu
terénu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu
alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

III.
Platnosť územného rozhodnutia:

1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1) stavebného zákona platí tri roky odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť, nestráca   však  platnosť, pokiaľ   bola v tejto lehote začatá
stavba.

2. Predĺženie  platnosti tohto  rozhodnutia je možné  podľa § 40 ods. 3) stavebného
zákona len na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej stavebnému úradu
minimálne 90 dní pred uplynutím uvedenej lehoty.

IV.
Námietky účastníkov konania:
V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania:

Odôvodnenie

       Dňa 03.08.2016 s posledným doplnením dňa 19.10.2016 podal navrhovateľ Orange
Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 09 Bratislava, prostredníctvom splnomocneného
zástupcu Systeming, s.r.o., so sídlom Rybničná 40, 831 06 Bratislava návrh na vydanie
územného rozhodnutia pre stavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete „FTTC
LIMBOVA - 0288BR, Bratislava - Na Revíne – 1279BR, DERERA – 1100BR, PROKOPA
VELKEHO – 0010BR, optické pripojenie“, na uliciach Opavská, Ďumbierska, Limbová,
Stromová, Bárdošova, Ladislava Dérera, Na Revíne, Jánošikova, Gorazdova, Langsfeldova,
Tajovského v katastrálnom území Vinohrady a v katastrálnom území Staré Mesto.
      Stavebný úrad v súlade s ustanovením §36 ods.1) a §36 ods.4) stavebného zákona oznámil
pod č. 8811/2016/UKSP/HAVK-ozn zo dňa 19.10.2016 začatie územného konania dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a podľa § 36 ods. 2 stavebného
zákona, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania
a dotknuté orgány mohli uplatniť svoje námietky do 29.11.2016. Stavebný úrad upozornil
účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 4) stavebného zákona v odvolacom konaní sa
neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní.
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       V konaní žiaden dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie lehoty na vydanie stanoviska
a žiaden účastník konania nenahliadol do podkladov rozhodnutia. V uvedenej lehote neboli
stavebnému úradu doručené námietky účastníkov konania.
 Navrhovateľ pred začatím územného konania, okrem vo výroku citovaných vyjadrení,
zabezpečil súhlasné stanoviská dotknutých orgánov a správcov podzemných vedení
technického vybavenia územia: Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy,
Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR,
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, ZE, a.s.,
Bratislavská teplárenská, a.s., Orange Slovensko, a.s.,  Slovenská správa ciest, Detská
fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Bytové družstvo Nová Doba 1, Železnice
Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Odbor starostlivosti o ŹP, odbor
krízového riadenia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar
vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava.
 Podmienky z týchto vyjadrení  sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia o umiestnení
stavby. Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil začlenenie stavby do územia,
rešpektoval obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov
chrániacich verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa platného územného plánu
obce. Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy,  rok
2007, v platnom znení, ktorý pre danú lokalitu určuje prípustné funkčné využitie: zariadenia
a vedenia technickej infraštruktúry pre obsluhu územia.

Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani
neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný
úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia
na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím
orgánom je Okresný úrad Bratislava (podľa § 54 správneho poriadku). Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

    Mgr.  Rudolf   K u s ý
                        starosta mestskej časti

                                                                                                   Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 100 eur zaplatený prevodom na účet tunajšieho úradu.

Príloha
Situácia umiestenia stavby
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