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Vec
Doručenie rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja, špeciálneho stavebného úradu, č.
o25L0ĺ202o|cDD-57 zo dňa 21-.o2.2o2o účastníkom konania s pobytom neznámym

Bratislavský samosprávny kraj, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad na konanie
pre stavby električkových a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia
prevádzke dráhy alebo doprave na nej podl'a 5 L05 ods. L písm. c) zákona č' 5l3/2oog Z' z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s 12o zákona č. 50/1976 zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (d'alej len stavebný zákon)
v zastúpení riaditelbm odboru dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, podľa čl. X bodov 7.
a8.organizačnéhoporiadkuÚraduBSKvzneníDodatkuč.LaDodatkuč.2vspojenís516ods.3zákona
č. 3o2l2ool Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov, doručuie vereinou whláškou rozhodnutie č. oz5lo/2o2o/cDD-57 zo dňa
2L'o2.202o o povolení predčasného užívanĺa stavby ,,Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiáIa,,
v rozsahu prevádzkových súborov a stavebných objektov v km 4,953 _ 6,768 stavby, účastníkom konanĺa
s pobytom na poslednej známej adrese neznámym.
Miesto stavby: Mestské časti Bratislava - Karlova Ves a Bratislava - Dúbravka, na pozemkoch
v katastrálnom území Karlova Ves a na pozemkoch v katastrálnom území Dúbravka. Stavebník je Hlavné
mesto SR Bratislava, Primaciá|ne námestie L,81'4 99 Bratislava.

Bratislavský samosprávny kraj doručuje verejnou vyhláškou, podl'a $ 26 ods. ]. zákona č.71'/1967
Zb' osprávnom konaní (správny porĺadok) vznení neskorších predpisov predmetnú písomnosť -
rozhodnutie č. o25t0|2o2olcDD-57 zo dňa 2!.o2.2o2o tým účastníkom konania, ktoných pobyt na
posIednej známej adrese je neznámy, vyvesením na úradnej tabuIisprávneho orgánu a na elektronickej
úradnej tabuli správneho orgánu po dobu 15 dní.

Mgr. Michal Halabica
riaditel'odboru

Príloha: rozhodnutie č.o25Lo/2020/cDD-57 zo dňa 2L.02.2020 s doložkou vykonatel'nostĺ

Sabinovská č. l 6' P.o.BoX l06' 820 05 Bratislava 25
www.bratislavskykraj.sk' IČo 36063606
Telefón 02/482ó4l l l



Doručuje sa verejnou vyhláškou účastníkom konania, vlastníčke pozemku pod stavbou v katastrálnom
území Dúbravka,ktorej pobyt na poslednej známejadrese je neznámy,
L Piecková Pavlína, posledná známa adresa pobytu: Na vŕšku 1.,8'J'1'O]. Bratislava ].

Doručuje sa verejnou vyhláškou dotknutej verejnosti - účastníčke konania podl'a zákona ElA, ktorej pobyt
na poslednej známej adrese je neznámy:
2. Lucia Blažejová, posledná známa adresa pobytu:Segnerova 3,84'J' 04 Bratislava 4

Správnemu orgánu no zverejnenie:
3. BSK, Sabinovská ].6, P'o.BoX ].06, 820 05 Bratislava 25

obci, v mieste ktorej sa stavba nachádza, na zverejnenie:
4. Mestská časť Bratislava - Karlova ves, Námestie sV. Františka 8, 842 62 Bratislava, lČo: 00603520

so žiadosťou o zverejnenie tejto písomnostĺ aj s prílohou na úradnej tabulĺ obce
5. Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2,844 02 Bratislava, lčo: 00603406 so žiadosťou

o zverejnenie tejto písomnostiaj s prílohou na úradnej tabuli obce

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Tento dokument spolu s prílohou rozhodnutĺe č. o25to/2o2o/cDD-57 zo dňa 2lo2'2o2o sa doručuje
verejnou vyhláškou a vyvesí sa po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu - Bratislavského
samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 82o 05 Bratislava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenĺa
písomnosti. Súčasne sa zverejní na webovom sídle správneho orgánu, ĺnternetovej stránke
www.bratislavskvkrai.sk .

Dátum vyvesenia: l 7.' 03, 2020
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