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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Cyklotrasa Rožňavská, úsek: križovatka Tomášikova - železničný nadjazd - aktualizácia DÚR
Stavebník: Ing. Barbara Beňová, Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92  Bratislava
Miesto stavby: Rožňavská ul.
Parcela č.: 15115/3, 15111/360, 15111/378, 15111/379, 15111/400, 15111/402, 23021, KN-C, k. ú. Nové

Mesto
21949/4, KN-C, k. ú. Ružinov
15095/6, 15095/15, 15095/34, 22086/3, 23023/1, 23023/2, KN-C, k. ú. Trnávka

Žiadosť zo dňa: 21.11.2017,
PD zo dňa: 10/2017 – projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (zodpovedný projektant: Ing. Soňa

Ridillová, DS-projekt s.r.o. Bratislava)

Riešené územie je situované v mestských častiach Bratislava – Nové Mesto a Bratislava – Ružinov v dopravnom
priestore komunikácie.

Stavba rieši návrh obojsmernej cyklocesty v dopravnom priestore priestore komunikácie Rožňavská v úseku
medzi svetelne riadenou križovatkou Rožňavská – Trnavská – Tomášikova a svetelne riadenou križovatkou Rožňavská
– Slovinská – Turbínová. Od križovatky Rožňavská – Trnavská – Tomášikova je trasa cyklocesty vedená v páse medzi
chodníkom a parkovacími plochami novostavby „Klientske centrum“. V križovatke Rožňavská – „Fresh Market“ je
prevedená novým, svetelne riadeným, cyklistickým priechodom do stredného deliaceho pásu komunikácie Rožňavská.
V križovatke Rožňavská – Slovinská – Turbínová je cyklocesta vedená zo stredného deliaceho pásu komunikácie
Rožňavská cez rameno križovatky Slovinská. Celková dĺžka riešenej cyklocesty je 945,0 m. Výmera spevnenej plochy
- bezbariérové úpravy je 298,50 m², výmera spevnenej plochy – cyklistická cesta je 2128,00 m² a výmera
upravovaných priľahlých plôch zelene (zatrávnenie, výsadba) je 1950,00 m².

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia a súladu stavby v danej lokalite s Územným plánom hlavného
mesta SR Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 Mestským zastupiteľstvom, v znení
neskorších zmien a doplnkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové
Mesto, nemá námietky proti investičnému zámeru „Cyklotrasa Rožňavská, úsek: križovatka Tomášikova - železničný
nadjazd - aktualizácia DÚR“ a zároveň žiada dodržanie nasledujúcich podmienok:

Z hľadiska urbanisticko – architektonicko – stavebného riešenia:
Dodržať zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších

predpisov, a vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie.
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Z hľadiska ochrany životného prostredia:
Pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich

maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením. Na dreviny určené na výrub je potrebné povolenie na výrub
v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Nakladanie s odpadmi z výstavby a prevádzky objektu je nutné riešiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení vyhlášky č. 365/2015 Z. z..

V rámci stavebných prác neprekročiť prípustné hlukové hladiny ustanovené vo vyhláške MZ SR
č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí.

V  zmysle  zákona  č.  364/2004  Z.  z.  o  vodách,  v  znení  neskorších  predpisov,  je  nutné  v  rámci  konania
na stavebnom úrade predložiť vyjadrenie príslušného dotknutého orgánu na úseku štátnej vodnej správy – Okresného
úradu Bratislava a BVS, a.s..

V zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov, je nutné požiadať príslušný orgán
ochrany ovzdušia o súhlas s umiestnením zdrojov znečisťovania ovzdušia. V zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky
Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. 2/2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality
ovzdušia a súčasne vzhľadom na opatrenia mestskej časti na zabezpečenie kvality ovzdušia je počas výstavby nutné
zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby, zabezpečiť kropenie a čistenie
komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe. Taktiež je potrebné vykonávať opakované
kropenie stavenísk, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe, vykonaných do 24 hodín od nahlásenia
stavebnému úradu telefonicky alebo elektronickou formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní
prekračovania priebežne.

Z hľadiska dopravného vybavenia:
Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb.

o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Z hľadiska technickej infraštruktúry:
Zistiť a vytýčiť inžinierske siete a dodržať požiadavky ich správcov. Rešpektovať ochranné pásma jednotlivých

vedení technickej infraštruktúry.
Z hľadiska protipožiarnej ochrany:
Zariadenie staveniska, ako aj miesta, kde sa manipuluje s otvoreným ohňom, vybaviť hasiacimi prístrojmy

v súlade s príslušnými protipožiarnymi predpismi. Umožniť prístup zásahových požiarnych vozidiel na stavenisko
priamo z komunikácie Rožňavská ul..

Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
Realizovať bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Z hľadiska majetkoprávnych vzťahov:
Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnému zámeru nenahrádza stanoviská, záväzné
stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

S pozdravom

Prílohy
1x Informatívna kópia z mapy

Na vedomie
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy – odd. ÚIČ
MČ BNM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý

Starosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto


