
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Nám. sv. Františka č. 8, 842 62 B r a t i s l a v a 4

Číslo: KV/SU/1264/2018/19523/ZK Bratislava 21.11.2018

OZNÁMENIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podl'a
ustanovenia§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej stavebný zákon), 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 doplnení
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov,
v nadváznosti na ustanovenie § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, (d'alej zákon o hlavnom
meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadvuznosti na ustanovenia § 2 písm. e) a § 4 ods. 4
zákona č. 41 6/200 1 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, v zmysle ustanovenia § 36 ods. 2) a 4) stavebného zákona

oznamuje
začatie konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

dotla'iutým orgánom a účastníkom konania

Názov stavby: ,,INS FTTH BA3olygon Karlova Ves Hany Meličkovej?, Bratislava

Miesto stavby :
opis trasy umiestňovanej líniovej stavby : ulice Hany Meličkovej, Tománkova, I'udovíta Fullu,
Kolískova, Albína Brunovského, Vincenta Hložníka, Matejkova, Jána Stanislava, Pribišova,
Kresánkova, Majerníkova v k.ú. Karlova Ves
trasa využívanej HDPE rúry : ul. Matejkova
zemný výkop : prevažne z kolektoru k objektom, ul. Hany Meličkovej, V.Hložníka, Matejkova

Navrhovater :

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- v zastúpení : Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 0l Bratislava

Úěel stavby:
vybudovanie optickej prístupovej siete v štandarde FTTH pre zabezpečenie možnosti poskytovania
nových telekomunikačných a dátových služieb

Charakter stavby a dÍžka trasy:
líniová stavba, dÍžka projektovanej trasy výkopov 1,7 kan
dÍžka pre využitie existujúcich HDPE rúr -0,3 'lan

struěný popis stavby :
Projektová dokumentácia stavby ,,INS FTTH BA polygon Karlova Ves Hany Meličkovej" rieši výstavbu
optickej prístupovej siete (vlákno do bytu) výstavbou multirúr - mikrotrubičkového systému v riešenej
lokalite - ulice Hany Meličkovej, Tománkova, Eudovíta Fullu, Kolískova, Albína Brunovského, Vincenta
Hložníka, Matejkova, Jána Stanislava, Pribišova, Kresánkova, Majerníkova.



Predmetom žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je výstavba projektovanej prístupovej siete v
štandarde FTTH, spočíva v pokládke mikrotmbičkovej infraštruktúry a s tým spojenými prácami
pozostávajúcimi zo zemných prác, z pokládky multirúr a mikrotrubičiek, z montáže súborov (montáž
príslušných mikrotrubičkových spojok, montáž PODB, SPODB rozvádzačov a montáž ODF), zo spátných
úprav pomšených povrchov a z porealizačných geodetických prác. Prevažná čast' káblovej trasy je
umiestnená v kolektore, čast' trasy je vedená v zemi vo výkope. Vstupy do objektov budú riešené len podra
požiadaviek vlastníka.
Celková dÍžka projektovanej trasy výkopov pre predmetnú výstavbu optickej siete bude 1,7 km. Celková
dÍžka existujúcich HDPE rúr, ktorm budú využité na zafúknutie-navrhovaných mikrotrubičiek bude O,3 lan.
Trasa využívanej HDPE rúry : po ul. Matejkova
Projektovaná káblová trasa povedie v zeleni o rozmeroch výkopovej ryhy 25x60 cm. Jednotlivé vjazdy na
súkromné pozemky sa budú pretláčat'. V mieste, kde nie je zeleň sa výkop zrealizuje v asfaltovom, resp.
dláždenom chodníku - rozmer výkopovej ryhy 20x40cm, všetky rozkopané úseky musia byt' uvedené do
póvodného stavu. Križovania miestnych komunikácii sa budú realizovat' pretláčaním, v hÍbke min. 0,9 m pod
telesom cesty. Použitými nadzemnými prvkami siete budú : zariadenia PODB typu ORU3 SDF (vonk.
kabinet) a zákaznícke body ZB v podobe optických účastníckych krabíc (OUK).

projektovú dokumentáciu vypracoval:
Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 0l Bratislava, Ing. Katarína
Kolenčiak, autorizovaný stavebný inžinier v apríli 2018

Stavebný úrad v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšt'a od ústneho pojednávania z dóvodu,
že pre dané územie je schválený územný plán a podklady podania sú dostatočné na posúdenie návrhu.

V súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad určuje, že námietky móžu účastníci konania
a dotknuté orgány uplatnit' do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na tunajšom stavebnom
úrade. K neskoršie podaným námietkam a pripomienkam nebude stavebný úrad prihliadat'.

V rovnakej lehote oznámia svo3e stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy. Na
neskoršie podané námietky stavebný úrad neprihliadne. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo
predÍženej-lehote neoznámi svoje stanovisko k povorovanej stavbe, má sa za to, 'z'e so stavbou z hl'adiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.

Vodvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci mohli byt' (§ 42 ods. 5 stavebného zákona).

Do podkladov a dokumentácie je možné nahliadnut' na stavebnom úrade MČ Bratislava Karlova
Ves, Nám. sv. Františka 8, Bratislava v stránkové dni (v pondelok a stredu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do
17:00).

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovat', predlo94í%,o zástupca plnú moc s podpisom;;$toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat'.

Dana Čahojo,
starostka
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Príloha: situačný výkres

Doručí sa účastníkom konania:
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- verejnou vyhláškou :
1 . Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava - so žiadost'ou o vyvesenie a

zvesenie verejnej vyhláŠky
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

- v zastúpení : Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 0l Bratislava
4. Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Ing. K. Kolenčiak, Einsteinova 23, 851 0l Bratislava - projektant
5 . vlastníci pozemkov a stavieb, ako aj susedných pozemkov a stavieb v trase umiestňovanej stavby,

ktorých vlastnícke alebo iné práva móžu byt' rozhodnutím priamo dotknuté (lokalita ulica Hany
Meličkovej, Tománkova, Pudovíta Fullu, Kolískova, Albína Brunovského, Vincenta Hložníka,
Matejkova, Jána Stanislava, Pribišova, Kresánkova, Majerníkova v k.ú. Karlova Ves)

Doručí sa dotknutým orgánom:
1 . Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, p.o. Box 192, 814 99 Bratislava 1- cestný

správny orgán
2. Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, p.o. Box 192, 814 99 Bratislava 1 - odd.

územného rozvoja mesta
3. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. správy komunikácii, Primaciálne nám. č. 1, 814 99

Bratislava

4. Krajský pamiatkový úrad, Leškoval7, 81104 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie Tomášikova 46, 832 05

Bratislava

6. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
7. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
8. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu,

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
9. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunik. a bezpeč. MV SR, odbor

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
10. KRPZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1
11. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
12. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, p.o. Box 106, 820 05 Bratislava
13. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1
14. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
15. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
17. SPP - distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
18. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Odd. ŽP a dopravy, Nám.sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
19. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
20. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
21 . Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
23. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 0l Bratislava
24. SITEL s.r.o, Kopčianska 20/c, 851 0l Bratislava
25. OTaNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava

Na vedomie (nemá účinky doručenia) :
1 . Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám.sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, sekcia správy nehnutel'ností, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

- v zastúpení : Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 0l Bratislava
4. Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.,Ing. K. Kolenčiak, Einsteinova 23, 851 0l Bratislava - projektant

Na vedomie MČ :
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1 . starostka MČ BA Karlova Ves
2. MČ Bratislava - Karlova Ves, Odd. územného rozvoja
3. spis 2x
4. a/a

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli mestskej
časti/mesta posledný deň vyvesenia je dňom domčenia oznámenia. Súčasne sa zverejní na internetovej
stránke úradu.

Dátum vyvesenia:
Pečiatka a podpis:

yr;x,bý(f Dátum doručenia:

Pečiatka a podpis:
Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Mastská - Kamva Vei
Š územnffio konmia

a stavebného poríadku
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislaya 4

Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová, 02/707 11317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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