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MESTSKÁ CAST BRATISLAVA - KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

- podl'a rozdel'ovníka

Vaše číslo

Naše číslo

Vybavuje/ linka/ E-mail
Majerníková Zuzana, Ing.

KV/SÚ/28/2020/12672/ZM

Bratislava
23.07.2020

02/707 11 319

zuzana.majernikova@karlovaves.sk

Vec

Oznámenie o začatí stavebného konania podl'a § 61 stavebného zákona a o upustení od
ústneho pojednávania

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie
III. a IV. triedy a účelové komunikácie (d'alej ,,stavebný úrad"), obdržala dňa 05.12.2019 žiadost'
o vydanie stavebného povolenia na zmenu časti dokončenej stavby - stavebné úpravy existujúcej
líniovej stavby - podl'a § 139 ods. 3 písm. b) stavebného zákona, a to miestnej komunikácie III.
triedy - Svrčia ulica:
s názvom:

,,Stavebné úpravy ěasti miestnej komunikácie III. triedy - Svrěia ul. ,"

objekty:

SO Ol

--Ghodník šírky 1,50 m

- Úprava komunikácie Svrěia v šírke 5,50 m obojsmerná prejazdnost'
- Verejný chodník v šírke 2,00 m
SO Ola - Ochrana hromadnej trasy optických vedení
SO Olb - Preložka káblov Slovak Telekom a.s.

SO 02 - Odvodnenie komunikácie Svrěia,

pre stavebníka: Mestská čast' Bratislava-Kar}ova Ves, zastúpená starostkou, Nám. sv.

-

ktorého zastupuje:

Františka 8, 842 62 Bratislava 4, IČO: 00 603 520,

spoločnost' Byteria, s.r.o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava 1, IČO:
44 978 8475,

miesto stavby: existujúca miestna komunikácia III. triedy - Svrčia ulica:
na pozemkoch registra EKN parciel č. 22338, 20501/3, 20478, 20500/4
katastrálne územie Karlova Ves, Bratislava (d'alej len ,,k.ú. Karlova Ves,
Bratislava"),
na pozernkoch registra CKN parciel č. 790/18, 790/19, 790/20 k.ú.
Karlova Ves, Bratislava,

účel stavby:

iížinierska stavba - miestna komunikácia, chodníky pre peších:
zmenu časti dokončenej stavby - stavebné úpravy existujúcej líniovej stavby
podra § 139 ods. 3 písm. b) stavebného zákona, a to miestnej komunikácie III.
triedy - Svrčia ulica (podra § 43a ods. (3) písm. a) stavebného zákona),
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na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:
čast' stavby, a to verejný chodník o šírke 2,00 m, bola umiestnená územným rozhodnutím č.
KV/SU/480/2012/1 1410/KS zo dňa 31.07.20l2, s právoplatnost'ou dňa 13.05.20l3, v spojení s
rozhodnutím Obvodného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky č.
A/2013/469/HLO zo dňa 04.04.20l3, správoplatnost'ou dňa 13.05.2013, v spojení s
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č. k. IS 152/2013-118 zo dňa 12.12.20l3, s
právoplatnost'ou dňa 19.7.2016, v spojení s Rozsudkom najvyššieho súdu Slovenskej republiky
5sžo/3 1 /20 14, zo dňa 26.05 .2016, s právoplatnost'ou dňa 19.07.20l6,

závázné stanovisko č. KV/SÚ/1098/2020/9827/ZM zo dňa 02.06.2020, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,
popis líniovej stavby:
Stavebné úpravy časti existujúcej miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ulica sú vyvolanými
úpravami, súvisiacimi so začlenením, výstavbou a budúcim užívaním stavby s názvom ,,Bytový ,,,
dom Svrčia ul., Bratislava", s príslušenstvom, na pozemkoch registra CKN parciel č. 790/2,790/15,
790/16, 784 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, v predmetnej lokalite.
Projektová dokumentácia stavby ,,Stavebné úpravy časti miestnej komunikácie Ill.triedy Svrčia
ulica" rieši, v súlade so Zmluvou o spolupráci uzatvorenou medzi zmluvnými stranami M(2
Bratislava - Karlova Ves, ktorá je správcom miestnej komunikácie III. triedy Svrčia ul. a
stavebníkom stavby ,,Bytový dom Svrčia ul.", ktorým je spoločnost' Byteria s.r.o., priestorové
rozšírenie časti miestnej komunikácie III. triedy - Swčia ul., z d8vodu zlepšenia súčasnej dopravnej
bezpečnosti v dotknutom úseku a križovatky ulíc Svrčia/Staré grunty, a z dóvodu vyriešenia
bezpečnosti chodcov (absentujúcich chodníkov), predovšetkým bezpečného pohybu zrakovo

postihnutých detí a mládeže z blízkej Spojenej školy internátnej, Svrčia 6. Jej úprava-v celej dÍžke
kopíruje póvodné smerové a výškové vedenie póvodnej komunikácie riešeného úseku na Svrčej
ulici.

SO Ol - Chodník šírky 1,50 m

Verejný chodnfk je riešený o šírke 1,50 m, a o dÍžke cca 155,00 m. Je výškovo oddelený od
komunikácie a je vybavený prvkami pre bezproblérnový pohyb osób so zníženou orientáciou a
schopnest'ou pohybu, s rešpektovaním existujúcieh yjazdov na-íusedné nehnuternosti. Chodník v

celej dÍžke kopímje póvodné smerové a výškové vedenie komunikácie Svrčej ulica.
SO Ol - Úprava komunikácie Svrčia v šírke 5,50 m obojsmerná prejazdnost'
Úprava komunikácie Svrčia je riešená o šírke 5,50 m, a o dÍžke cca 76,50 m, komunikácia bude
obojsmerne prejazdná.

Jej úprava v-celej dÍžke kopíruje p8vodné smerové vedenie póvodnej komunikácie riešeného úseku
na 8vrce3 ulici. Jedná sa o rozšírenie póvodnej komunikácie o priemernej šírke vozovky cca 3,50 m,
na obojsmernú komunikáciu s dvoma jazdnými pruhrni o šírke 2,75 m. Navrhované riešenie
kopíruje smerové a výškové vedenie póvodnej trasy Svrčej ulice. Vzhradom na to, že navrhovaná
os cesty v zásade sleduje os jestvujúcej komunikácie, vel'kost' smerových oblúkov sa principiálne
nemení. V trase sú navrhnuté tri smerové oblúky o polomeroch: R = 102,75 m, R = 47,25 m a R =
52,75 m,
Výškové vedenie:

Výškové vedenie kopíruje existujúci terén. Výškové prevýšenie je od 157,25 m.n.m. po }54,24
m.n.m. Nawhované riešenie kopíruje smerové a vý'skové vedenie p6vodnej trasy Svrčej ulice a je
navrhnuté bez výškových oblúkov.

Šírkové usporiadanie:
Šírkové usporiadanie komunikácie je navrhnuté na kategóriu MO 8/40:
- jazdný pruh

2 x 2,75 m = 5,50 m.

Konštmkčná vrstva komunikácie:

Konštrukčná skladba vozovky pozostáva z časti zachovania póvodnej komunikácie, z ktorej bude
odfrézovaná vrchná vrstva o min. hrúbke 120 mm a v rámci jej rozšírenia bude navrhnutá nová
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konštrukčná skladba vozovky, napojená na existujúcu komunikáciu, s preplátovaním póvodných a
nových konštrukčných vrstiev.
Navrhovaná konštrukcia vozovky:

Asfaltový betón
Spojovací postrek
Asfaltový betón
Infiltračný postrek

AColl

Cementová stabilizácia

Štrkodrva (fr. O-64)

60

mm

STN EN 13108-1
STN EN 138 08

mm

STN EN 13108-1

PI, EK

150

mm

CBGM C5/6

150

mm

STN 73 6124-l

ŠD

220

mm

STN 73 6126

500

mm

ACL22

Min. hrúbka spolu:

l

mm

60

PS, CBP

mieste napojenia nových vozoviek na existujúce asfaltové vozovky sa povrch existujúcej
vozovky odfrézuje min. o hr. 50 mm a položí sa nová asfaltová vrstva v nasledujúcom zložení:
v

Asf.betón,50-70 ACO8-11 50mm

Asf. spojovací postrek

S'INEN13108-1,

0,5 kg/m2
0,5
kg/m'2 STN 73 6129.

PS;B

Ohraničenie komunikácie:

Po bočných stranách budú osadené cestné betónové obrubníky so skosením 12/4, s uložením do
betónového 1«"žka zhotoveného z Cl6/20 XO(SK), o min. hr. 100 mm. Osadené budú 120 mm od
povrchu vozovky. Z bočnej strany budú dosypané zeminou. Zo strany vjazdov budú osadené cestné
obrubníky so skosením ABOI-15 na ležato, s uložením do betónového 18žka z Cl6/20 XO(SK), o
min. hr. 100 mm.

Odvodnenie spevnenei vozovky:

Odvodnenie z povrchu vozovky je zabezpečené jednostranným pozdÍžnym sklonom, ktorý bol
prispósobený existujúcemu sklonu prislúchajúcej komunikácie. Odvodnenie je v celej ploche
jednostranné, s 2% ravostranným priečnym sklonom, s vyspádovaním do dvoch uličných vpustov.
UVI je v staničení 0,051 00 km a UV2 je v staničení 0,076 31 lan. Povrchová voda bude

priečnym a pozdÍžnym sklonom odvádzaná do novovybudovaných a existujúcich uličných vpustí,
umiestneqých na Botanickej ulici a na Líščom údolí.

Napo'ienie r5zšírenia komunikácie na existuiúcu vozovku:

V -mÍestach napojenia na existujúcu voz'ovku bude odfrézovaná čast' konštrukčných vrstiev
vozovky o min. šírke 0,50 m, vybúrané podložie so zazubovaním, podl'a jednotlivých

konštrukčných vrstiev do hÍbky spodnej časti no;ej konštmkčnej vrstvy komunikácie.

Navrhovanými stavebnými úpravami bude miestna komunikácia Svrčia ul. upravená na šírku 5,50

m. Na celej upravovanej časti komunikácie, o dÍžke od vjazdu ku Spojenej škole internátnej pre
žiakov so zrakovým postihnutfm, po križovatku Svrčia/Staré Grunty (dl. cca 76,50 m), je
navrhovaná výmena póvodnej povrchovej asfaltovej vrstvy.
SO Ol - Verejný chodník v šírke 2,00 m

Verejný chodník je riešený o šírke 2,00 m, ao dÍžke cca 75,00 m, výškovo oddelený od
komunikácie a je vybavený prvkarni pre bezproblémový pohyb osób so zníženou schopnost'ou
pohybu a orientácie, s rešpektovaním 2 vjazdov riešených do garáže bytového domu a 1 vjazdu na
povrchové parkovisko pre bytový dom.

Chodník v celej dÍžke kopíruje smerové a výškové vedenie komunikácie Svrčia ulica.
Navrhovaná konštrukcia chodníkov:
Betónová zámková dlažba

DL

Ló,áo z kamennej drvy fr4-8 L4/8

60

mm

STN EN 13108-l

40

mm

STN EN 13242

Cementová stabilizácia

CBGM C 5/6

100

l]lm

STN 736124-l

Štrkodrva (fr. O-63)

ŠD

150

mm

STN 73 6126

350

mm

Min. hrúbka spolu:
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Odvodnenie povrchu chodníka je riešené jednostranným pozdÍžnym sklonom, ktorý je
prispósobený existujúcemu sklonu komunikácie Svrčia ul. Odvodnenie je v celej ploche
jednostranné, s 2% priečnym sklonom, s vyspádovaním do dvoch uličných vpustov v úseku

-upravovanej časti komunikácie. Povrchová voda bude priečnym a pozdÍžnym sklonom odvádzaná
do novovybudovaných a existujúcich uličných vpustí, umiestnených na Botanickej ulici a na
Líščom údolí.

SO Ola - Ochrana hromadnej trasy optických vedení

PozdÍž Swčej ulice je umiestnená hromadná-trasa optických vedení, ktorá križuje Svrčiu ulicu pri
križovatke s ulicou Staré grunty. Južne od tejto krinovatky je hromadná trasa umiestnená pozdÍž
severovýchodnej strany Swčej ulice a severne od križovatky pozdÍž juhozápadnej strany -Svrčej
ulice.

Pri križovatke ulíc Svrčia a Staré grunty z hromadnej trasy odbočuje trasa dvoch rúr HDPE
spoločnosti UPC a pri tejto križovatke sa nachádza aj existujúca plastová komora POLYVALT
spoločnosti SITEL, v ktorej sa nachádza optická spojka.
Po navrhovanej úprave cestnej komunikácie Svrčej ulice sa čast' hromadnej trasy optických vedení,
aj s odbočujúcimi vedeniarni UPC a plastovou komorou, ocitne pod cestnou komunikáciou. Aby sa
zabránilo poškodeniu existujúcich vedení počas výstavby a aj prevádzky cestnej komunikácie, je
potrebné dodatočne ochránit' úseky trás optických vedení. Existujúcu plastovú komoru je potrebné
preložit' mimo teleso cestnej komunikácie.
Plastová káblová komora sa preloží do novej polohy v zatrávnenom teréne. Hromadná trasa

optických vedení sa ochráni v existujúcej polohe, v úseku pod cestnou komunikáciou o dÍžke 26,00
m, prekrytím betónovou vystuženou vrstvou, pričom k optickým vedeniam sa pripoložia aj dve
rezervné vrúbkované chráničky FXKVR 200/176. Existujúca odbočná trasa vedení UPC, a aj trasa
HDPE rúr odbočujúca k novej plastovej komore, sa ochráni uloženfm do betónového káblového
žrabu KKI s vloženým krytom.
SO Olb - Pre}ožka káblov Slovak Telekom a.s.

Upravovanú cestnú komunikáciu Svrčej ulice pri pripravovanom bytovom dome križuje trasa
miestneho metalického kábla typu TC»KPFLE XN0,4. Trasa uvedeného káb}a=:je. umiestnei aj
pozdÍž juhozápadnej
strany Svrčej ulice, kde je na nej, pred objektom Svrčia č. 23, osadený
?západn«
chodníkový stlpikový
stlpiko rozvádzač označený ChÚR 42-3. Uvedený kábel, a aj zariadenia na ňom
osadené, patria spoločnosti? Slovak Telekom a.s.

Uvedený- chodníkový stÍpikový rozvádzač a trasa metalického kábla umiestnená pozdÍž

juhozápadnej strany Svrčej ulice prekáža navrhovanému rozšíreniu cestnej komunikácie Svrčej
ulice, a preto je potrebné ich preložit' do novej nekolíznej polohy.
Trasa miestneho metalického kábla sa preloží do novej nekolíznej polohy umiestnenej v novom

chodníku, pozdíž juhozápadnej strany Svrčej ulice, -pomocou nových-káblových dÍžok typu
TCEPKPFLLE XN0,4. V novom chodníku, čo možno najbližšie kobrubníku, sa osadí nový

chodníkový stípikový rozvádzač typu GRO420251 8.5J/1 00.
SO 02 0dvodnenie komunikácie Svrčia

