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

podlí a rozderovníka

Vaše číslo Naše číslo
KV/SÚ/4S)5/2020/10928/AF

vybavuje / linka / mail
Anna Feketeová
02 / 707 11318

amia.feketeova@karlovaves.sk

Bratislava
22.06.2020

)

Oznámenie o začatí územného konania

Dňa 27.1l.20l8 obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves návrh
na vydanie územného rozhodnutia na líniovú telekomunikačnú stavbu:

názov stavby: ,,' FTTx BA BC Westend Crossing 2"

miesto stavby: ulica Dúbravská cesta a Laínačská cesta v Bratislave, pozemky CKN parcelné
č. 2616/30, 2621/3, 2621/4,'2625/6, 2625/7, 2625/8, 2627/35, 2627/40,
2627/4 1, katastrálne územie Karlova Ves a pozemky EKN parcelné č. 22307/1,
katastrálne územie Karlova Ves a pozemky EKN parcelné č. 21634, katastrálne
územie Staré ]'ďesto;

navrhovatel': Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469;

v zastúpení: TOANDE SLOVAKIA s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, IČO:
35 702 249;

druh stavby: novostavba;

úěel stavby: inžinierska stavba - podl'a § 43a ods. (3) písm. h) stavebného zákona - líniová
telekomunikačná stavba;

zodp. projektant: Ing. Tibor Ágh, autorizovaný stavebný iminier, reg. č. 6485*I4, Technické,
technologické a energetické vybavenie stavieb, TOANDE SLOVAKIA s.r.o.,
Čajakova 18, 811 05 Bratislava, ktorý vypracoval projektovú dokumentáciu
v termíne 06/2018.

Stavba sa umiestňuje tak, ako je to z?eslené v situácii na podklade kópie katastrálnej mapy
M = 1:1500, ktorá je súčast'ou tohto oznámenia.

Stručný popis stavby:
Projekt rieši vybudovanie optickej telekomunikačnej prípojky pre existujúci objekt Westend
Crossing na ulici Dúbravská cesta. Telekomunikačná prípojka sa bude realizovat' prepojením centra
Westend Crossing na existujúcu trasu optickej podzemnej siete Slovak Telekom, a.s. uloženej
v zeleni pozdÍž Lamačskej cesty. Napojenie sa uskutoční v existujúcej podzemnej multiůovej
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spojke v chodníku pri oSjekte Westend Gate s označením 2MDS2 a od tohto bodu sa navrhuje
uloženie novej multirúry až po šachtu Romold 3. Do predmetnej trasy sa zafúkne optický vláknový
zvázok čím sa prepojí trasa na šachtu Romold 2 a na optickú trasu Slovak Telekomu, a.s.. Zač,iatok
stariičenia bude v mieste napojenia v chodníku pri stavbe Westend Gate, kde sa otvorí existujúca
podzemná multirúrová spojka 2MDS2, do ktorej sa napojí nový mikrotrubičkový zvázok DB 4 x
7/4 rnm na rezervné mikrotrubičky. Trasovanie je vedené vchodníku PC» šachtu Romold 3,
pokračovaním trasy je existujúca HDPE rúra vDúbravskej ceste k budove Westend Crossing
apri tejto budove je podzemná.šachta ROMOLD, v ktorej končia všétky prázdne HDPE rúry.
Od tejto š@chty sa navrhuje predÍženie trasy v chodníku na Dúbravskej ceste po prechod cez stenu
objektu Westend Crossing. Do chodníka sa navrhuje uložit' nový mikrotmbičkový zvázok DB
4xl2/8 mm v dÍáe 124 m. Trasa prípojky je vedená-výkopom v chodníku do serverovne Westend
Crossing. Trasovanie v nespevnených plochách sa navrhuje v káblovej ryhe 25/60 cm s min. krytím
0,5 m. Narušené povrchy po výstavbe budú upravené do póvodnélho stavu.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby d'alej len
,,konanie".

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiký, oddelenie štátnej stavebnej
správy, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava listom č. OU-BA-OVBP2-2019/32681-FIC zo dňa
15.02.2019 určil, že stavebným úradom príslušným na uskutočnenie konania a vydania územného
rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu, ktorej realizácia bude prebiehat' vúzemnom obvode
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a v územnom obvode mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto, je Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves.

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad")
podra § 117 ods. (l) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanf a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), podl'a § 7a ods. (2)
písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znenf neskorších predpisov a podl'a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, podl'a ustanovenia § 36 ods. (4) stavebného zákona v nadv?osti na § 18 ods. (3)

-=-,?Zák0na č.7U1967 Zb. o správnóm konaní (správny4o.yiádok) v znení neskorších predpisov (d'alej
len ,,správny poriadok"),

znamuje
začatie územného konania o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby

o

účastníkom konania a dotknutým orgánom. Vzhl'adom na to, že sú stavebnému úradu dobre
známe pomery staveniska a návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,
upúšt'a sa v zmysle § 36 ods. (2) stavebného zákona od ústneho pojednávania.

