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Vec
Predloženie odvolania

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“) rozhodnutím č. 2006/2017/SILJ-17 zo dňa 19.09.2017 dočasne zakázala a obmedzila
stavebnú činnosť v území, ktoré je vymedzené:

· východnou a severovýchodnou hranicou areálu Istrochemu, prístupová
komunikácia do administratívnej budovy Istrochemu, Nobelova ulica,

· juhozápadnou a severozápadnou hranicou železničného telesa, Železničná
stanica Nové Mesto – Predmestie, ulica Staré ihrisko a Odborárska ulica

Voči tomuto rozhodnutiu sa v zákonom stanovenom termíne odvolali účastníci
konania TERNO real estate, s.r.o. so sídlom Bratská 3, 851 01 Bratislava, NOBELOVA
INVEST, s.r.o., so sídlom Mokrohájska cesta 10, 841 04 Bratislava a Pham Hung
s manželkou Nguyen Thi Mai, bytom Nobelova 84/5, 831 03 Bratislava

Stavebný úrad podľa ustanovenia § 56 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov upovedomil účastníkov konania o obsahu odvolania a určil lehotu na
vyjadrenie sa k nim. V uvedenej lehote sa k obsahu odvolania nevyjadril žiadni účastníci
konania.
 Na základe uvedeného stavebný úrad Vám, ako odvolaciemu orgánu v prílohe predkladá
odvolaním napadnuté rozhodnutie spolu so spisovým materiálom.

Eva Daňová
poverená vedením oddelenia

územného konania a stavebného poriadku

Prílohy
Spisový materiál č. 2006/2017, 1821/2018
Projektová dokumentácia pre konania o stavebnej uzávere Nobelova
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Doručuje sa na vedomie:

Účastníkom konania:

1. právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, alebo
stavbám v predmetnom území - doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na Junáckej ul. č.1, Bratislava po dobu 15 dní

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
2. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU

Potvrdenie dátumu zverejnenia:

   Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:


