MIESTNY URAD
BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SÚ/dopr.206/8380/2017/Svo

Vybavuje/linka
Švolíková/40207232

Bratislava
11.7.2076

VEC:

„Dopravná a technická infraštruktúra, Bratislava - Podunajské Biskupice, Hydinárska ulica“

Oznámenie
o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Špeciálny stavebný úrad Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice obdržal dňa
23.11.2016 návrh stavebníka LUISA REAL, spol.s.r.o.. Podunajská č.21, Bratislava, v zastúpení
splnomocneného Ing. Jaroslav Kasáš, Miloslavovská 328/18, 900 92 Dunajská Lužná, na vydanie
kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Dopravná a technická infraštruktúra, Bratislava - Podunajské
Biskupice, Hydinárska ulica pre 15 RD“ od 24.9.2015 s názvom Jastrabinova ulica, Bratislava na
pozemkoch pare.č. 5857/87, 5852/112, 5852/13, 5857/87, 5857/86 k.ú. Podunajské Biskupice.
Stavba pozostáva z objektu SO 02 Komunikácia a konečné terénne úpravy.
Stavebný objekt bol povolený v rámci rozhodnutí vydaných tunajším stavebným úradom pod
č.j. SÚ/412/5722/2014/PAK zo dňa 27.5.2014 ajeh o zmeny pred dokončením povolenej pod č.j.
SÚ/943/12433/2014/PAK,Bo zo dňa 14.11.2014, pre stavebníka LUISA REAL, spol. s.r.o..
Podunajská č.25, Bratislava.
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, ako príslušný špeciálny stavebný úrad L
stupňa, ako príslušný špeciálny stavebný úrad I. stupňa, (ďalej len „stavebný úrad“) podľa zákona č.
416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné
celky a v súlade s čl. 67 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, podľa § 3a, ods. 4, §16, §22 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len “cestný zákon“)
a podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon) podľa §18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní, v znení neskorších predpisov, a § 80 stavebného zákona
oznamuje,

že dňom podania žiadosti bolo začaté kolaudačné konanie na horeuvedenú stavbu podľa § 81
stavebného zákona. Stavebný úrad súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň
25.8.2017 (štvrtok) o 10,00 hod

Zraz účastníkov konania a zástupcov dotknutých orgánov je v zasadacej miestnosti Miestneho
úradu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, na Žiackej ulici č.2.
Špeciálny stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že
námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne
podľa § 80 ods.2 stavebného zákona neprihliadne.

Ku kolaudácii stavebník preukáže splnenie všetkých podmienok z vydaných rozhodnutí o povolení
stavby, právoplatné kolaudačné rozhodnutie na vodné stavby vydané príslušným orgánom štátnej vodnej
správy, výkres trvalého dopravného značenia a predloží doklady vyplývajúce primerane z ustanovení §§
17,18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Ak sa účastník konania nechá zastupovať,
účastníka konania.
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Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky musí byť podľa § 26 zákona
č.71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení tohto
oznámenia zaslať kópiu na tunajší úrad, s potvrdením dátumu vyvesenia a zvesenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Dátum vyvesenia :

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

Oznámenie obdržia:
Účastníci konania:

1.Verejnou vyhláškou sa doručuje vlastníkom pozemkov, ktorých vlastnícke alebo iné práva a
právom chránené záujmy by mohli byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté
Dotknuté orgány:
2.Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
3.Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát, odbor dopravného inžinierstva, Špitálska
14, 812 28 Bratislava 1
4.Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. m. SR Bratislavy, Ružinovská ul. 8, 820 09
Bratislava 29
5.Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
6.Inšpektorát práce v Bratislave, Za kasárňou č. 1, 831 03 Bratislava 3
7.Miestny úrad Bratislava-Podunajské Biskupice, Referát výstavby, ŽP a dopravy. Trojičné nám.l 1,
825 61 Bratislava 211
8.Miestny úrad Podunajské Biskupice, odd. organizačné a vnútornej správy. Trojičné námestie č. 11,
825 61 Bratislava
9.Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Na vedomie:
9.Ing. Jaroslav Kasáš, Miloslavovská 328/18, 900 92 Dunajská Lužná v zastúpení stavebníka
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