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Vec: Oznámenie o začatí konania - zmena územného rozhodnutia.
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ako príslušný stavebný úrad ( ďalej len stavebný úrad )
podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len stavebný zákon ), v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hl.m.SR
Bratislavy č.23/2003, ktorým bol schválený 27. Dodatok Štatútu hl.m.SR Bratislavy
oznamuje
podľa § 18 ods.3
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
účastníkom konania a dotknutým orgánom, že dňa 09.02.2018 podala spoločnosť ZELINA
Architektonická kancelária s.r.o. návrh na zmenu územného rozhodnutia stavby „ Cesty chodníky, inžinierske siete IBV a križovatka s cestou 11/572 Ráztočná ulica, Bratislava „
v členení na stavebné objekty:
SO 01.1 - Križovatka s cestou 11/572 Ráztočná ulica
SO 01.2 - Cesty a chodníky
SO 02 - Vodovod
SO 03 - Kanalizácia
SO 04 - VN prípojka
SO 05 - Trafostanica
SO 06 - NN rozvody
SO 07 - Vonkajšie osvetlenie
SO 08 - STL plynovod
SO 09 - Telefónna prípojka
SO 10 - Prípojka SKT - UPC
SO 11 - Sadové úpravy.
Na stavbu bolo vydané mestskou časťou Bratislava - Vrakuňa rozhodnutie o umiestnení stavby dňa
04.09.2013 pod čj.ÚR/364/4337/2013/SÚ/KE-134, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2013.
Predmetom tohto rozhodnutia bolo vybudovanie verejných rozvodov inžinierskych sietí a novej
miestnej komunikácie ( ďalej len MK ) pre výstavbu rodirmých domov. Pre napojenie novej MK na
Ráztočnú ulicu bola ako jeden z objektov týmto rozhodnutím umiestnená aj styková križovatka,
ktorej realizácia spočívala v rozšírení Ráztočnej ulice v časti pripojenia MK za účelom vybudovania
pravo-ľavého odbočenia v smere z a do Bratislavy a pravo-ľavého odbočenia v smere do a z Mostu
pri Bratislave.
Predmetom zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby j e návrh zmeny v spôsobe napojenia
objektu SO 01.2 - Cesty a chodníky na Ráztočnú ulicu nahradením objektu SO 01.1 Križovatka
s cestou 11/572 Ráztočná ulica, vybudovaním pravo-pravého odbočenia .
Účastníci konania si môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky do 7 pracovných dní od obdržania
tohto oznámenia. Na neskôr podané námietky sa neprihliadne.
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje
pripomienky a námietky účastníci územného konania, inak podľa § 36 ods.3 stavebného zákona sa má
za to, že ich stanoviskoj e kladné.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na
jeho žiadosť určenú lehotu pred j e j uplynutím primerane predĺži.
Podľa § 42 ods.5 stavebného zákona, v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky,
ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Do spisového materiálu možno nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti BratislavaVrakuňa, stavebnom úrade, Šíravská č.7, I.poschodie dv.č.209, v úradné hodiny / pondelok 7,3012,00 hod. a 13,00-16,30 hod., v stredu 7,30,00-12,00 hod a 13,00-16,30 hod. /.
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Príloha; situácia zmeny napojenia
Doručuje sa:
Navrhovateľovi; ZELINA Architektonická kancelária spol. s r.o.. Novodvorská č.lOA, 841 02
Účastníkom konania:
1. Vlastníkom pozemkov KN registra „C" parc.č. 3210/105, 3210/8, 3210/7, 3210/10,
3210/12 k.ú. Vrakuňa
2. Vlastníkom pozemkov KN registra „E" parc.č. 490/16, 496/200, 382/201, 382/2, 383,
490/34, 487, 485 k.ú. Vrakuňa
3. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb
4. Neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie j e správnemu
známi
Dotknutým orgánom:
5. Hl.m.SR Bratislavy, ORM, Primaciálne nám.č.l, 814 99 BAl
6. Hl.m.SR Bratislavy, OSK, Primaciálne nám.č.l, 814 99 BA 1
7. OÚ Bratislava, odbor cestnej dopravy a PK, Tomašikova č.46, 832 05 BA 3
8. KR PZ, KDI, Špitálská č.l4, 812 28 BA 1

BA
3210/9,
490/14,
orgánu

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona, podľa § 26
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuU
správneho orgánu. Súčasne bude zverejnené na webovej stránke mestskej časti. Posledný deň tejto
lehoty j e dňom doručenia oznámenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Dátum vyvesenia: Xc.
Dátum zvesenia :
Pečiatka a podpis;
>
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