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Vec
Stanovisko k investičnému zámeru - odpoveď

Názov stavby: Rodinný dom – rekonštrukcia a dostavba
Stavebníci: Jana Petrášková a Tomáš Petrášek, Lietavská č. 4, Bratislava
Miesto stavby: Čajakova č. 41
Parcely registra C č.: 11998/11, 21 - 23, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 16.01.2018
PD zo dňa: 07/2017

Zámer rieši odstránenie existujúcej strešnej konštrukcie a vybudovanie obytného podkrovia pod novou sedlovou
strechou s vikierom nad existujúcou podpivničenou jednopodlažnou stavbou rodinného domu o základných rozmeroch 10,6 x
10,4 m s plochou strechou, ďalej odstránenie časti obvodového plášťa, priečok, nosných vnútorných stien, prístrešku,
presklenej zásteny, prefabrikovanej garáže, časti spevnených plôch a vonkajšieho schodiska. Ďalej rieši dispozičné zmeny na
nadzemnom a podzemnom podlaží existujúceho rodinného domu, vybudovanie vonkajšieho schodiska, 3 parkovacích
a ostatných spevnených plôch, prístrešku, novej domovej kanalizačnej, vodovodnej, elektrickej a plynovodnej prípojky.

Na základe predložených podkladov,  ich posúdenia  špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava –
Nové Mesto konštatujeme, že vyššie uvedené pozemky sú v zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy,
schváleného uznesením č. 123/2007 z 31.05.2007 v znení neskorších zmien a dodatkov, určené na funkciu občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu, v zmysle ktorej v danom území je neprípustné umiestňovať okrem
iného najmä rodinné domy.

Nakoľko predmetné pozemky sú dotknuté návrhom stavby „D5 – výstavba Severnej tangenty v úseku Pražská –
Jarošova“, odporúčame Vám obrátiť sa na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy so žiadosťou o posúdenie Vášho investičného
zámeru z dôvodu zosúladenia s konkrétnym riešením mimoúrovňovej križovatky navrhovanej komunikácie.

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
                                                prednosta MÚ Bratislava – Nové Mesto

Naša značka Vybavuje/(/@           Bratislava
 2756/2436/2018/ZP/ZBOZ Ing. Zbončáková / 02 49253361/ zuzana.zboncakova@banm.sk           29.01.2018

(/fax
02 / 49 253 111
02 / 45 529 459

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: podatelna@banm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
603317
DIČ
2020887385

Stránkové dni
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13 – 17,00


