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Vec
,,Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiáIa" - žiadosť o povolenie predčasného užívania v rozsahu
prevádzkových súborov a stavebných objektov v km 0,000 - 2,800 stavby - oznámenie o začatí konania
- zVEREJNENIE lNFoRMÁcIE

Bratislavský samosprávny kraj, so sídlom Sabinovská L6,8zo 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 5 ].05 ods. 1 písm. c)
zákona č.513/2oo9Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp|sov
(d'alej len ,,zákon o dráhach")a 5 ].20 zákona č.5011976 Zb. o územnom plánovanía stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v zastúpení riaditeľom odboru dopravy Úradu
Bratislavského samosprávneho kraja, podl'a čl. X bodov 7. a 8. organizačného poriadku Úradu BSK v znení
Dodatkov č. Laž č' 5 v spojení s $ 16 ods. 3 zákona č..3o2/20oIZ. z. o samospráve vyšších územných celkov
(d'alej len ,,zákon o samosprávnych krajoch") v znení neskorších predpĺsov, týmto podl'a 5 3 ods. 6 zákona
č.7LlL976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej len,,spráVny poriadok") v súlade
s 5 38 ods' 2 zákona č.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektoných zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon ElA")

zverejňuje
1)

2)
3)

4)

Kópiu žiadosti o povolenie predčasného užívania zo dňa L0.08.2020 (bez príloh)
Kópiu doplnenia žiadosti o povolenie predčasného užívania zo dňa L4.o9'2o2o (bez príloh)
Kópiu doplnenia žiadosti o povolenie predčasného užívania zo dňa 2L.o9.2020 (bez príloh)
Kópiu doplnenia žiadostio povolenie predčasného užívania zo dňa 23.09.2o2o (bez príloh)

okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č.: oU-BA-
osZP3-20L51037478-rlL^z/l-El^ zo dňa I4.o7.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2015,
ktorým rozhodol, že navrhovaná činnosť,,Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála" sa nebude
posudzovať podľa zákona o posudzovaní' Dokument je prístupný na internetovej stránke
http ://enviroporta Lsk/sk/eia/ .
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Navrhovateľ Hlavné mesto Slovenskej repubĺiky Bratislava (d'alej len ,,navrhovateľ"), lčo:
00603481, so sídlom Primaciálne námestie L,8I4 99 Bratislava, podal listom zo dňa 10.08.2020 žiadosť
o povolenie predčasného užívania stavby ,,Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála" v úseku km
0,000 - 2,800 stavby, doplnenú listami zo dňa L4.o9.20z0,21'.o9.zo2o a23.o9'2o2o, v ktoých upresnil
staničenie (km od - do stavby) jednotlivých stavebných objektov a rozsah pozemkov pod časťou stavby,
ktorá je predmetom žiadosti. Predmetom konania sú:
Prevádzkové súbory:
Ps 10L Cestná dopravná signalizácia (v km 0,000 - 2,800)
Ps 102 Elektrické ovládanie výhybiek prituneli
Ps L03 Elektrické ovládanie výhybiek do manipulačných koľají
Ps 105 Elektrický ohrev výhybiek pri tuneli
Ps 106 Elektrický ohrev výhybiek do manipulačných kol'ají
Ps L08 Mazanie koľajníc (v km 0,000 - 2,800)
Ps 1-09 lnformačný systém MHD (v km 0,000 - 2,800)
Stavebné objekty:
so 20L Modernizácia električkovej trate - koľajový zvršok (v km 0,059 - 2,800)
so 201.1 Koľaj ako spätný vodič (v km 0,059 - 2,800)
so 2o2 Modernizácia električkovejtrate - koľajový spodok a odvodnenie (v km 0,059 - 2,800)
so 203 Priecestia cez električkovú trať (v km 0,000 - 2,800)
So 204 Dočasné objekty koľajového zvršku (v km 0,000 - 2,800)
so 301 Električková zastávka Park kultúry
so 302 Električková zastávka Lafranconi
so 303 Električková zastávka Botanická záhrada
so 303'1 Električková zastávka Botanická záhrada - úprava schodísk nadchodu
so 303.2 Električková zastávka Botanická záhrada - v'iťahy na nástupištia
so 304 Električková zastávka Molecova
so 33]. Káblová chráničková trasa pre napájacie vedenia (v km 0,000 - 2,800)
so 332 Káblovod pre CDS, diaľkové riadenie a informačný systém (v km 0,000 - 2,800)
so 5o1 Úprava trolejového vedenia, úsek tunel - Molecova
so 5o4 Úprava trolejového vedenia trolejbusov v obratisku Riviéra
So 505 ochranné opatrenia v zóne TV (v km 0,059 - 2,800)
So 506 Prekážky proti dotyku na nadchodoch a nadjazdoch (v km 0,000 - 2,800)
so 514 Prípojky nn vedenia (v km 0,000 - 2,800)
so 515 Elektroinštalácia na zastávkach (v km 0,000 - 2,800)
so 521 Napájacie vedenie meniarne Karlova Ves
so 528 Prípojky nn vedenia k CDS (v km 0,000 - 2,800)
so 901 Vegetačné úpravy (v km 0,000-2,800).

Miesto stavby: Mestské časti Bratislava - Staré Mesto a Bratislava - KarIova Ves, úsek stavby od km
0,000 - km 2,800, na pozemkoch
v katastrálnom území Staré Mesto:
pozemky registra ,,C" katastra nehnuteľností vedené ako parcely číslo:
LOO4/!, 1007lr, 1007 /2, r7O7 /4, 2036/8, 2044/L4, 20826/2, 21,46612, 21,466/3, 2t46615, 22344/6,
2234417,22344/8,22344/9,22370/5,22370/L0,22370/77,22370/13,20823, L0O4/5, 1705/6,22344133,
22344134,22344/36,22344/37, 22344138,22344140, 1996/3,2237211.,22372/44, 22372/45,22372182,
22372/98, 22344/48, 22344/50, 22344/5L, 22344/52, 22344153, 22344/54, 22344155, 22344/57,
223 44 / 59, 223 44 I 60, 223 44 I 61., 223 44 I 63, 203 6 / L5,
pozemky registra ,,E" katastra nehnutelhostí vedené ako parcely číslo:
2039, 22344/L, 2234412, 22344/3, 22372/8, t007, L7O5{1O0, 1705/200, t975/L6, 2O0L/2, 2030, 2031,,

2033;
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v katastrálnom území Karlova Ves:
pozemky registra ,,C" katastra nehnutelhostívedené ako parcely číslo:
91.1.12, 37L0/9, 31.10/10, 3tLOl1,L, 3170112, 873/2, 879/8, 879/t4, 87913t, 879132, 879/33, L682/37,
965/rL, 3116/35, 3Lt6/39,1831, 3051/5, 3O5r/49,3057/63, 3054/L2, 3054/L5, 305512, 3056/5,
3069/r1., 3O7LlLs, 3071,/L7, 3LL7/rO, 3rr7/rr, 3L75/12, 3057/3, 305'5./7, 3O5Ll8, 3051./9, 3O5L/Lt,
305L/I2, 3051./13, 3O5tlL6, 305L124, 305L/64, 3O7L/3, 3Ot2/3, 3073/3, 31.16/38, 3176169, 3tI6/70,
37'J.6/72, 87917 , 3051./25,3073/7 , 3rL6lL2, 2365/6, 2365/7 , 2367 /5, 879/L, 305L/31.,305L166, 2365/4,
2367 I 4, 3O5t/ tO, 9r4/ 5, 87 4/ 2, 87 4 / 6, 3rr0 I 5,

pozemky registra ,,E'' katastra nehnutelhostívedené ako parcely číslo:
3544, 3246, 3247, 3472, 3483, 3496, 3249, 34grl2, 3492, 37gll',J., 1,43/2, L4412, 164, 639, 2039, 3250,
325L/L,325U2,325r/4,325r/6,325L17,325t/8,3251/9,325r/12,325L/13,325L/L6,325Lh7,3251./20,
325213,3254/L,3254/2,325413,3254/4,325415,3255,3256,3259,3259,3260,326L,3264,3265,3269,
3270/7,327L,3273, 3298/t5, 33L9, 3320, 3324/1,,332512,3325/4,3325/6, 3326/r,332915,3329/6,
3330/2,333013,333014,3330/5,3330/6,333017,333018,3330/9,33301r0,334812,3433,3436/3,3437,
3444,3445/1.,34461r0r,3446/r02,3446/20r,3452/2,3453/1,,346L/r,346L/2,3462/L,3462/2,3467 /1,,
346712, 346811., 346812, 3474h, 347412, 3479, 3480/L, 3480/2, 348L, 34881r, 35Or/2, 3530, 3544/2,
3552/2,35781L, 3579/1.,3582/L,3585/L,3586/r01,,35861r02,3653,3654,368512,3688,3724/L,3765,
3772/2, 3780/3, 3783, 3784, 3787 /3,3790, 3791,/L, 3'192,3-t93,3795, 3796/L, 4366/L, 4397 /3, 4412/1,
4474/2, 4417lL, 44L713, 44L8/2, 4426, 4438, 4446, 4447 /t, 20507 /2, 20510/7 , 205L018, 20510134,
2O5Lt, 20512, 20513/1,,20513/2, ZO5L5{2, Zr5r3, 22339,22343, 223441L,223931L,22396, 440711_,

4415,4437 /2,444012,4444/L,649,3592/2,3593/2,3249,33L9,359311,3325/3,332515,3329/L,332912,
332917, 33301'J., 3334, 34731L, 3473/2, 3487, 3504, 350512, 3524, 3529, 3532, 3536/L, 3542/2, 3543,
37851r,378512,3786/2,440L/2, 4399, 440417,4405, 4406,4409, 440911,, 44L0,44tL,44L612,20799,
20800, 208oL, 20504, 20505, 205L0 / 4, 205 L5, 20516, 20524, 207 94 / Z.

Pre umiestnenie stavby bolo Mestskou častbu Bratislava - Karlova Ves vydané rozhodnutie
o umiestení stavby č.Kv/sU/3427l2075/I864o/KJzodňaLL'12'2015, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím
okresného úradu Bratislava, odborom Výstavby a bytovej politiky, oddelením štátnej stavebnej správy č.

oU-BA-OVBP2-201'614I569-KAZzo dňa 24.05.20L6, obe nadobudliprávoplatnosťdňa 14.06.2016. Stavba
bola povolená rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kraja č' 06268l2oL6/cDD-30 dňa29'L2.2ot6,
ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č.

I5o49/2oI7lsŽDD/2945]. zo dňa L3.o4,zoL7, obe nadobudli právoplatnosť dňa 26.o5.2oL]' Platnosť
stavebného povolenia bola predížená rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kraja č.

04747l20L9/cDD-7 zo dňa 17.04'2019, ktoré nadobudlo právoplatnosťdňa 20.05.2019.
Dňom podania návrhu bolo v zmysle s 18 ods. 2 správneho poriadku začaté kolaudačné konanie

vo veci povolenia predčasného uŽívania častistavby podl'a ss 76_83 stavebného zákona'
Zvereinením informácie na úradnei tabuli a webovom sídle Bratislavského samosprávneho kraia

špeciálnv stavebnÝ úrad spíňa povinnosť vvp|ývaiúcu z $ 38 ods' 2 zákona ElA a s 3 ods. 6 správneho
poriadku.

Táto informácia ie zvereinená na úradnei tabuli Bratislavského samosprávneho kraia a na
webovom sídle (internetovei stránke) Bratislavského samosprávneho kraia a musí bvť zvereinená počas

trvania konania až do ieho právoplatného ukončenia.

Mgr. Michal Halabica
riaditel' odboru dopravy
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Doručí sa so žiadostbu o zverejnenie:
BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava do doby právoplatného ukončenia konania:

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

Na vedomie: Hlavné mesto SR Bratislava, lČo: 00603481, Primaciálne námestie !,8L4 99 Bratislava

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia

4

Dátum vyvesenia:

Pečiatka, podpis:
fintlstAl'$ď

2g 09. 2020
Dátum zvesenia:

Pečiatka, podpis:n
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
MAG 403326/2020

tu

Vybavuje/linka
Ing. Jašíček/59356]40

' Bľatislavský samospľávny kľaj

Sabinovská 16

820 05 Bľatislava 25

Bľatislava
10.08.2020

Vec: Elgktľičková trat'Dúbravsko _ Kaľloveská ľadiála
- Ziadosť o povolenie pľedčasného užívanía

V zmysle $ 17 vyhlášky MŽP SR č. 45312 OOO Z.z.,ktorou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia
zékona č;5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších pľedpisov' Vám ýmto predkladáme žiadosť o povolenie pľedčasného užívania na dobu
2 rol<y podl'a $83 zákona č. 5011976 Zb. na objekty pľedmetnej stavby. obnovenie preváďzky
električkovej dopľavy na modernizovanej trati v čo moŽno najkľatšom čase predstavuje naliehavý
veľejný záujem. Výlukou električky na nábrežíje pľiamo dotknuých približne 60.000 obyvateľov
z mestskej časti Karlova Ves, Dúbľavka a Staľé mesto' V prípade odkladu výkonu ľozhodnutia utrpí
Stavebník nenahraditel'nú ujmu v podobe zýšených nákladov na zabezpečovanie náhľadnej
autobusovej dopravy, ktoĺú je potľebné zabezpečovat'počas vyluky elektľičkovej dopľai,y.

Spustenie prevádzky elektľičkovej trate pľedstavuje zásadnuzĺnenu pre oĺganizáciu veľejnej
doprar,y v predmetnej oblasti. Elektľičková dopľava predstavuje jeden znajýhodneisĺctr
a najekologickejších spôsobov veľejnej dopľavy, na ktorej je v najväčšej miere vylúčená nehodovosť
a s tým spojené meškanie veľejnej dopravy. Spustenie elektľičkovej trate bude mať pozitívny vplyv
tak na obyvateľov dotknuých mestských častí, ako aj na ostatqých cestujúcich, którí momentalne
využívajt individuálnu dopravu, alebo autobusovú dopravu, ktoľé nie sú tak efektívne a spoľahlivé
ako električková dopľava. Rovnako vplyv električkovej dopravy na Životné pľostĺedie je podstatne
menší ako autobusovej resp. individuálnej dopľar,y vzhľadom na hlučnost', pľašnosť a emiúe.
Stavebníkov záujem na spustení pľevádzky je daný aj aktuálne zqýšenými nákladmi na náhĺadnú
autobusovú dopľavu audržbu dotknutých miestnych komunikácií. Podaním odvolania hociktorym z
účastníkov konania by došlo k pľedlžovaniu aktuálneho stavu aťým aj k vzniku nenahľaditéľnej
škody na stľane Stavebníka

Rovnako si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že na ukončenie realizácie predmetnej
stavby sú naviazané aj d'alšie etapy realizácie modemizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály.

V neposlednom ľade si dovol'ujeme poukázať na pľaktickú stľánku veci, kedy pľi množstve
účastníkov stavebného konania vpočte cca. JO je vysoká pravdepodobnosť účelovo äl.bo zjavne

Primaciálny IIi. poschodie

TELEFON BANKoVE SPoJENIE IČo INTERNET
www.bÍatislava'sk

E-MAIL
tatiana. kĺatochvilova@bratislava. sk02159 35 65 52 Čsoe: zsszs+l:lzsoo 603 48t
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neodôvodnených podaní, ktorymi sa špeciálny stavebný úĺad bude musieť zaoberat' a čo v konečnom
dôsledku výrazne oddiali užívanie stavby.

Na záveľ uvádzame, Že vylúčenie odkladného účinku odvolania žiadnym spôsobom
nezasahuje do subjektívnych práv účastníkov stavebného konania, ktoľí môŽu naďalej podať
odvolanie, o ktorom bude stavebným úradom riadne rozhodnuté. Vylúčenie odkladného účinku samo
o sebe neprejudikuje pĺípadné rozhodnutie o podanom odvolaní

Pľeto Žiadame prísiušný správny orgán o vylúčenie odkladného účinku podľa $55 zákona
7111967 Zb. nakoľko sú k tomu splnené všetky zákonom stanovené požiadavky.

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

Označenie a miesto stavby: Elektľičkov á trať Dúbravsko-Kaľlovesk á radiála

k.ú. Staľé Mesto

parcelv C-KN číslo:
10041r, 1007/1, 100112, 166911, 170714,203r,203619,2044/14,2146612,2146613,2146615,2234416,
22344/7,2234418,2237015,223-t0110,22370111,22370113,20823, 100415, 170516,22344133,22344134,
22344136, 22344137 , 22344138,22344140, 196419, 199613,200018, 2237211, 22372144,22312145, 22312182,
22372/98,22344148,22344150,22344151,22344152,22344153,22344154,22344155,22344151,22344159,
223 44 I 60, 223 44 I 61, 223 441 63, 203 6 I 1 5

paľcely E-KN číslo:

1707,1961, 7968, 197017,79'71/1, r97U6,2039,2234411,2234412,22344/3,2237219, 1007, 17051100,
11 05 /200, 197 5 / 1 6, 200 1 12, 2030, 203 1, 2033

k.ú. Karlova Ves

paľcelv C-KN číslo:
9rrl2, 3710/9, 31 10/10, 3110111, 3110172, 87312, g7g/9, g7g/14, g7gl31, 8lgl32, g7gl33, 1692137, g65ln,
3116135, 3116/39, 183 l, 3051/5, 305 1149, 3051163, 3054112, 3054115, 305512, 305615, 3069111, 3071115,
3071117,3117/10,3117111,3115112,305713,305117,3051/9,305U9,3051/11,3057112,305U13,305v16,
3051124, 3051164, 307U3,307213,301313, 3176139,3116169, 3116110, 3116172, g7917,305U25, 307317,
3116112,2365/6,236517,236715,87911,3051131,3051166,236514,236114,3051/10,91415,9',7412,g7416;

naľcelv E-KN číslo:
3544,3246,3241 ,3472,3483,3496,3248,349112,3492,379]111, 143/2, 14412, 164, 63g, 64312,2039,3250,
325111,325r/2,325114,325116,325117,325118,325v9,3251112,3251113,3257116,3251117,3251120,
325213,32541r,325412,325413,325414,325415,3255,3256,3259,3259,3260,3261,3264,3265,3269,
327012,3271,3273,3274,3277,3278,3280,3299115,3319,3320,332411,332512,332514,332516,332611,
332915,332916,333012,333013,333014,333015,333016,333017,333019,333019,3330170,334812,3433,
343613,3437,3444,344511,34461r01,34461102,34461201,345212,34531r,346U1,346712,3462/1,346212,
34671r,3467 /2, 346811,346812,347411,347412,3479,34901r, 349012, 3491, 349911,350v2,3530,354412,
355212, 3578/1, 357911, 35821r,3585/1, 3586/101, 35961102, 3653, 3654, 36g512, 3699, 312411, 3J65,
377212,3780/3,3183,3784,378713,3790,379Ur,3792,3193,3795,31961r,43661r, 439713,441211,441412,
441711,4417/3, 441,812, 4426,4438,4446, 4447/1,2050112,2051011,2051019,20510134,205n,20512,
2051317,2051312, 2051512,21513,22338,22343,22344/1,2239311,22396, 440711, 4415, 443712, 444012,
444411, 649, 358212, 358312, 3249, 3318, 359317, 3325/3, 3325/5, 332911, 332912, 33291't, 33301r, 3334,
347311,3473/2,3487,3504,350512,3524,3529,3532,35361r,354212,3543,37g511,378512,378612,4401/2,
4399,440417,4405,4406,4408,440911,4410,4411,447612,20799,20900,20901,20504,20505,2051014,
z0 5 1 5, 20 5 I 6, 20 524, 207 g 4 12;
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Dľuh: Modernizácia

Stavebné povolenie: č. 06268120I6/CDD-30' vydané dŤ.a 29.12.2016 Bľatislavským
samosprávnym kĺajom, ktoľé nadobudlo pľávoplatnosť 26.05.2017. Dňa 18.04.2019 bolo vydané
roáodnutie opredlŽení platnosti pod č. 04747l20I9lCDD-7, ktoré nadobudlo pľávoplatnosť dňa
31.05.2019.

Prevádzkový súboľ:

PS 101
PS 102
PS 103
PS i05
PS 106
PS 108
PS 109

Stavebný objekt:

so 201
so 201.1
so 202

Cestná dopravná signaliz,ácia (v km 0,000 - 2,800)
Elektľické ovládanie r,yhybiek pľi tuneli
Elektľické ovládanie qýhybiek do manipul ačný ch koľaj í
Elektľický ohĺev ýhybiek pri tuneii
Elektrický ohrev qýhybiek do manipulačných koľají
Mazanie koľajníc (v km 0,000 - 2,800)
Informačný systém MHD (v km 0,000 - 2,800)

so 203
so 204
so 301
so 302
so 303
so 303.1
so 303.2
so 304
so 331
so 332

Modernizácia električkovej tľate - koľajoý zvľšok (u km 0'059 - 2,800)
Koľaj ako spätirý vodič
Modernizácia elektľičkovej trate - koľajoý spodok a odvodnenie (v km 0,059

