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MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
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Nám. sv. Františka ě. 8, 842 62 B r a t i s l a v a 4
Číslo: KV/SU/172/2017/12828/ZK Bratislava 06.07.2017
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OZNÁMENIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podra
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 abývanie
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení
neskorších predpisov, v nadvuznosti 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 zákon o hlavnom meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, vnadvuznosti na
ustanovenia § 2 písm. e) a 8, 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, v zmysle
ustanovenia § 36 ods. 2) a 4) stavebného zákona

oznamuje
začatie konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

dotknutým orgánom a účastníkom konania

Názov stavby:
,,INS FTTH BA Karlova Ves KBV Kuklovská?, Bratislava

Miesto stavby :
Kuklovská ul., lokalita Dlhé Diely, Bratislava, k.ú. Karlova Ves

Navrhovatel' :

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- v zastúpení : PAMATEL, s.r.o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica

Účel stavby:
vybudovanie univerzálnej telekomunikačnej siete pre lokalitu bytových a rodinných domov na
ul. Kuklovská, Karlova Ves, Bratislava

Charakter stavby a dÍžka trasy: líniová stavba, cca 1400 m

stručný popis stavby :
Predmetom žiadosti je vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby vybudovanie univerzálnej
telekomunikačnej siete pre lokalitu bytových a rodinných domov na ul. Kuklovská, Karlova Ves,
Bratislava. Realizácia prác pozostáva z výkopových prác zemnej ryhy 25 x 60 cm, pretlaku miestnych
komunikácií v hÍbke O,9 m-, pretlaku chodníkov -v hÍbke O,6 m s n:ásledným uložením multirúr Slovak
Telekom a.s.. Telekomunikačná optická siet' nie je zdro3om požiarneho nebezpečia. Pre výstavbu sa
použijú multirúiy. Krytie telekomunikačnej siete bude 50 cm čomu zodpovedá výkop zemnej ryhy. Pri
križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová
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norma STN 736005 a rešpektované budú aj požiadavky správcov inžinierskych sietí s ktorými sa
realizátor stavby musí oboznámit' z ich vyjadrení. Všetky práce budú vykonané podl'a platných
stavebných a bezpečnostných slovenských predpisov a noriem. Výkop začína od existujúceho PODB
na ulici Silvánska 29. Pokračuje pretlakom miestnej komunikácie, d'alej v zeleni k novej skrini PODB
na ul. Kuklovská. Odtiar pokračuje vl'avo v asfaltovom chodníku popred bytové domy. Trasa od
skrine PODB vpravo je navrhnutá okrajom asfaltovej cesty, d'alej pretlakom cesty do zelene, d'alej
popri dláždenom chodniku. Ďalej pokračuje pretlakom cesty oproti domu č. 54, potom striedavo v
zeleni s pretlakmi vjazdov do domov. V smere bočná ul. Kuklovská za č.d. 64 je trasa navrhnutá v
zeleni a aj okrajom asfaltovej cesta. Pretlakom cesty na opačnú stranu pokračujeme popri schodoch v
zeleni k bytovým domom pod cestou. Hlavná trasa d'alej pokračuje v zeleni s pretlalani vjazdov a
pretlakom cesty 2x do poslednej ulice, kde je trasa navrhnutá okrajom dláždenej cesty. Prípojky pre
domy č. 46, 48, 50, 52 sú navrhnuté pretlakom cesty z dóvodu, že majitelia domov majú v5azdy dogaráží vyhrievané. DÍžka výkopu je cca 1400 m.
projektovú dokumentáciu vypracoval:
PAMATEL s.r.o., Ing.Vladimír Soják, Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica v decembri 2016

Stavebný úrad v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšt'a odústneho 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 svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy. Na
neskoršie podané námietky stavebný úrad neprihliadne. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určeneje podani

edÍženejalebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z
hradiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

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

MČDo 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', predloží jeho zástupca plnú moc s
podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat'.
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Príloha: situačný výkres
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Na vedomie MČ :
1. starostka MČ BA Karlova Ves
2. MČ Bratislava - Karlova Ves, Odd. dopravy a životného prostredia
3. MČ Bratislava - Karlova Ves, Odd. územného rozvoja
4. spis 2x
5. 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 doručenia oznámenia. Súčasne sa zverejní na
internetovej stránke úradu.

Dátum vyvesenia: Í%. ;?, ?íf%!-
Pečiatka a podpis:

Mestská časť oral - Keíva ?
oddelenie územného konania

a?stavebného poriadku
Nám. sv. Františka 8
u2 @2 aratíslava 4

Dátum doručenia:
Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia:
Pečiatka a podpis:
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Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová, 021707 11317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk

4



l
l

i
j

l
l

Doručí sa účastníkom konania:

- 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
4. - v zastúpení : PAMATEL, s.r,o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica
5. PAMATEL s.r.o., Ing.Vladimír Soják, Skuteckého 21, 974 0l Banská - projektant
6. 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
Kuklovská 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 - správa VO
4. Krajský pamiatkový úrad, Leškoval7, 811 04 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 regionmlneho 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, 81107 Bratislava 1
12. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, p.o. Box 106, 820 05 Bratislava
13. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava l
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. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
19. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Smolenice, Trnavská cesta 12, 919 04 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 SLOVAKI'A s.r.o., Ševčenkova 36, 851 0l Bratislava
24. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava

Na vedomie (nemá úěinky doručenia) :
1 . Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, Odd. ŽP a dopravy, 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
4. - v zastúpení : PAMATEL, s.r.o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica
5. PAMATEL s.r.o., Ing.Vladimír Soják, Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica - projektant
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INVESTOR SLOVAK TELEKOM a.s.

NAZOV STAVBY  
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KBV KUKLOVSKA
OEISAH VÝKRESU .

Navrhovaná trasa
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