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Vec

,,Bratislavské podhradie - Vydrica", l. etapa - Dopravné napojenie 1 - oznámenie o začatí konania
pod!'a 5 61 ods. t, 4 zákona č. 50|t976 Zb. o územnom pIánovaní a stavebnom poriadku, v znení
neskorších predpisov (d'alej len stavebný zákon) verejnou vyhláškou na tíniovú stavbu a o upustení
od ústneho pojednávania a miestneho zistbvania

Dňa 13.10'2020 podala spoločnosť VYDRICA DEVELoPMENT, a. s., Legionárska 10, 81'1' 07
Bratislava, lčo: st 733 064 v zastúpení stavebníka Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1,
841 99 Bratislava, lČo: oo 603 481, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

,,Bratislavské podhradie - Vydrica, l. etapa _ Dopravné napojenie 1,,

Miesto stavby: Nábrežie arm' generála Ludvíka Svobodu - v Bratĺslave v blízkosti mosta SNP,
katastrálne územie Staré mesto

Na pozemkoch: registra C-KN s parc. č' 535/7,535/8,535/L2,21'426,21'462/L1',22372/1'4,22370/1',
21.463 / I, 21,463 / 6, 27463 17

Stavebník: Hlavné mesto sR Bratislava, Primaciálne námestie !, 84t 99 Bratistava,
lČo: oo 603 481

Druh stavby: línĺová stavba
ÚčeIstavby: mestskádráha
čIenenie stavby na stavebné objekty:
so - E103 Prekládka napájacích kábIov trakčného vedenia
so - E103.1'L Dočasná preložka trolejového vedenia
so - EL03.1.2 Definitívna preložka trolejového vedenĺa
so - E1"03.2 Preložka napájacích vedení DPMB
so - E103.3 Preložka ovládacieho kábla meniarní
so _ cs101Cestné komunikácie + križovatka 1
so _ csL01.2.1 Cestné komunikácie + križovatka 1 - Prejazd cez električkovú trať
so - cs].01.3 Koľaj ako spätný vodič

\lvll_r riiijc:



Projektovú dokumentáciu vypracovaI :

- Generálny projektant stavby: ARDlNG s.r.o., lng. Jozef Páleš, Sekurisova 76,84L 02 Bratislava

- Projektant káblov trakčného vedenia, prekládky stípov TV a Vo: Deltes spol. s r.o., Račianske mýto
7/D, 831' 02 Bratislava, Zodpovedný projektant: lng. Karol Kolada a lng. Mgr. Peter Kolada
_ Projektant profesia Doprava: PRoKos, s' r' o., Druidská 5/A, 851 10 Bratislava, Zodpovedný
projektant: lng' ondrej Májek

Opis stavby:

so-E703. 7'7 Dočasnó preložka trolejového vedenia - V prvej fáze výstavby bude demontovaný
existujúcitrakčný stožiar č.1'1'Ll38 na Vetve z mosta SNP na Nábrežie arm. Ben. L. Svobodu, aby mohla
byť vybudovaná preložka vodovodu 2x DN 800 (preložka vodovodu je predmetom samostatného
stavebného povolenia). Zdemontovaný bude trakčný stožiar a časť prevesu stožiara č.II1/37' V rámci
montáže bude vybudovaný nový trakčný stožiar s pracovným označením 9.1 typu lTsK ].0,5-12, ktoni
nahradí demontovaný stožiar č. 71'L/38' Trolejový vodič a ostatné prevesy so závesmi trolejového
vedenia zostávajú existujúce' (parc. č. 535/7|

so-E703.1.2 Definitívna preložka trolejového vedenia - V rámcĺ montáže sa vybuduje nové
trolejové vedenie od stožiarov č' 1307lo5 a 7307/06 na Nábreží arm' gen. L. Svobodu až po stožiare
č' 1'1'1'135 a 117/36. Vybudované budú vyznačené stožiare, trolejový vodič, prevesy so závesmi
trolejového vedenia. Rovnako bude vybudovaný nový úsekový izolátor električkovej trate na stožiari č. 7
(Úo nyoársky cech), vrátane stožiara a komplet výzbroje tvorenej jednopólovým odpojovačom a s

ročným pákovým pohonom v dvojitej izolácĺi a prepojovacím vedením medzĺ odpojovačom a trolejovým
vedením -vodičom CHBU 185 mm2. celkový počet navrhovaných stožĺarov je 9 ks, celková dĹžka nového
trolejového vodiča električiek cU 150 mm2je 380m' (parc. č. 53517,535/8,2L462l7I,22372lL4,21'426,
2237olrl

