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Vec

Oznámenie o zaěatí konania podl'a § 61 ods. 1 a 69 stavebného zákona a o upustení od ústneho
pojednávania

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie
III. a IV. triedy aúčelové komunikácie (d'alej ,,stavebný úrad"), obdržala dňa 26.02.20l8 žiadost'
o predÍženie platnosti stavebného povolenia:
stavbu: ,,Lodenica Karloveské rameno?
objekt: SO 21- Spevnené plochy a parkovisko,
prestavebníka: Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nám. sv.

Františka 8, 842 62 Bratislava 4,
miestostavby: napozemkochregistraCKNparcielč.31lO/5,3110/16katastrálneúzemie

Karlova Ves, Bratislava (d'alej k.ú. Karlova Ves, Bratislava),
inžinierska stavba - nekryté verejné parkovisko, verejná účelová komunikácia,
chodníky pre peších (podra § 43a ods. (3) písm. a) stavebného zákona),

doba predíženia: o 2 roky , t.j. do 02.05.2020,
na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Dúbravka vydané:

stavebné povolenie č. KV/SU/196/2016/3984/ZM zo dňa 23. marca 2016, ktoré nadobudlo
právoplatnost' dňa 02.05 .2016.

úěel stavby:

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o predÍžení platnosti stavebného povolenia (d'alej
len ,,konanie").

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne
komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (d'alej ,,stavebný úrad?), podra § 120 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (d'alej
,,stavebný zákon?), podra § 3a ods. 4) zákona č.l35/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení
neskorších predpisov (d'alej ,,cestný zákon?), podra § 2 písm. a) a § 4 ods. 4) zákona NR SR
č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky, v znení neskorších predpisov, podra čl. 74 písm. b) -Štatútu- hl. m. SR BratisÍavy,
oznamuje podra § 61 a § 69 stavebného zákona, a podra § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (d'alej ,,správny poriadok?), začatie konania dotknutým orgánom a známyín účastníkom
konania, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery a žiadost' poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie žiadosti, upúšt'a podra § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania
spojeného s miestnym zist'ovaním.
- - Účastníci konania móžu uplatnit' svoje námietky najnesk6r do 7 pracovných dní odo dňa

doručenia tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Na pripomienky a

l



námietky, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní
územného plánu zóny, sa neprihliada (§ 61 ods. l stavebného zákona).

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej;ká aj di
predÍži stavebný úrad na 3eho žiadost' lehotu pred jejsprávy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas,

uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍlženej Íehote neoznámi svoje stanovisko- k
povorovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hradiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 61 ods.
6 stavebného zákona).

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat', jeho zástupca musí predložit' písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovat'.

Do podkladov konania je možné nahliadnut' na stavebnom úrade, na miestnom úrade mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka č.8, Bratislava, č. dverí 162, v stránkové dni,
prípadne v inom dohodnutom termíne:
--00 00 00 00Po:8 -12 13 -17
St:8oo-12oo 13oo-17oo.

P

Whojoo
starostka

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou:
I. Úěastníkom konania:
1. stavebník: Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nám. sv. Františka 8, 842

62 Bratislava 4

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, zastúpené primátorom
Gerik, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 81102 Bratislava l
Ing. Viktor Neumann, Nová 5, 900 24 Verký Biel - projektant
Právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám
na nich, vrátane susediacich pozemkov a susediacich stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k
týmto pozemkom a stavbám rnóžu byt' konaním priamo dotknuté - doručované verejnou vyhláškou
vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

II. Na vedomie:
1. MÚ MČ BA - Karlova Ves - Oddelenie investícií
2. MÚ MČ BA - Karlova Ves - stavebný úrad - a/a - 2x
3. spis-2x

2.
3.
4.
5.

Verejná vyhláška

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia.

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis: 'Lll ?»a? hlCc
MIESTNY úRAD MESTA!'čASTl

BRATISLAVA- xúm.ovaves
NÁM. SV. FRANTIšKA-8
84a 62 BRATISlAVA 4
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Dátum zvesenia:

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis


