
VMESTSKA ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SU/1485/2018/10242/ZK

[
Bratislava 14.06.2018

OZNÁMENIE

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad") podl'a § 117
zákona č. 50/1976 Zb. o úzernnom pláí'ióvaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskorších predpisov
(d'alej len ,,stavebný zákon?) v nadv?osti na § 7a písm. i) zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o hlavnom meste") a čl. 67 štatútu hlavného
mesta Bratislavy, v nadv?osti na § l písm.c) 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 (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podl'a ustanovení § 36 ods. l a § 61 ods. 1 stavebného
zákona v nadváznosti na § 18 ods. 3 zákona č.7 l/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (d'alej správny poriadok),

oznamu)e

zaěatie spojeného územného konania so stavebným konaním

dotknutým orgánom a účastníkom konania

názov stavby: ,,Úprava terénu gabionovým múrom pred rodinným domom?,

stavebník: Ing. Tomáš Slovák, u. Kuzmányho č. 831/11, 81106 Bratislava

miesto stavby: ul. Líščie údolie 169/112, 841 04 Bratislava, parc. reg. ,,c? č. 604, k.ú. Karlova Ves

účel stavby: podchytenie svahu pri jestvujúcom rodinnom dome - doplnková funkcia

projektovú dokumentáeiu vypracoval: Prof. Ing. Peter Turček, PhD., ul. 29 augusta 32/B, 811 07, Bratislava
autorizovaný stavebný inžinier v oblasti statika stavieb, v temníne 04/20 18

struěný popis stavby: Predmetom stavby je realizácia gabionového muru na zabezpečenie stability zárezu (a
čiastočného prísypu) na pozemku pred rodinným domom parc. č. 604, 605, 606 k.ú. Kaxlova Ves, v lokalite ul.
Líščie údolie č. 112, Bratislava. Gabionový múr je navrhnutý v mieste jestvujúceho vstupu na pozemok stavebnfl«,a,
z l'avej strany je riešený v tvare písmena ,,L" a z pravej strany v tvare písmena ,,Z". Gabionový múr bude mat'
premenlivú výšku. Vo vrchole bude úroveň homej hrany vodorovná, t.j. 158,50 m n.m., odstupňovaná bude úroveň
základovej škáry. HÍbka založenia gabionových košov je 0,5 m pod úrovňou terénu, s uloženíín na štrkopieskový
podsyp hr. 0,1 m. Max. výška honnej hrany oporného múru je 2,5 m nad úrovňou terénu. Gabionové múry budú
odstupňované na rubovej strane, na pohl'adovej strane budú zvislé. Za rubom gabionového múru budú osadené
perforované PVC rúrky na odvedenie vody, taktiez. bude na rubovej strane uložená filtračná geotextília. Hrúbka drí"tu
gabionového koša bude 3,5 mm. Pred gabionovým múrom sa terén upraví do póvodného stavu. Úprava vjazdu nie je
predmetom riešenia z dóvodu neusporiadaných vlastníckych vz'eahov k pozemku.



Dňom podania žiadosti, stavebný úrad postupujúc podl'a ustanovenia § 61 ods. 1 stavebného zákona začal
stavebné konanie o povolení predmetnej stavby, čo týmto oznamuje známym účastníkorn konania a dotknutým
orgánom. Stavebný úrad posúdil návrh podra ustanovenia § 35 ods. 1 a 8) 62 ods. 1 stavebného zákona, v spojení
s ustanoveniami vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona. Stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšt'a
od ústneho pojednávania a miestneho zist'ovania. Stavebný úrad v súlade s ustanoveniami § 61 ods. 3 stavebného
zákona určuje, že námietky móžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia na tunajšom úrade. K neskoršie podaným námietkam a pripomienkam nebude stavebný
úrad prihliadat'. V rovnakej lehote, v súlade s ustanoveniami § 61 o4s. 6 stavebného zákona oznámia svo5e
stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej aleb-o predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povol'ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hradiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa niektorý z
účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom toho účastní'ťa konania, ktorý sa
nechá zastupovat'.

Do projektovej dokumentácie a podkladov ku konaniu móžu účastníci konania nahliadnut' na Miestnom úrade
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, (č. J4?,Q%'%'Bspdelok a v streduf'K'od 8.00-12.00 h, od 13.00 - 17.00 h).
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Čah'ojová
starostka

Dana

Doručí sa úěastníkom konania :

- verejnou vyhláškou :
1. Ing. Tomáš Slovák, ul. Kuzmányho č. 831/11, 81106 Bratislava
2. Mgr. Veronika Slováková, ul. Kuzmányho č. 831/11, 81106 Bratislava
3. Martin Čáp, Holíčska 18, 85105 Bratislava
4. Hlavné mesto SR Bratislava, správa majetku, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
5. Kristína Cápová, Líščie údolie-l 70/114,- 841 04 Bratislava
6. Ivan Minárik, Líščie údolie 168/l 10, 841 04 Bratislava
7. vlastníci pozernku parc. ,,E" č. 20271/1, LV č. 5363, k.ú. Karlova Ves
8. Prof. Ing. Peter Turček, PhD., ul. 29 augusta 32/B, 81107, Bratislava (projektant)

Doručí sa dotknutým orgánom:
1. Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, Odd. dopravy a životného prostredia, Nám.sv. Františka 8,

842 62 Bratislava

- na vedomie (nemá úěinky doruěenia) :
2. 'h'ig. Tomáš Slovák, ul. Kuzmányho č. 831/11, 81106 Bratislava
3. Mgr. Veronika Slováková, ul. Kuzmányho č. 831/11, 81106 Bratislava
4. Hlavné mesto SR Bratislava, správa majetku, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
5. Prof. Ing. Peter Turček, PhD., ul. 29 augusta 32/B, 81107, Bratislava (projektant)

- na vedomie
6. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

7. spis
8.a/a-2x
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou avyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, posledný deň vyvesenia je dňom doručenia
rozhodnutia. Súčasne sa zverejní na internetovej stránke: www.karlovaves.sk.

Dátum vyvesenia:
Pečiatka a podpis:

M*stská časť amtislí
od?nie ó

a S+tavi pormm
Nám. sv. Frantšška l
? 62 Bratislaw» 4
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klsů? +MW-%

Dátum doručenia:

Pečiatka a podpis:
Dátum zyesenia:

Pečiatka a podpis:

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