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Vec: ,,Elektriěková trat' Dúbravsko - Karloveská radiála': v rozsahu stavebného objektu SO 703 Úpravy
plynovodov - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - zverejnenie informácie

Stavebník Hlavné mesto SR Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, podal dňa
4.8.20:20, návrh na začatie správneho konania vo veci povolenia užívania časti stavby s názvoíri:

,,Električková trat' Dúbravsko-Karlo'veská radiála"

v rozsahu stavebnéhq objektu: SO 703 Úpravy plynovodov

uskutočnenej na pozemkoch registra ,,C" KN parc.č. 910/ 13 (v registri ,,Ea' KN evidovaný ako parc.č. 143/2 a 3319),
887/6 (v registri ,,E" KN evidovaný ako parc.č. 143/2), 879/22 (v registri iip,cc KN evidovaný ako parc.č. 3251/13,
3251/16, 325 l/ 17, 144/2, 3252/3 a 143/2), 911/3 (v registri ,,E" KN evidovaný ako parc.č. 3251/13 a 3251/12), 912
(3251/12 a 3320) a parc.č. 914/4 (v registri ,,E" KN evidovaný ako parc.č. 3249, 4404/1, 4405, 4406, 4407/1, 4408,
4409/ 1 a 44 10) všetky v k.ú. Karlova Ves (d'alej len ,,stavba").

Na predmetnú stavbu ako celok bolo vydané Mestskou čast'ou Bratislava - Karlova Ves územné rozhodnutie
o umiestnení líniovej stavby (električkovej dráhy) pod č. KV/SU/3427/2015/18640/KJ zo dňa 1l.l2.20 I5, ktoré bolo
v odvolacom konaní potvrdené rozhodnutím Okresného úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky,
oddelením štátnej stavebnej správy, č. OU-BA-OVBP2:2016/41569-KAZ zo dňa 24.05.2016, a ktoré nadobudÍo
právoplatnost' dňa 14.06.2016, stavebné povolenie č. KV/SU/2002/2016/21867/KJ zo dňa 30.ll.2016, ktoré
nadobudlo právoplatnost' dňa 1l.l.2017,- arozhodnutie ópredÍžení platnosti stavebného povolenia pod č.
KV/SU/165/2019/1259/DH zo dňa 17.l.2019, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 19.2.20l9.

Dňom podania návrhu bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté kolaudačné konanie v zmysle § 76 - 82
stavebného zákona vo veci povolenia užívania časti predmetnej stavby.

Mestská čast' Bratislava - Karlóva Ves, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej stavebný úrad) podra
ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 5 0/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf
neskorších predpisov (d'alej stavebný ,ťákon), v spojení s ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnenf zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom póriadku, v znení neskorších predpisov, v nadváznosti na ustanovenie § 7a ods. 2 písm. i)
zákona Slovenskej národnej rady č. 3 77/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov, (d'alej zákpn o hlavnom meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadv?osti na ustanovenia §
2 písm. e) a § 4 ods. 4 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o
hlavnom meste SR Bratislavy, a súčasne určený stavebný úrad podra § 119 ods.l stavebného zákona v zmysle listu
Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia štátnej stavebnej správy, č. OU-BA-
OVBP2-2016/51583-FIC zo dňa 6.5.20l6, podra ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z: o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,zákon o EIA"), zvereiňuie tieto informácie:

a) kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia zo dria 4.8.2020;



b) K navrhovanej činnosti Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody avybraných zložiek životného prostredia, vzist'ovacom konaní podra § 29 zákona č. 24/2006
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o EIA"), vydal rozhodnutie
pod č. OÚ-BA-OSZP3-2015/037478-r/IAZ/I-EIA zo dria l 4.7.20 15, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 21.8.2015.

Uvedený dokument je prístupný na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia./

Zverejnením tejto informácie na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves stavebný úrad:v,ere)ne
.plňa poa?vinnost' vyplývajúcu z ustanovení § 38 ods. 2 zákona o EIA. Táto informácia musí byt' zverejnená počasSl

trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia. l
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Pečiatka a podpis:

Na vedomie:
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
2. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka
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4. a/a-2x
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