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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby : Rodinné domy Kurucova ul.
Stavebník :              JUDr. Radovan Herich, Repíkova 8/A, Bratislava
Zastúpený : PETRING s.r.o., Nám. Hraničiarov 6/B, Bratislava
Miesto stavby : Kurucova 6,  Bratislava
Parcela č. : register „C“ KN parc.č. 5867/1, 5870, k.ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa : 28. 12. 2017, doplnená 02. 02. 2018  a  9. 02. 2018
PD zo dňa : 11/2017, 12/2017

             Zámer rieši novostavbu dvoch rovnakých rodinných domov označených ako „A“ a „B“,
vrátane napojenia na vodu, kanalizáciu, plyn a elektrinu. Objekty pozostávajú z  1 podzemného
podlažia, 1 nadzemného podlažia a 1 ustupujúceho podlažia.  Na každom podlaží je navrhnutá jedna
bytová jednotka, t.j. tri byty v každom rodinnom dome. Byty sú prístupné z exteriérového schodiska.
Vstup do rodinných domov je z  Kurucovej ulice, z chodníka na úrovni 1.NP. V tejto úrovni sú
umiestnené 3 parkovacie miesta pre jeden rodinný dom, z  toho jedno je vyhradené pre osoby
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Ďalšie 4 parkovacie miesta potrebné pre naplnenie
výpočtovej kapacity statickej dopravy hodlá stavebník riešiť formou prenájmu. Rozdiel terénu medzi
1.NP a 1.PP je prekonaný oporným múrom.

             Umiestnenie predmetných stavieb, „Rodinného domu „A“ a „Rodinného domu „B“ na
pozemkoch registra „C“ KN parc.č. 5867/1 a 5870, k.ú. Vinohrady je navrhnuté na území, ktoré je
v zmysle záväznej časti územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy súčasťou málopodlažnej
zástavby obytného územia, stabilizované územie. Územný plán v stabilizovanom území predpokladá
mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb
a novostavieb, pričom  sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia. Merítkom a limitom
pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho
územia, ktoré je nevyhnutné akceptovať, chrániť a rozvíjať. Prvoradým je zvýšenie kvality prostredia,
nielen kvality zástavby ale aj prevádzkovej kvality.

             Na základe predložených podkladov a na základe posúdenia navrhovaného zámeru
s Územným plánom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, schváleným uznesením
č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 v znení zmien a doplnkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej
samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto oznamuje, že s predloženým zámerom nemožno
súhlasiť.

   PETRING  s.r.o.
Nám. Hraničiarov 6/B
851 03  Bratislava
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             Odôvodnenie :
            Návrh umiestnenia rodinných domov nespĺňa podmienky ust. §8 ods.2 vyhl. č. 532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie.  V zmysle cit. ustanovenia stavba musí byť vybavená odstavným a parkovacím
stojiskom riešeným ako súčasť stavby alebo ako prevádzkovo neoddeliteľná časť stavby, alebo
umiestneným na pozemku stavby, ak tomu nebránia obmedzenia vyplývajúce z osobitných predpisov.
            Umiestnenie parkovacích miest (4PM) formou prenájmu mimo pozemku stavby považujeme
za nevhodné riešenie. Požadujeme umiestniť parkovacie miesta, ktoré sú potrebné pre pokrytie
nárokov statickej dopravy na predmetnom pozemku reg. „C“ KN parc.č. 5867/1, k.ú. Vinohrady
aspoň v počte 3PM na rodinný dom. K žiadosti bola doručená zmluva s prenajímateľom -
spoločnosťou P & P, s.r.o., Jaskový rad 9, Bratislava, na nájom 4 parkovacích miest nachádzajúcich
sa na ulici Jaskový rad 9, na pozemku registra “C“ KN parc.č. 5865/2, k.ú. Vinohrady, v zmysle ktorej
je možné túto vypovedať bez udania dôvodu, takže to nepovažujeme za korektné riešenie parkovania
v zóne. Taktiež nepovažujeme za vhodné technické  riešenie pešieho prístupu a vjazdu na plochu
s prenajatými 4 parkovacími miestami.

Odporúčame doriešiť :
-  parkovanie na vlastnom pozemku;
-  prenájom alebo odpredaj časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 21664, k.ú. Vinohrady, aby sa
   dodržali odstupové vzdialenosti od komunikácie.
              Zároveň odporúčame zvážiť možnosť napojenia na verejné inžinierske siete každého
navrhovaného rodinného domu samostatne.

             Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Príloha
1x Situácia

Na vedomie
Odd. územného konania a stavebného poriadku MÚ BNM, MČ BNM

Mgr. Rudolf  Kusý

starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto


