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Vec
Oznámenie o začatí  konania o  povolení stavby

  Dňa 12.7.2017 Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova 6,  816 47
Bratislava požiadala o vydanie stavebného povolenia pre stavebný objekt SO 01 Nové NN
káblové vedenie, ktorý je súčasťou stavby:" BA Nové Mesto, Vidlicová NNK " na
pozemkoch parc. č. 21667, 6647/1, 6224  v registri KN C  a na pozemku parc. č. 6194/14,
v registri KN E, v katastrálnom území Vinohrady, na uliciach Vidlicovej a Cesta na Kamzík
v Bratislave, pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie č. 938/2017/UKSP/POBA-UR-12
dňa 18.5.2017.

Predmetom stavby je vybudovanie nového NN káblového vedenia o dĺžke 150m na uliciach
Vidlicovej a Cesta na Kamzík 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 § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
úrad“)  v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznamuje začatie stavebného
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.

Podľa ustanovenia § 61 ods. 2) stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe podmienky staveniska a
žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do  7
pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať.

Podľa § 61 ods.6) stavebného zákona, ak  dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o
začatí  stavebného konania k povoľovanej stavbe neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote
svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 616, Junácka
č.1 v Bratislave v počas stránkových hodín (pondelok od 8,00 hod. do 17,00 hod. a streda od
8,00 hod. do 17,30 hod.), alebo  v iných dňoch po telefonickom dohovore.

Mgr.  Rudolf  K u s ý
                                   starosta mestskej časti

                                                                                                             Bratislava - Nové Mesto
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Oznámenie sa doručí:

Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto po dobu 15 dní:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. LiV-EPI, s.r.o., Ing. Dušan Držík, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava
3. Hl.m.SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
4. vlastníci nehnuteľnosti na pozemku parc. č. 6128/24, 6194/1, 6194/7, 6194/17, 6194/8

a 6194/9 v katastrálnom území Vinohrady
5. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
8. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
9. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 03 Bratislava

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej tabuli:


