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Váš list číslo/zo dňa
MAG 10s43 1/2020 / 2s.O3.2020

Naše číslo
0s63s/2020/cDD,z

ľĺĺlrlhy

Vybavuje/linka
lng. Jaroslava Hapčová
02/48264703

Bratislava
02.04.2020

Vec
,,Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiáta" - žiadosť o povolenie predčasného užívanĺa
v rozsahu prevádzkových súborov a stavebných objektov v km O,00O - o,o59 stavby - oznámenie
o začatí konania - ZVEREJNENlE tNFoRMÁclE

Bratislavský samosprávny kraj, so sídlom Sabinovská L6,82O 05 Bratislava, ako Vecne a miestne
príslušný špeciálny stavebný úrad na konanie pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby
v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej podl'a $ 1-05 ods. L písm. c)
zákona č. 513/2009 Z' z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon o dráhach") a 5 120 zákona č. 50/1976 Zb' o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku vzneníneskorších predpisov (d'alej len,,stavebný zákon") vzastúpení riaditelbm
odboru dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, podl'a čl' X bodov 7. a8. organizačného
poriadkuÚraduBSKvzneníDodatkuč.LaDodatkuč.2vspojenís516ods.3zákona č.3O2/2OotZ.z.
o samospráve vyšších územných celkov (d'alej len ,,zákon o samosprávnych krajoch") v znení neskorších
predpisov, týmto podl'a $ 3 ods. 6 zákona č. 71'/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,správny poriadok") v súlade s 5 38 ods' 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,zákon ElA")

zverejňuje
1) Kópiu žiadosti o povolenie predčasného užívanĺa zo dňa 25.o3.2o2o (bez príloh)

okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenĺe ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, po ukončení zisťovacĺeho konania vydal rozhodnutie č.: oU-
BA-osZP3-2oI5/037478-r/L^Z/l-ElA zo dňa 14.o7.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosťdňa 21.O8.20L5,
ktoým rozhodol, že navrhovaná činnosť ,,Električková trať Dúbravsko - Karloveská radĺá|a" sa nebude
posudzovať podl'a zákona o posudzovaní. Dokument je prístupný na internetovej stránke
http://enviroportal.sk/sk/eia/ .

Navrhovatel' Hlavné mesto Slovenskej republĺky Bratislava (d'alej len ,,navrhovatel"'), lČo:
0060348L, so sídlom Prĺmaciálne námestie t, 8t4 99 Bratislava, podal lĺstom zo dňa 25.o3.2o2o,
doručeným správnemu orgánu dňa 26.o3.2020 žiadosť o povo|anie predčasného užívania stavby
,,Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála" vúseku km 0,OO0 - o,o59 stavby vrozsahu
prevádzkových súborov a stavebných objektov:

Sabinovská č. 16, P'o.BoX 106, 820 05 Bľatislava 25
www'bratislavskykraj.sk, IČo : ooo:ooo
Telefón 02148264l l l



Prevádzkové súbory:
Ps ].0L Cestná dopravná signalĺzácia (v km 0,000 - 0,059)
Ps 109 lnformačný systém MHD (v km 0,000 - 0,059)

Stavebné objekty:
So 20]. Modernizácia električkovej trate - kol'ajový zvršok (v km 0,000 _ o,o59)
So 201-1 Kol'aj ako spätný vodič (v km 0,000 - 0,059)
So 202 Modernizácia elektrĺčkovej trate - kol'ajový spodok a odvodnenie (v km o,ooo - o,o59)
so 331 Káblová chráničková trasa pre napájacie vedenia (v km 0,000 - o,o59)
So 332 Káblovod pre CDS, dial'kové riadenie a ĺnformačný systém (v km 0,000 - o,o59)
so 505 ochranné opatrenia v zóne TV (v km 0,000 - 0,059)

Miesto stavby: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, úsek stavby od km o,ooo - km O,OO59
na pozemkoch v katastrá!nom území Staré Mesto:
parcelv C-KN čísIo: 2237o/I0
parceIv E-KN číslo: 22344/2

Pre umiestnenie stavby bolo Mestskou časťou Bratislava _ Karlova Ves vydané rozhodnutie
o umiestení stavby č. Kv/sul3427/2o1'5/18640/KJ zo dňa It.I2.2o15, ktoré bolo potvrdené
rozhodnutím okresného úradu Bratislava, odborom výstavby a bytovej politĺky, oddelením štátnej
stavebnej správy č. OU-BA-OVBP2-201'6/4L569-KAZ zo dňa 24'05'201'6, obe nadobudli právoplatnosť
dňa 1'4.06.201'6. Stavba bola povolená rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kraja č.
o6268l20I6/cDD-30 dňa 29't2.2ot6, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Ministerstva dopravy
avýstavby Slovenskej republiky č. 15049l2o1-7/sŽDD/2945L zo dňa 13.o4.2ol7, obe nadobudli
právoplatnosť dňa 26.o5.z0I7. Platnosť stavebného povolenia bola predĺžená rozhodnutím
Bratĺslavského samosprávneho kraja č' 04747/zotglcDD-7 zo dňa 17.o4'2o19, ktoré nadobudlo
právo platnosť d ňa 20.o5.zotg'

Dňom podania návrhu bolo v zmysle S 18 ods. 2 správneho poriadku začaté kolaudačné konanie
vo veci povolenia predčasného uŽívania časti stavby podla s$ 76_83 stavebného zákona.

Zvereinením informácie na úradnei tabulĺ a webovom sídle Bratislavské o samosorávneho kraia
šoeciálnv stavebnÝ úrad spÍňa povinnosť vvolÝvaiúcu z 6 38 ods. 2 zákona E lAa s3ods'6sorávneho
poriadku.

Táto informácia ie reinená na úradneĺ tabuli Bratislavského sa orávneho kraia a na
webovom sídle íintern i stránke) Bratislavského samosorávneho kraia a usí bvť zvereinená oočas
trvania konania až do ieho právoolatného ukončenia

Sabinovská č. l 6' P'o.Box 106, 820 05 Bratislava 25
www.bratislavskykľaj.sk' lČo :ooosooo
Telefón 02/48264lll

Mgr. MichalHalabica
riaditel' od boru dopravy

2



Doručí sa so žiadostbu o zverejnenie:
BSK, Sabinovská ]-6, 820 05 Bratislava do doby právoplatného ukončenia konania:

- na úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja
- na webovom sídle (na internetovej stránke) Bratĺslavského samosprávneho kraja

Na vedomie: Hlavné mesto SR Bratislava, lčo:00603481, Prĺmaciálne námestie 1',81'499 Bratislava

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia:

Dátum vyvesenla: 0ô 0t. 2ĺ)20 Dátum zvesenia:

Pečiatka, podpis:Pečiatka, podpis: NN

Sabinovská č. l6, P.o.Box 106, 820 05 Bratislava 25
www.bľatislavskykraj.sk, IČo gooo:ooo
Te|efón 02148264111
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
MAG 105431t2020

Vybavuje/linka
Ing. Jašíček/59356740

Bratislava
2s.03.2020

Vec: Elgktľičková tľat'Dúbľavsko - Karloveská radiála
- Ziadost'o povolenie predčasného uŽívania

V zmysle $ 17 vyhlášky MŽP SR č. 45312 000 Z.z.,ktoľou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č'5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku (stavebný zákon) y znení
neskorších predpisov, Vám tymto predkladáme žiadosť o povolenie pľedčasného užívania na dobu
2 ľoky podl'a $83 zríkona č.5011976 Zb. na objekty predmetnej stavby. obnovenie ptevádzky
elektľičkovej dopravy na modernizovanej trati v čo moŽno najkratšom čase pľedstavuje naliehavý
veľejný záujem. Výlukou električky na nábĺežíje pľiamo dotknu{ich približne 60.000 obyvateľov
z mestskej časti Kaľlova Ves, Dúbravka a Staré mesto. V pľípade odkladu výkonu rozhodnutia utrpí
Stavebník nenahraditel'nú ujmu v podobe zqýšených nákladov na zabezpečovanie náhľadnej
autobusovej dopľavy, ktoľúje potrebné zabezpečovať počas vyluky električkovej dopravy

Spustenie prevádzky elektľičkovej tľate pľedstavuje zásaďnuznenu pľe organizáciu verejnej
dopravy v predmetnej oblasti. Električková doprava pľedstavuje jeden znajýhodne;sĺcň
a najekologickejších spôsobov veľejnej dopravy, na ktorej je v najväčšej miere vylúčená nehodovosť
a s tym spojené meškanie veľejnej doprar,y. Spustenie elektľičkovej tľate bude mat' pozltívny vplyv
tak na obyvateľov dotknutych mestských častí, ako aj na ostatných cestujúcich, ktorí momentálne
využívajú individuálnu dopravu, alebo autobusovú dopľavu, ktoľé nie sú tak efektívne a spoľahlivé
ako elektľičková doprava. Rovnako vplyv električkovej dopravy na životné prostredie je podstatne
menší ako autobusovej resp. individuálnej dopraly vzhľadom na hlučnosť, prašnosť a emisie.
Stavebníkov záujem na spustení preváďzky je daný aj aktuálne zv1ýšenými nákladmi na náhľadnú
autobusovú dopľavu a údľžbu dotknutých miestnych komunikácií. Podaním odvolania hociktorym z
účastníkov konania by došlo k predlžovaniu aktuálneho stavu a ťým aj k vzniku nenahľaditeľnej
škody na strane Stavebníka.

Rovnako si dovoľujeme poukázat' aj na skutočnosť, že na ukončenie realizácie pľedmetnej
stavby sú naviazané aj ďalšie etapy realízácie modernizácie Dúbľavsko-Kaľloveskej radiály

V neposlednom ľade si dovoľujeme poukázat'na praktickú stránku veci, kedy pri mnoŽstve
účastníkov stavebného konania v počte cca' 770 je vysoká pravdepodobnosť účelovo alebo zjavne

Primaciálny palác, III. poschodie

''''.ÓN0215935 65 52 ČsoB:zs\zgqlgnsoo 603 481 www'bratislava.sk tatiana.kĺatochvilova@bratislava.sk
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neodôvodnených podaní, ktoými sa špeciálny stavebný úrad bude musieť zaoberať a čo v konečnom
dôsledku ýrame oddiali užívanie stavby.

Na záveľ uvádzarne, Že vylúčenie odkladného účinku odvolania žiadnym spôsobom
nezasahuje do subjektívnych pľáv účastníkov stavebného konania, ktoľí môžu naďalój podať
odvolanie, o ktoľom bude stavebným úradom riadne rozhodnuté. Vylúčenie odkladného účinku samo
o sebe neprejudikuje prípadné roňodnutie o podanom odvolaní

Preto žiadame príslušný správny oľgán o vylúčenie odkladného účinku podľa $55 zákona
7Il1967 Zb. ĺakoľko sú k tomu splnené všetky zákonom stanovené poŽiadavky.

Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava,Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

ozna čenie a m iesto stavby : Elektľičkov á tr ať Dúbľavsko _Karlovesk á r adiáIa

k.ú. Staľé Mesto

paľcelv C-KN čÍslo: 22370/|0
parcelv E-KN číslo: 2234412

Dľuh: Modernizácia

Stavebné povolenie: č. 0626812016/CDD-30, vydané dňa 29.12.2016 Bľatislavským
samospľávnym kĺajom, ktoré nadobudlo pľávoplatnosť 26.05.2017. Dňa I8.O4.2OI} bolo vydané
ľozhodnutie opľedíŽení platnosti pod č. 04747il20I9lCDD-7, ktoĺé nadobudlo právoplatnori' dňu
3L05.2019.

Prevádzkový súboľ:

PS 101 Cestná dopravná signalizácia (v km 0,000 - 0,059)
PS 109Informačný systém MHD (v km 0,000 - 0,059)

Stavebný obiekt:
So 201 Modernizácía elektľičkovej trate - koľajoý zvľšok (v km 0,000 - 0,059)
So 201] Koľaj ako spätný vodič (v km 0,000 - 0, 059)
So 202 Modernizácia elektľičkovej trate - koľajový spodok a odvodnenie (v km 0,000 -

0,059)
So 331 Káblová chľráničková tľasa pľe napájacie vedenia (v km 0,000 - 0,059)
So 332Káblovod pre CDS, dialkové riadenie a informačný systém (v km 0,000 _ 0'059)So 505 ochranné opatrenia v Zone TV (v km 0,000 - 0,059)

Potrebné podklady Vám budú doloŽené do kolaudačného konania.

1. Predpokladaný termín dokončenia
Predpokladaný termín je 30.04.2020. objekty sa zhotovovali podľa zápisov v stavebnom
dermíku, sú zsealizované v súlade s DSP a podľa platých noriem a predpismi.

2. Skúšobná pľevádzka
Viď elaboľát kvality.

3. Súboľná geodetická dokumentácia
Sú Vypľacované polohopisné avýškopisne zametania skutočného stavu, ktoré budú
odovzdané na kolaudačnom konaní.
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4. Geometľický plán
Geometrické plány budú predložené naprebeľacom konaní.

5. Budúci užÍvatel'
DPB, a.s.

Hlavné mesto SR Bratislava

6. Doklady
Všetku potľebnú dokumentáciu Vám predloŽíme na kolaudačnom konaní.

Ing. Tatiana KľatochvílJvá
1. námestníčka primátoľa

Kópia: TSS Grade a.s. (elektronicky)
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