- 2,800)
Priecestia cez električkovú tľať (v k- 0,059 - 2,800)
Dočasné objekty koľajového zvĺšku (v km 0,059 - 2,800)
Električkov á zastávka Paľk kultúry
E l ektričko v á zastávka L afranconi
El ektri čko v á zastávka B o tani cká záIlĺ aďa
Električkov á zastávka Botanická záhĺada- úprav schodísk nadchodu
Električkov á zastávka B otanická záfu ada _ w ť uW a nástupi šti
Elektľičkov á zastávka Molecova
Káblová chľaničkovátrasapre napájacie vedenia (v km 0,059 - 2,800)
Káblovod pre CDS, diaľkové ľiadenie a informačný systém (v km 0,059 -
2,800)
Uarava trolej ového vedenia, úsek tunel-Mo lecova
Upľava trolejového vedenia tľolejbusov v obratisku fuviéľa
ochľanné opatrenia v zóne TV (v km 0,059 - 2,800)
Prekážky proti dotyku na nadchodoch a nadjazďoch (v km 0,05 9 - 2, 8 00)
Prípojky ľľr vedenia (v km 0,059 - 2,800)
ElektroinštaIácianazastávkach (v km 0,059 _ 2,800)
Napájacie vedenie meniame Karlova Ves
Prípojky nn vedenia k CDS (v k* 0,059 - 2'800)
Vegetačné úpravy (v km 0,059 _ 2,800)

so 501
so s04
so 505
so s06
so s14
so s1s
so s21
so s28
so 901

Potrebné podklady Vám budú doložené do kolaudačného konania.

1. Predpokladaný teľmín dokončenia
Predpokladaný termín je 15.09.2020. objekty sa zhotovovali podľa zápisov v stavebnom
denníku, suzĺealizované v súlade s DSP a podľa platqých noriem a pľedpismi.
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2. Skúšobná pľevádzka
Viď elaborát kvality.

3. Súboľná geodetickádokumentácia
Sú vypľacované polohopisné a výškopisné zameranta skutočného stavu, ktoľé budú
odovzdané na kolaudačnom konaní.

4. opis dľobných zmien od stavebného povolenia
Na stavbe sa vykonali nasledovné dľobné zmerly:

- pľesun stlpov tľakčného vedenia z chodníka na Nám. Aľm. Gen. L. Svobodu k dľahe v súlade
s požiadavkou stavebného povolenia na zosúladenie so zámerom ,,Cresco
Riveľside-Bratislavské p lanetárium_Riveľ Paľk - II. Etapa"

- ZÍnena polohy napájacíchľozvádzačov asým súvisiacich úpľav ztriangla spred tunela do
km 0,180

- pľesun polohy antivybračnej ľohoŽe pod dľenážny betón
' ZÍnena betónového povrchu koľajového zvršku v mieste električkových nástupísť za

rozchodník
- zmerua trasovania vetvy 2 SO 331
- zámena soklového panela za zábraďlie ako ja Zmeny na ostatnom mobitiáry na nástupištiach

5. Geometrický plán
Geometrické plány budú predložené na pľebeľacom konaní.

6. Budúci užívatel'
DPB, a.s.

Hiavné mesto SR Bratisiava
ZSDiS a.s.

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

Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátoľa

Kópia: TSS Grade a's. (elektľonicky)
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Ev' č' záznamu a

t-cJsplsu
Vybavuie

b
Bratislavský samospľávny kraj

Sabinovská 16

820 05 Brattslava25

Pľĺlohy:

Váš list číslo/zo dňa

PS 1Oi
PS 102
PS IO3
PS 105
PS 106
PS 108
PS 109

Naše číslo
MAG 426280/2020

Vybavuje/linka
Ing. Jašíčelď59356740

Bľatislava
14.09.2020

Yqc: Električková trat'Dúbľavsko - Kaľloveská radiála
- Zíadosť o povolenie pľedčasného uŽívania - doplnenie

Listom č. MAG 403326/2020 zo dňa 10 .8 '2020 sme Y ám zaslali žiadosť o lydanie predčasnóho uŽívanía. Týmto
listom predmetnú Žiadosť dopĺňame o nasledovné:

Vzhľadom na realizované zmeny na DKR etapa 3 ktoľé sa podstatne neodchyľujú od dokumentácie overenej
stavebným úradom v stavebnom konaní, Yás Žíaďame o spojenie zmeny stavby pred jej dokončením s predmetným
predčasným užívaním v súlade s $8l ods. (4) zákona 5011976 Zb. Skutočné realizovanie sa podstatne neodchyľuje od
dokumentácie oveľenej stavebným úľadom v stavebnom konaní.

Z pôvodnej žiadosti je potľebné vypustiť v k.ú. Karlova Ves:

parcely E-KN číslo:
327 4, 327',7, 321 8, 3290,

Doplniť parcely k.ú. Staré mesto

p4ľcelY C-KN číslo:
2082612, 2234419,3 1 10/5

Prevádzkový súbor:

Cestná dopľavná signalizácia (v km 0,000 - 2,800)
Elektľické ovIádanie vyhybiek pľi tuneli
Elektrické ovládanie vyhybiek do manipulačných kol'ají
Elekhichý ohľev vyhybiek pľi tuneli
Elektľichŕ ohľev ýhybiek do manipulačných kol'ají
Mazaĺie koľajníc (v km 0,000 - 2,800)
Informačný systém MHD (v km 0,000 - 2,800)

Stavebný objekt:

So 20l Modemizácia električkovej trate - koľajoqi zvršok (v km 0,059 - 2,800)
So 201' l Koľaj ako spätqý vodič (v km 0,059 - 2,800)

palác, III.

BANKOVE SPOJENIE INTERNET E.MAIL
tatiana.kratochvilova@bratis lava. sk02/59 35 65 52 CSOB: 25829413/7500 603 481 lwvw.bratislava.sk
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so 202
so 203
so 204
so 301
so 302
so 303
so 303.1
so 303.2
so 304
so 331
so 332
so s01
so s04
so 505
so 506
so 514
so 515
so 521
so 528
so 901

Modeľnizácia električkovej trate - kol'ajoý spodok a odvodnenie (v km 0,059 - 2,800)
Priecestia cez elektľičkovú hať (v km 0,000 - 2,800)
Dočasné objekty kol'ajového zvršku (v km 0, 000 - 2,800)
Električková zastávka Park kultury
Električková zastávka Lafu anconi
Elektľičková zastávka Botanická záhr ada
Električková zastávka Botanická záhrada- úprava schodísk nadchodu
Elektri čko vá zastávka B otan i cká záhr ada - ý ť ahy n a n ástupišti a
Elektľičková zastávka Molecova
Káblová chľáničková trasa pre napájacie vedenia (v km 0, 000 - 2,800)
Káblovod pre CDS, diaľkové riadenie a infoľmačný systém (v km 0, 000 - 2,800)

lPrava trolejového vedenia, úsek tunel-Molecova
Uprava tľolejového vedenia trolejbusov v obratisku fuviéra
ochranné opatrenia v zóne TV (v km 0,059 - 2,800)
Pľekážky proti doýku na nadchodoch a nadjazdoch (v km 0, 000 * 2,800)
Prípojky rrn vedenia (v km 0, 000 - 2,800)
Elektroinštalácíana zastávkach (v km 0, 000 - 2,800)
Napájacie vedenie meniarne Karlova Ves
Prípojky nn vedenia k CDS (v km 0, 000 * 2,800)
Vegetačné úpravy (v km 0, 000 _ 2,800)

1. opis nepodstatných zmien od stavebného povolenia ktoré budú pľedmetom zmeny stavby pľed jej
dokončením
Na stavbe sa vykonali nasledovné nepodstafiré ZÍneĺy:
So 501 lPrava tľolejového vedenia, úsek tunel - Molecova

- pľesun stlpov tľakčných stožiaľov č' 45, 4'7 , 49, 51 ,53, 55, 57 , 67,63 z chodníka na Nám' Am. Gen. L. Svobodu
k dľáhe v súlade s požiadavkou stavebného povolenia na zosúladenie so zámerom 

''CrescoRiverside-BľaÍislavské planetarium-Riveľ Park _ II. Etapa", ako aj ďalších stĺpov ktoré boli v kolízii
s j estwj úcim i podzemnými inžinieľskymi sieťami

- presun stožiara 88, 89, 97,93,95 a l81 z dôvodu kolízie s podzemnými inŽinierskymi sieťami
- Zĺnena polohy napájacíchrozvádzačov a s ým súvisiacich úprav ztriangla spred tunela do km 0,180 - So 521'