Súčasné odvodnenie povrchových vód na predmetnej komunikácií je riešené odtekaním
povrchovej vody do susedných pozemkov a po komunikácií smerom dole na Líščie údolie. Na
základe rozšírenia komunikácie a výstavby nových chodníkov projekt rieši zachytávanie týchto
povrchových v6d do dvoch uličných vpustí, z ktorých bude voda vsakovaná do vsakovacej ryhy

vedenej pod komunikáciou. Vsakovacia ryha má dÍžku 27,50 m a pozostáva z perforovanej -rúry z
polyetylénu DN 300, s drenážnym podsypom a obsypom zo štrkopiesku frakcie 16/32 mrn. Od

uličných vpustov sú prípojky DN200 o dÍžke 2,00 m a 1,30 m. Tieto prípojky sú zaústené priamo
do vsakovacích šachiet.
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Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie na zmenu časti dokončenej stavby stavebné úpravy existujúcej líniovej stavby - podl'a § 139 ods. 3 písm. b) stavebného zákona, a to
miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ulica.
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne
komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (d'alej ,,stavebný úrad"), podl'a § 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. 1 35/1961 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 štátneje) správy na obce a na vyššie

územné celky, v znení neskorších predpisov, podl'a čl. 74 písm. b) Štatútu hl. m. SR Bratislavy,
oznamuje podl'a § 61 ods. 4 stavebného zákona, z d«"vodu líniovej stavby a stavby s vel'kým počtom
účastníkov konania, začatie stavebného konania na zmenu časti dokončenej stavby - stavebné

úpravy existujúcej líniovej stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, a pretože sú
stavebnému úradu dobre známe pomeíy a žiadost' poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavebnej úpravy upúšt'a vzmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho
šetrenia a ústneho pojednávania.

Účastníci konania móžu uplatnit' svoje námietky najnesk6r do 7 pracovných dní odo dňa
domčenia 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'.
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Dana Ča'hojov;
staro:

Oznámenie sa doručí:
I.

Účastníkom konania verejnou vyhláškou podl'a § 61 ods. 4 stavebného zákona vyvesenou
na úradnej tabuli správneho orgánu:

1. stavebník: Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nám. sv.

2.

Františka 8, 842 62 Bratislava 4, IČO: 00 603 520, ktorého zastupuje spoločnost' Byteria,
s.r.o., Karadžičova 27, 81108 Bratislava 1, IČO: 44 978 847
Ing. Rudolf Hagara, BANSKÉ PROJEKTY s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2 proj ektant
5

3. Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava l
- podra LV č. 497 1, č. 5396, č. 5620
4. Ján Malík, Líščie údolie 401, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 5396
5. Tomáš Eibner, Legionárska 1, 831 04 Bratislava 3 - podl'a LV č. 1672
6. Mgr. Alexandra Blanarovičová, Vazovova 7, 81107 Bratislava l- podra LV č. 1672

7. Liliana Anna Šišková, Svrčia 64/9, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 1949
8. Bibiana Šišková, Svrčia 64/9, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 1949
9. Mária Šišková, Svrčia 64/9, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 1949
10. Orga Bal'ová, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 2267
1l. Barbora Bal'ová, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 2267
12. Vladimír Koník, Silvánska 5, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 2724 a č. 1759
13. Ivan Koník, Mierová 68, 821 05 Bratislava 2 - podl'a LV č. 1759

14. Rastislav Juranka, Žižkova l 866/24, 81102 Bratislava l- podra LV č. 1959
15. Rastislav Ilavský, FR5glova 938/2, 81105 Bratislava l- podl'a LV č. 1958
16. Erik Antoš, Paprad'ová 7, 821 0l Bratislava 2 - podl'a LV č. 284
17. Ing. Alexandra Antoš Stern, Paprad'ová 7, 821 0l Bratislava 2 - podl'a LV č. 284
18. Teofil Bago r. Bago, zastupuje správca: Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15
Bratislava 1- podra LV č. 5395
19. Zita Korbašová, Gallayova 21 50/ 17, 841 02 Bratislava 42 - podra LV č. 4439
20. Mária Kečkešová, Gallayova 21 50/13, 841 02 Bratislava 42 - podra LV č. 4439
21. Milan Stano, Martinská 48, 821 05 Bratislava 2 - podl'a LV č. 2245
22. Ing. arch. Richard Baláži, Stromová 38, 831 0l Bratislava 37 - podra LV č. 2792
23. Ing. arch. Boris Schultz, Karloveské rameno 3498/8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 2792
24.Alžbeta Zechmeisterová, r. Zechmeisterová, zastupuje správca: Slovenský pozemkový fond,
Búdková cesta 36, 81715 Bratislava l- podra LV č. 5393
25.Ladislav Smolenický r. Smolenický, (Mehringova 22), zastupuje správca: Slovenský
pozemkový fond, Búdková cesta 36, 81715 Bratislava 1- podra LV č. 5394
26. Ing. Peter Majlath, Kresánkova 3471/20, 841 05 Bratislava 4 - podl'a LV č. 2340
27. Ing. Zuzana Majlathová, Kresánkova 3471/20, 841 05 Bratislava 4 - podl'a LV č. 2340

28. Slovenský zváz-včelárov, ÚV Bratig=lava, Svrčia 14, 841 04 Bratislava 4 - podPaLV č. 12929. Bc. Bibiana Benčatová, Svrčia 12, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 687
30. Byteria, s.r.o., Karadžičova 27, 81108 Bratislava 1- podra LV č. 4367, č. 5515

31. U'riiverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1- podra č. 727
32. SR-Spojená škola internátna, Svrčia 6, 84211 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3638
33. Mgr. Ivana Stankovičová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
34. Ing. Pavel Ikrényi, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
35 . Mgr. Silvia Ikrényiová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 3423
36. Zuzana Zamborská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 3423
37. PhDr. Jozef Luký, Jadrová 7, 821 02 Bratislava 2 - podra LV č. 3423
38. JUDr. Eduard Stankovič, Horné Otrokovce 172, 920 62 Horné Otrokovce - podra LV č. 3423
39. Mgr. Viera Obložinská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 3423
40. Ing. Ondrej Németh, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 3423

41. Mgr. Petronela Šujaková, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 3423
42. Mgr. Peter Vagaský, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
43 . Ing. Jarmila Vagaská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 3423
44. Peter Tarač, Ivana Houdeka 22, 034 0l Ružomberok - podra LV č. 3423
45. MUDr. Ol'ga Filová, Vinohradnícka 636/33 Prievidza - podra LV č. 3423
46. PhDr. Vladimír Cintula, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
47. Mgr. Alena Cintulová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 3423
48. Mgr. Zuzana Némethová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423

49. Bc. Katarína Žigová, Galbavého 1, 841 0l Bratislava 42 - podra LV č. 3423
50. Mgr. Anna Lučaiová, Obrancov Mieru 14, 040 0l Košice - podra LV č. 3423
6

Úěastníkom konania sa toto oznámenie doručuje verejnou vyhláškou;
vyvesí sa na dobu 15 dnf na úradnej tabuli Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv.
Františka 8, 842 62 Bratislava 4. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia.
Zároveň sa toto rozhodnutie zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk.
II. Dotknutým orgánom, organizáciám, správcom inžinierskych sietí:

1. Krajské riaditel'stvo PZ v BA - Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno-inžinierske oddelenie,

Špitálska ul. č. 14, 812 28 Bratislava l
2.
3.

Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava 1
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3 :

z hradiska odpadového hospodárstva
z hradiska ochrany prírody a krajiny
4. Okresný úrad Bratislava, pozemkový
odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
?vyaalesný
l
Čulei
5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova
6, 816 47 Bratislava 1
6. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
7. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
8. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 1
9. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 0l Bratislava 5

10. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 5
11 . Siemens, spol. s r.o., Lamačská cesta 3/A, P.O.BOX 60, 841 04 Bratislava 4
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17
Bratislava 4

13. Slovenský zváz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 0l Bratislava 5
14. Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 4, 841 0l Bratislava 4

15.Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy aživotného prostredia,
referát dopravy

16.Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy aživotného prostredia,
referát životného prostredia
III. 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.
Dátum vyvesenŇa

Dátum doručenia:

Dátum zvesenia:

úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis
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