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Vec
Oznámenie o začatí územného konania  líniovej stavby
Názov stavby:  „FTTH_LIMBOVÁ  -  0288BR,  BRATISLAVA - Na Revine - 1279BR,

DERERA - 1100BR, PROKOPA VELKEHO - 0010BR, TV JOJ - KOLIBA -
0619BR, KOLIBA - 0192BR, BRATISLAVA -  JESENIOVA2 - 1220BR,
BRATISLAVA - SUCHA - 1981BR, optické pripojenie.“

Lokalita:           Kramáre, Koliba katastrálne územie Vinohrady v Bratislave

Dňa 20.02.2017 Orange Slovensko a.s., IČO:35697270 so sídlom  Metodova 8, 82108
Bratislava, ktorú právoplatne zastupuje Ericsson Slovakia spol. s r.o.,  IČO: 31344046 so sídlom
Rožňavská 24, 82104  Bratislava,  ktorú právoplatne zastupuje SUPTel, spol. s r.o.,  IČO: 35824425
so sídlom Pri Šajbách 3, 83106  Bratislava, ktorú právoplatne zastupuje Systeming, s.r.o., IČO:
45515085 so sídlom Rybničná 40, 83106  Bratislava  ( ďalej len “navrhovateľ“), podal návrh na
rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby elektronickej siete s názvom “ „FTTH_ LIMBOVÁ -
0288BR, BRATISLAVA - Na Revine - 1279BR, DERERA - 1100BR, PROKOPA VELKEHO -
0010BR, TV JOJ - KOLIBA - 0619BR, KOLIBA - 0192BR, BRATISLAVA -  JESENIOVA2 -
1220BR, BRATISLAVA - SUCHA - 1981BR, optické pripojenie.“ na pozemkoch v katastrálnom
území Vinohrady. K žiadosti priložil  situáciu umiestnenia stavby, projektovú dokumentáciu
vyhotovenú v januári 2017, zodpovedný  projektant Marián Polakovič,  autorizovaný stavebný
inžinier   3596*TSP*A2 a doklady.

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“)
predložené podanie preskúmal a zistil, že neposkytuje dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby, preto vyzval navrhovateľa na odstránenie nedostatkov návrhu a súčasne podľa
§29 správneho poriadku konanie prerušil rozhodnutím č.: 3419/2017/UKSP/POBA-48zo dňa
14.03.2017. Dňa 18.05.2017 bola stavebnému úradu doručená žiadosť navrhovateľa o predĺženie
lehoty na doplnenie podania. Stavebný úrad žiadosti vyhovel. Po doplnení podania dňa 27.11.2017
bol návrh úplný a stavebný úrad pokračuje v konaní.

Popis návrhu:
Účelom a cieľom výstavby je vybudovanie jednej „AB HDPE rúry s predinštalovanými

siedmimi mikrotrubičkami 12/8mm“ a piatich rezervných HDPE rúr s priemerom 40 mmm pre
optické pripojenie zákazníkov v okolí ulíc Opavská, Limbová, Stromová, Jakubíková,
Magurská, Vlárska, Jahodová, Ďurgalova, Royova, Uhrova, Jelšová, Bárdošova, Brečtanová,
Ladzianskeho, Cesta na Kamzík, Guothova, Klenová, Ladislava Dérera, Na Revine,
Rozvodná, Višňová, Černicová, Jeséniova, Horná Vančurova, Suchá, Pod Vachmajstrom,  s
následným pripojením na existujúcu branchingovú trasu optického kábla OSK, kde budú vytvorené
nové SP s MT spojkami. Stavba bude realizovaná v zastavanom území. Podľa celkovejá situácie
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navrhovanej trasy v prílohe „mapa širších vzťahov“.Projekt je vypracovaný na základe požiadavky
investora Orange Slovensko, a.s. na pripojenie technológie OSK na skvalitnenie poskytovaných
služieb.

Dĺžka navrhovaného výkopu pre pokládku HDPE rúr je cca 7260 m .
Členenie stavby:
SO 01 - Zemné práce a uloženie 6 x HDPE rúry, PS 01 - Optický kábel
Súhrny popis trasy:
Navrhovaná trasa výkopu začína v zeleni na trase OK(optického kábla) v mieste vytvorenia

nového SP(servisného bodu) s MT(mikrotubičkovou) spojkou Navrhovaná trasa ďalej pokračuje ul.
Stromová a rozvetvuje sa do ulice Jakubíková a končí pri BD(bytový dom)č.10,12,14. Ďalej
pokračuje ul.Jelšová a končí pri BD č.3,5,9. Trasa následne odbočuje a smeruje v zeleni pri ceste na
ul.Uhrova k BD č.1. Na ul.Jahodová trasa končí pri BD č. 11,13,15,17,19,21,23. Ďalej pokračuje v
chodníku a v zeleni po ul.Ďurgalova a končí pri BD č.2,4,5,7,8,9,10,12,14,16.Trasa vedie v zeleni
až k objektu na ul. Opavská 26, 26/A,26/B. Na ul. Royova sa navrhovaná trasa ukončuje pri objekte
10,19,21, 22,23,25,27,29,37. Na ul. Stromová trasa končí pri objektoch č.6,8,15,17,19,21,23,25,34,
36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,54/A. Navrhovaná trasa pokračuje z ul. Stromová a ďalej sa
rozvetvuje do ul. Bárdošova, kde končí pri objektoch č.3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,17,19,21,23,25,27 a
ul. Ladzianskeho vzelenom páse kobjektom č. 8,10,12. Trasa ďalej pokračuje v zeleni pričom
križuje miestnu komunikáciu a končí pri objektoch BD. Ulicou Magurská navrhovaná trasa
pokračuje v zelenom páse k BD č.1,1/A.1/B, 3,3/A,3/B,5,5/A,5/B,8, pokračuje v zeleni po
ul.Rozvodná pričom viac krát križuje miestnu komunikáciu a končí pri BD č.1,3,5,7,9,9/A,11,11/B,
13,13/C, 15,17,19,21,23. Ďalej smeruje vchodníku a vzeleni po ulici Klenová, kde končí pri
objektoch č.2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,20,22,24,26,28, a po ul.Vlárska k BD č.
9,11,13,48/A,50 a 50/A. Od ul. Stromová trasa pokračuje v chodníku po ul. Bárdošova a ďalej sa
vetví do ulíc Višňová a končí pri objektoch č.1,2,3,4,5,6,7,7/A, 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21
.Vetva trasy pokračuje v zeleni po ul.L.Dérera a končí pri BD č.2,4,8,10. Trasa sa opätovne
rozvetvuje, smeruje v zeleni pričom niekoľko krát križuje miestne komunikácie a končí pri
objektoch na ul. Guothova č.1,2/B,2/C,2/E, 3, 5,7,9,11,13,15,17,19 a odzadu navrhovaná trasa
prejde vzeleni k objektu na ul. Cesta na Kamzík č.5/A,5/B,5/C. Navrhovaná trasa pokračuje v zeleni
po ul .Bárdošova a pokračuje ul. Na Revine, kde končí pri vchodoch č. 9,11,13,15,17,19,21.
Navrhovaná trasa pokračuje ďalej od stožiara na ul. Suchá po Lopúchovej ul. k objektu č. 7 a 9. Z
ul.  Jeséniova  trasa  pokračuje  v  chodníku  k  BD  Pod  Vachmajstrom  a  končí  pri  vchodoch
č.1,2,2/A,3,4,4/A,5,5/A,7,8,10,12,12/A.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 4) stavebného zákona oznamuje začatie
územného konania verejnou vyhláškou a zároveň podľa § 36 ods. 2) stavebného zákona upúšťa od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko Hlavné mesto SR Bratislava vo svojom
záväznom stanovisku č. 2017 MAGS OUIC 45137/17-308908 zo dňa 20.10.2017 vyjadrilo súlad
stavby s územnoplánovacou dokumentáciou, podľa ktorej je možné stavbu umiestniť.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 10
pracovných dní od doručenia oznámenia verejnou vyhláškou, vyvesenou na úradnej tabuli
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, inak na ne nebude prihliadnuté.

Podľa §36 ods.3) stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí
územného konania k navrhovanej stavbe neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje
stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V súlade s §37 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad neprihliadne na námietky
a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad
upozorňuje účastníkov konania, že podľa §42 ods.4  stavebného zákona v odvolacom konaní sa
neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na stavebnom úrade Mestská
časť Bratislava - Nové Mesto, úradné dni: pondelok 8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod., streda:
8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.30 hod.
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V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto

Príloha: Situácia umiestnenia stavby

Doručenie verejnou vyhláškou.
Účastníkom konania

Na vedomie:
Dotknutým organom:
1. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát  ORM,OUIC, Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1
2. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát  OD,  Primaciálne nám. 1,  814  99 Bratislava 1
3. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ŽPaÚP, Junácka 1, 932 91 Bratislava
4. BSK, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy,
     P.O.BOX106,Sabinovská 16254/16,  820 05 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava, Odbor SoŽP
6. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava, Odbor krízového riadenia
7. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava, Odbor CHaPK
8. Dopravný podnik Bratislava, a.s., odbor dopravných informácií a stavieb,
     Olejkárska 1, 814 52  Bratislava
9. Slovenská správa ciest, Miletičova 19,  26 19  Bratislava
10.Krajské riaditeľstvo PZ v Ba, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
11.GIB-Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
12.MO SR - Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
13.Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Ba
14.Siemens, VO, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
15.SPP distribúcia., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
16.Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
17.Západoslovenská distribučná a.s., Káble VN a NN Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
18.Západoslovenská energetika, a.s., Oznamovacie káble, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
19.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava
20.UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Ba
21.Orange Slovensko, a.s., vz. Michlovský, s r.o., UCI-údržbové centrum,
     Letná 796/9, 951 01 Piešťany
22.Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
23.SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01Ba
24.SWAN , a.s., Borská 6, 841 04  Ba
25.GTS Slovakia a.s., BENESTRA, Einsteinová 24, 824 99  Bratislava
26.Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05  Bratislava
27.MDVRR, Útvar vedúceho hygienika, Odd. oblastného hygienika Nám. Slobody6, 810 05 Ba
28.Hasičský a záchranný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6,811 07  Bratislava,

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava. 15.deň
vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka )






