501
- so 331 Káblová chĺáničková trasa pre napájacie vedenia sa zdôvodu prítomnosti inžinieľskych sietí

vchodnftupresunul do drahy. Zdôvodu Zmeny polohy So 331 došlo ku zmene polohy So 521 Napájacie
vedenia maniaľne KV ktoré sú v chĺaničke uložené.

ostatne časti pôvodnej žiadosti zostávají nezmenené'

c,s l)

Ing. T

b

wj

I

Kópia: TSS Grade a.s. (elektronicky)
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HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Pľimaciálne nám. 1, P. o. Box 192, 8I4 99 Bľatislava 1
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Váš list číslo/zo dňa
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Naše číslo
MAG 430805t2020

Bratislavský samospľávny kľaj

Sabinovská 16

820 05 Bľatislava 25
Prflohy

Vybavuje/linka
Ing. JašíčeV59356]40

Bratislava
2r.09.2020

Vec: Elektľičkovátľať Dúbľavsko _ Karloveská ľadiála
- Ziadosť o povolenie pľedčasného užívania- doplnenie

Listom č. MAG 40332612020 zo dňa 10.8.202a sme Vám zaslali žiadosť o vydanie predčasného
užívania, ktoľú sme doplnili listom č. MAG 42628012020 zo dňa 14.0g.2O2O. Týmto listom predmetnú žiadosť
a jej doplnenie dopĺňame o nasledovné:

Z pôvodnej žiadosti je potrebné vypustiť v k'ú. Staré Mesto

parcely E-KN číslo:
1669 /7, 2031, 17 07, |9 67, 19 68, 197 0 /1, |97 l / 1, l97 l ĺ 6,

Z pôvodnej žiadosti je potľebné vypustiť v k.ú. Karlova Ves

paľcely E-KN čĺslo:
643/2,

ostatne časti pôvodnej žiadosti zostávajú nezmenené.

S Ô,l

-1

Kópia: TSS Grade a.s. (elektľonicky)

(rt

.\Ing.
1

n.

ČsoB: zsszqat:/zsoo
ľplBrÓľ
02/59 3s 65 s2

SPOJENIE ĺČo
603 481

INTERNET
www.bratislava.sk

E.MATI.,
tatiaĺra. kratochvilova@bratislava.sk
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HLA\TNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Pľimaciálne nám' 1, P. o. Box 192, 814 99 Bratislava 1

RZ
ZHooŠlo

oŇn: 2 4 -09- 20?$

Ev. č' záznamu

sprsu:

Pľílohy:

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
MAG 433157t2020

lČo
603 481

Vec: Elektľičková trať Dúbravsko _ Kaľloveská ľadiála
- Ziadosť o povolenie predčasného užívania - doplnenie

Listom č. MAG 40332612020 zo dňa 10.8'2020 sme Vám zaslali Žiadosť o vydanie predčasného
užívania, následne sme zaslali doplnenia predmetnej žiadosti. Týmto listom chceme opľaviť zrejmuchybu pri
písaní a doplniť o nasledovné:

- Pri parcele č. C-KN 3110/5 bolo omylom uvedené k.ú. Staľé mesto. Správne je k.ú. Karlova Ves
- Pri paľcele ó' 166917 bol omylom uvedený typ parcely E-KN. Správne je C-KN.

Parcelu E-KN č.2031 v k.ú. Staľé Mesto Žiadame ponechať. omylom bolapoŽiadaná o vypustenie.

Žiadame o vypustenie nas ledovných p aľciel z pr echádzajúcich Žiado stí :
k.ú. Staré Mesto paľcela č. C-KN 1964/9
k.ú. Staré Mesto paľcela č' C-KN 200018

ostatne časti pôvodnej žiadosti zostŕtv ajú nezmenené

)

Ing. Tatiana Kĺatochvílová
1. námestníčka primátora

Kópia: TSS Grade a.s. (elektronicky)

n.

BRATlsLAt,sKÝ $Aill0SPRÁVľ,lY l(nAJ

s20 05 BRAT|SLAVA 25, sABlNoVsKÁ 1ô, P'0'B0X 106

1/\

Vybavuje/linka
Ing. Jašíček/59356740

INTERNET

Bľatislavský samospľávny kľaj

Sabinovská 16

820 05 Bratislava 25

Bratislava
23.09.2020

E-MAIL
tatiana.kratochvilova@bratislava.sk

SPOJENIE
0215935 65 52 Čsog: zsgzg+t:/tsoo lwvw.bľatislava.sk