Účastnflcom konania sa oznámenie o začatí konania doručuje verejnou vyhláškou vyvesenou
na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves po dobu 15 dní, v súlade s § 26 správneho

. poriadku, pričom dňom domčenia je pátnásty deň odo dňa vyvesenia.
Zároveň stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že svoje námietky móžu uplatnit'

najneskór v lehote do 7 pracovných dní odo dňa domčenia tohto oznárnenia, inak sa na neskoršie
podané nárnietky podra ustanovenia § 36 ods. (2) stavebného zákona neprihliadne.

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

Podl'a § 36 ods. (3) stavebného zákona dotknuté orgáriy oznámia svoje stanoviská v rovnakej
lehote ako účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie
návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadost' určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane
pred?Íži. Ak dotknutý orgán, ktorý boÍ vyrozumený o začatí konania, neoznWi v určenej lehote
'alebo predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hl'adiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.
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Do podkladov spisového materiálu m6žu účastníci konania nahliadnut' na Miestnom úrade
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Nárn. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, č. dverí 161,
v stránkové dni (v ponďelok a v stredu od 8.00 - 12.00 hod. a od 13.00 - 17.00 hod), alebo
po telefonickom dohovore.

Ak sa niektorý z účastníkóv konania nechá zastupovat', predloží jeho zástupca plnú moc
na zastupovanie.

Upozornenie stavebného úradu:
Do podkladov spisového materiálu m8žu účastníci konania nahliadnut' na Miestnom úrade Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves, Nárn. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, č. dverí 161, v stránkové
dni (v pondelok a v stredu od 8,00-12,00 hodiny, od 13,00 = 17,00 hodiny).
Vzhl'adom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou SR na úzernf Slóvenskej republiky v súvislosti
s preventívnymi opatreniaíni zamedzujúcimi šíreniu respiračných chor6b (koronavírus COVID-19)
boli zrušené stránkové hodiny. V prípade záujmu využitia mo,mosti nahliadania do spisu je
potrebné si vopred dohodnút' stretnutie prostredníctvom vyššie uvedeného telefonického alebo
mailového kontaktu.

Príloha: celková situácia stavby v mierke 1:1500
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Doručí sa:

I. Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpenf TOANDE SLOVAKIA
s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava l
Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81104 Bratislava
Centmm biovied Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
Centmm spoločenských činnosff Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 35
Bratislava

Boms, a.s., Karloveská 34, 841 0l Bratislava 4
Westend Crossing, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava 4
Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnfcke alebo iné práva k pozemkom pozemky CKN
parcelné č. 2616/30, 2621/3, 2621/4, 2625/6, 2625/7, 2625/8, 2627/35, 2627/40, 2627/41,
katastrálne územie Karlova Ves a pozernky EKN parcelné č. 22307/1, katastrálne územie
Karlova Ves a pozemky EKN parcelné č. 21634, katastrálne územie Staré Mesto a k stavbám
na nich, ako aj k susedným pozernkom a stavbárn, vrátane bytov a nebytových priestorov, ktoré
móžu ť»yt' stavebným konaním priamo dotknuté

II. Dotknutým orgánom, správcom IS, organizáciám:
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nárn.l, 814 99 Bratislava
2. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Odbor krízového riadenia
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Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
'Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 81104 Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditerstvo policajného zbom v Bratislave, Krajský dopravný
inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
Dopravný podnik Bratislava, a.s., Odbor dopravných informácií a stavieb, Olejkárska 1, 814 52
Bratislava

10. Siemens s.r.o., Larnačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
11. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 2
12. Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25, 851 0l Bratislava
13. Mestská čast' Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
14. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - oddelenie dopravy a životného prostredía

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

9.

III. Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
15. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nárn. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - so žiadost'ou

o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
16. Mestská čast' Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava - so žiadost'ou

o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
17. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - so žiadost'ou o vyvesenie

verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

IV. Na vedomie (nemá právne účin!y doručenia):
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení TOANDE SLOVAKIA

s.r.o., Čajakova 18, 81105 Bratislava
19. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne náín. 1, 814 99 Bratislava 1
20. Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81104 Bratislava
21. Centrum biovied Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
22. Centmm spoločenských činností Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 35

Bratislava

23. Botus, a.s., Karloveská 34, 841 0l Bratislava 4
24. Westend Crossing, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava 4

V, Na vedomie:
25. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

26. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - oddelenie územného rozvoja
27. spis - 2x
28. a/a - 2x

Verejná vyhláška

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

15, deň vyvesenia je dňom domčenia tohto oznámenia.

Dátum doručenia:

Ř.09-Lo!,:)
Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:
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Dátum zyesenia

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis
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