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Vec: Električková trat' Dúbravsko - Karloveská radiála

Žiadost" o vydanie kolaudačného rozhodnutia

V zmysle F§ 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, Vám týmto predkladáme žiadost' o vydanie kolaudačného rozhodnutia
podl'a §76 zákona č. 5 0/ 1976 Zb. na SO 703 Upravy plynovodov ktorý je súčast'ou predmetnej stavby
ktorých dokončenie v určitej časti neumožňuje obnovenie prevádzky električkovej dopravy a taktiež
jeho sprevádzkovanie je nutné z hl'adiska zabezpečenia plynulého vykurovania obydlf v Karlovej Vsi
počas vykurovacej sezóny.

Obnovenie prevádzky električkovej dopravy na modernizovanej trati ako plynovodu v čo
moio najkratšom čase predstavuje naliehavý verejný záujem. Výlukou električky na nábreží je
priamo dotknutých približne 60.000 obyvatel'ov z mestskej časti Karlova Ves, Dúbravka a Staré
mesto. V prípade odkladu výkonu rozhodnutia utrpí Stavebník nenahraditel'nú ujmu v podobe
zvýšených nákladov na zabezpečovanie náhradnej autobusovej dopravy, ktorú je potrebné
zabezpečovat' počas výluky električkovej dopravy.

Spustenie prevádzky električkovej trate predstavuje zásadnú zmenu pre organizáciu verejnej
dopravy vpredmetnej oblasti. Električková doprava predstavuje jeden znajvýhodnejších
a najekologickejších spósobov verejnej dopravy, na ktorej je v najváčšej miere vylúčená nehodovost'
a s tým spojené meškanie verejnej dopravy. Spustenie električkovej trate bude mat' pozitívny vplyv
tak na obyvatel'ov dotknutých mestských častí, ako aj na ostatných cestujúcich, ktorí momentálne
využívajú individuálnu dopravu, alebo autobusovú dopravu, ktoré nie sú tak efektívne a spol'ahlivé
ako električková doprava. Rovnako vplyv električkovej dopravy na životné prostredie je podstatne
menší ako autobusovej resp. individuálnej dopravy vzhl'adom na hlučnost', prašnost' a emisie.
Stavebníkov záujem na spustení prevádzky je daný aj aktuálne zvýšenými nákladmi na náhradnú
autobusovú dopravu a údržbu dotknutých miestnych komunikácií. Podaníin odvolania hociktorým z
účastníkov konania by došlo k predlžovaniu aktuálneho stavu a tým aj k vzniku nenahraditel'nej
škody na strane Stavebníka.
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Rovnako si dovol'ujeme poukázat' aj na skuíočnost', že na ukončenie realizácie predmetnej
stavby sú naviazané aj d'alšie etapy realizácie modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály.

Na záver uvádzame, že vylúčenie odkladného účinku odvolania žiadnym spósobom
nezasahuje do subjektívnych práv účastníkov stavebného konania, ktorí móžu nad'alej podat'
odvolanie, o ktorom bude stavebným úradom riadne rozhodnuté. Vylúčenie odkladného účinku samo
o sebe neprejudikuje prípadné rozhodnutie o podanom odvolaní

Preto žiadame príslušný správny orgán o vylúčenie odkladného úěinku podl'a §55 zákona
71/1967 Zb. nakol'ko sú k tomu splnené všetky zákonom stanovené požiadavky.

Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Označenie a miesto stavby: Električková trat' Dúbravsko-Karloveská radiála

k.ú. Staré Mesto

parcely C-KN číslo: 879/ 14, 879/8, 879/33
parcely E-K?N číslo: 3254/1, 3319, 143/2, 3252/3, 144/2, 3251/17, 3251/16, 3251/13, 3251/12, 3320, 4412/1,
4407/Ol

Druh : Modernizácia

Stavebné povolenie: č. KV/SU/2002/2016/21867/KJ, vydané dňa 30.1l.20l6 mestskou
čast'ou Karlova Ves, ktoré nadobudlo právoplatnost' 11.01.2017. Dňa 17.01.2019 bolo vydané
rozhodnutie o predEení platnosti pod č. KV/SU/165/2019/1259/DH, ktoré nadobudlo právoplatnost'
dňa 19.02.2019.

Stavebný objekt:
SO 7ÍO3 Úpravy plynovodov

Potrebné podklady Vám budú doložené do kolaudačného konania.

1, Predpokladaný termín dokončenia
Predpokladaný termín je lO.08.2020. Objekty sa zhotovovali podl'a zápisov v stavebnom
denníku, sú zrealizované v súlade s DSP a podl'a platných noriem a predpismi.

2. Skúšobná prevádzka
Vid' elaborát kvality.

3. Súborná geodetická dokumentácia
Sú vypracované polohopisné avýškopisné zamerania skutočného stavu, ktoré budú
odovzdané na kolaudačnom konaní.

4. Geometrický plán
Geometrické plány budú predložené na preberacom konanf.

5. Budúci užívatel'

SPP-distribúcia, a.s.
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6. Doklady
Všetku potrebnú dokumentáciu Vám predložíme na kolaudačnom konanf.

/

Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora
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Kópia: TSS Grade a.s. (elektronicky)


