
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

- podl'a rozdel'ovníka

Vaše ěíslo Naše číslo

KV/SU/1352/2018/10059/ZM
Vybavuje/ linka/ E-mail
Majernfl<ová Zuzana, Ing.
02/70711319,60101168
zuzana.majernikova@karlovaves.sk

Bratislava

27.06.20l8

Vec

Oznámenie ozačatí stavebného konania podl'a § 61 stavebného zákona a o upustení od
ústneho poiednávania

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie
III. aIV. triedy aúčelové komunikácie (d'alej ,,stavebný úrad"), obdížala dňa 13.04.20l8,
s doplnením dňa 18.05.2018 žiadost' o vydanie stavebného povolenia:

na stavbu:

objekt:
,,Apartmánový dom ,,Boomerang? Karlova Ves, Bratislava?,
SO 08.a Komunikácie a spevnené plochy,

pre stavebníka: mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nám. sv.
Františka 8, 842 62 Bratislava 4,

ktorého zastupuje: spoločnost' NEXT INVEST, s.r.o., Záborského 42, 831 03 Bratis}ava 3,
- - IČO:36357324,

miesto stavby: na pozemkoch registra CKN parciel č. 1258/6, 1258/12, 1258/4
katastrálne územie Karlova Ves, Bratislava (d'alej k.ú. Karlova Ves,
Bratislava),

na pozemkoch registra EKN parciel č. 4363, 4300/1 k.ú. Karlova Ves,
Bratislava),

účel stavby: inžinierska stavba - komunikácia, chodnfky pre peších, nekryté parkovisko
(podra § 43a ods. (3) písm. a) stavebného zákona),

na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:
rozhodnutie oumiestnení stavby Č.j.: KV/SU/539/2015/6949/AP zo dňa 18.05.2015, ktoré
nadobudlo právoplatnost' dňa 07.07.2015,
rozhodnutie o umiestnení stavby Č.j.: KV/SU/1422/2016/1 1838/AP zo dňa 06.07.2016, ktoré
bolo potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky,
č.:OU-BA-OVBP2-2017/6266/KIZ zo dňa 1l.Ol.2017, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa
20.02.2017, a ktoré nahradilo rozhodnutie o urniestnení stavby Č.j.: KV/SU/539/201 5/6949/AP
zo dňa 18.05.2015, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 07.07.2015,
závázné stanovisko č. KV/SU/1685/2017/7827/AP zo dňa 19.04.2017, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,
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popis stavby:
P6PIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA
Dopravné napojenie je z miestnej komunikácie Janotovej, ktorá je funkčnej triedy Cl, kategórie
MO 7,OO/40, a v súčasnosti slúži ako miestna obslužná komunikácia pre prístup z Molecovej ulice
do zastavaného územia, ktoré sa nachádza medzi Molecovou a Karloveskou ulicou.
Prístup automobilovej dopravy a zásobovania je prostredníctvom existujúcej, obojsmernej, miestnej
komunikácie - Hudecovej ulice, ktorá má v súčasnosti v profile šírku cca 4,00 m, s jednostranným
chodníkom o šírke 3,00 m a je ukončená slepo. V projekte je označená ako ,,vetva A". Na
komunikáciu je v stykovej križovatke napojená komunikácia v projekte označená ako ,,vetva B".
Vzhl'adom na nevyhovujúce normové šírkové pararnetre sa navrhuje jej rekonštrukcia na
dvojpruhovú komunikáciu funkčnej triedy C3 kategórie MOU 6,00/30 sobmbnílani, o
nasledovných parametroch:

jazdné pmhy 2 x 2,50 m,
jednostranný chodník 1,50 - 2,00 m,
nespevnená krajnica započítavaná do vornej šírky komunikácie: 0,50 m,
uličný priestor spolu 7,00 - 7,50 m.

Smerové- a výškové vedenie komunikácií vychádza zo súčasného stavu. Maximálny pozdÍžny sklon
9,00 % je navrhnutý na ,,vetve A?. Priečny sklon komunikácií je navrhnutý ako jednostranný, v
sklone 2,00 % na ,,vetve A", resp. 3,00 % na ,,vetve B?. Koniec SO 08a je v staničení 0,071 77 lan
pre ,,vetvu A" a v staničení 0,05786 krn pre ,,vetvu B".
Oprava vozovky v priestore terajšej cesty sa navrhuje do hÍbky krycích a podkladných - asfaltových
vrstiev vozovky. Navrhuje sa odfrézovanie asfaltovej vrstvy vozovky o hrúbke 50 mm. Spósob
pripojenia novej a p8vodnej časti sa navrhuje preplátovaním vrstiev vozovky. Nad miestom
spojenia starej a novej vozovky navrhuje sa pod asfaltovú vrstvu geomreža na šírku vozovky.
Konštrukcia vozovky, v miestach kde sa odstráni asfaltová vrstva, sa navrhuje skrytom
z asfaltového betónu.

V mieste rozšírenia jestvujúcej asfaltovej vozovky na Hudecovej ulici sa navrhuje polotuhá
'-- -'hb;vozovka o rozlohe 64 m , s krytom z asfaltove o etonu.

Povrchová úprava chodníkov sa navrhuje zo zámkovej dlažby.
Komunikácia a parkovacie plochy budú lemované betónovým obrubníkom ABO l-15 120-
150/300/1000, osadeným na stojato do betónového lóžka C16/20. V mieste styku asfaltobetónovej
komunikácie s nawhovanými parkovacími plochami sa osadí zapustený obrubník ABO 13-10
l 00/200/ 1000, uložený do betónového lóžka C 1 6/20.
BÚRACIE PRACE
V rámci prác sa vykoná rekonštrukcia existujúcej vozovky s asfaltobetónovým krytom a časti
obmbníkov, zarezanie okraja AB krytu v hrane napojenia novej vozovky na existujúcu a
odfrézovanie obmsnej vrstvy asfaltobetónovej vozovky na Hudecovej ulici.
Predmetom búracích prác tohto objektu bude odstránenie:

konštrukcií obrubníkov a chodníkov na požadovanú šírku,
odfrézovanie existujúcej asfaltobetónovej vrstvy,
zvislých dopravných značiek.

ODVODNENIE

Odvedenie povrchových dažd'ových v8d bude pozdÍžnym a priečnyrn sklonom krytu do uličných
vpustov zaústených do kanalizácie. Odvedenie spodných a presakujúcich ví5d je priečnym sklonom
pláne 3% do trativodu.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné 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) zák.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
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II. Dotknutým orgánom, organizáciám, správcom inžinierskych sietí:
1. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy a životného prostredia, Nám.

sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
Krajské riaditerstvo PZ v BA - Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno-iížinierske oddelenie,
Špitálska ul. č. 14, 812 28 Bratislava 1
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3

Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava l
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava l
Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava l
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 841 0l Bratislava 4

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Na vedomie:
1. MČ Bratislava - Karlova Ves - starostka
2. MÚ MČ BA - Karlova Ves - stavebný úrad - a/a - 2x
3. spis-2x

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.

na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

MIES?i'l!'í' iJRA.D MESTSKEJ (,ASTI
BRATIS!?AVA - KARLOVA VES

NÁM. SV. FRANTIšKA 8
842 62 BRATISLAVA 4

-58-

Dátum zvesenia:

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis
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č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých p8sobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššieŠtátnej
n. b) Šúzemné celky, v znení neskorších predpisov, podl"a čl. 74 písm. b) štatútu hl. m. SR Bratislavy,

oznamuje podra § 61 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (d'alej
,,správny poriadok") začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom
konania, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery ažiadost' poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavebnej úpravy ?v zmysle Fg 61 ods. 2 stavebného
zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Účastníci konania móžu uplatnit' svo3e námietky najneskór do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote
doložia svoje pripomienky aj dotknuté orgány, inak sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Ak
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predÍži stavebný úrad na
jeho žiadost' lehotu pred jej uplynutím. Na neskoršie uplatnené stanoviská nemusí stavebný úrad
prihliadnut'. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom
pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada (§ 61 ods. 1 stavebného
zákona).

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnut' na Miestnom úrade Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka č.8, Bratislava, č. dverí 162, v pondelok a v stredu od
8,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 hod., prípadne v inom dohodnutom termíne.

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

:'(!J:];,
'4S'řW
%Sl'SLá

Dana ČahojoXá
starostka

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou:

Účastníkom konania:
stavebník: mestská ěast' Bratislava-Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nám.
Františka 8, 842 62 Bratislava 4, ktorého zastupuje spoločnost' NEXT INVEST, s.r.o.,
Záborského 42, 831 03 Bratislava 3
Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
SR - Okresný úrad Bratislava, majetkovoprávny odbor, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3
Ing. Marek Reich, Kúpel'ná 4, 81102 Bratislava 1
Ing. Andrea Reichová, Kúperná 4, 81102 Bratislava 1
Zdenek Mizera, Palkovičova 9, 821 08 Bratislava 2
Matúš Slanina, Studenohorská 2/A, 841 03 Bratislava 47
Ernest Falb, zastupuje správca: Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15
Bratislava l

9. Ing. Marcel Malíček, MATIG S.R.O., Slatinská 36, 821 07 Bratislava 2 - projektant
10. Právnickým alebo fyzickým osobárn, 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 móžu byt' konaním priamo dotknuté

I.
1. SV.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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