so-E703.2 Preložka napójocĺch vedení DPMB a So-E703.3 Preložka ovlódacieho kóbla meniarní-
Nové napájacie káblové vedenie 2x 6-AYKCY x 500 mm2 bude uložené do novej trasy. Preložka
napájacích káblov sa navrhuje len v úseku kde dôjde k rozšíreniu komunikácie. Trasa napájacích vedení
je z priestorových a tiež prevádzkových dôvodov navrhnutá do navrhovaného ostrovčeka vybudovaného
v rámci objektu komunikácií, umiestneného vedľa telesa električkovej trate' Prĺ križovaní komunikácií
budú káblové vedenia uložené v chráničkách FXKVR L10. Káblové prechody sa navrhujú vybudovať
s počtom chráničiek 8, z čoho 3 budú slúžiťako rezerva. (parc. č. 2I463/L,2L463/6,2t463/7,22370/L,
535/8, 535/7,535h2)

so-cs701'2'7 Cestné komunikócie + križovotka 7 _ Prejazd cez električkovú trať
Predmetom úpravy električkovej trate je výmena koľajníc a jestvujúceho krytu zo zámkovej dlažby len
v hrúbke od temena koľajnice po hornú úroveň panelov DZP, na ktoných sú uložené koľajnice. So
zásahom do spodnej stavby sa neuvažuje. (parc. č.2237o/L)

so-cs707'3 Kol'aj ako sptitný vodič - Vzhl'adom na to, že výstavbou objektu so-cs1o]. Cestné
komunikácie a križovatka 1 dôjde na prĺecestí s električkovou traťou k výmene časti koľajníc je nutné
v rámci tohto objektu zrealizovať aj navrhnuté zariadenia, ktoré zabezpečia všetky požiadavky kladené
na koľajnice ako spätné kol'ajnicové vedenie' Stavebný podobjekt so-cs101.3 - Koľaj ako spätný vodĺč
zahŕňa všetky požiadavky kladené na koľajnice ako spätné koľajnĺcové vedenie a to najmä na koľajnĺcové
styky a priečne kol'ajnicové prepojenĺa. Koľajová trať je navrhovaná bezstykovými (zváranými)
koľajnicami.



Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Minĺsterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné

prostredĺe, vydalo k navrhovanej činnosti Bratislavské podhradie - Vydrica Záverečné stanovisko
č'1'323/2oo7'3.4/tč zo dňa 30'01.2007 podľa zákonač'2a/2oo6Z.z.o posudzovanívplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení nĺektorých zákonov (zákon o posudzovaní) v znení neskorších
predpisov.

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako miestne a Vecne príslušný všeobecný stavebný
úrad vydala rozhodnutĺe o umiestnení stavby č' L224 kvyššĺe uvedenej stavbe, ktorým boli umiestnené
predmetné stavebné objekty pod č. 986/39423l2oLL/sT^lKlo-UR zo dňa 19.L0.20].1, ktoré nadobudlo
p rávo p latnosť 04.0]". 20 13.

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako miestne a Vecne príslušný orgán územného
plánovania vydala podľa s 120 a 5 140b stavebného zákona súhlasné záväzné stanovĺsko
k horeuvedenej stavbe pod č': 847814o628l2o2o/sT^llvs zo dňa 04.09.2020 ako podklad k vydanĺu
stavebného povolenia pre špeciálne stavebné úrady, ktoným overila dodržanie podmienok vo vyššie
uvedenom územnom rozhodnutí o umiestnení stavby.

Bratislavský samosprávny kraj, ako vecne a mĺestne príslušný špeciálny stavebný úrad na

konanie pre stavby elektrĺčkových a trolejbusových dráh a stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia
prevádzke dráhy alebo doprave na nej, podľa 5 105 ods. L písm. c) zákona č'513/2009Z.z.o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s 120 zákona č. 50/L976 zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (d'alej len stavebný zákon),
v zastúpeníriaditeľom odboru dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, podl'a čl. X bodov 7.

a 8. organizačného poriadku Úradu Bratĺslavského samosprávneho kraja v znení Dodatkov č. 1 až č. 5
v spojení s s 16 ods. 3 zákona č' 3o2/2o01 Z' z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením 5 61 ods. ]- a ods. 4
stavebného zákona v nadväznostĺ na s L8 ods. 3 zákona č.71'/1967 Zb' o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie stavebného konania všetkým účastníkom
konania a to verejnou vyhláškou z dÔvodu líniovej stavby ako aj veľkého počtu účastníkov konania.

Nakoľko sú špecĺálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žĺadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa podľa 5 61 ods. 2 stavebného zákona od
ústneho pojednávania a miestneho zĺsťovania.

špeciátny stavebný úrad podl'a 9 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom konania
Iehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tejto verejnej vyh!ášky, v ktorej môžu uplatniť svoje
nám|etky a upozorňuje účastníkov konania, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. Na
námietky a pripomienky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného
plánu zóny sa neprihliada (5 0ĺ ods. ]" stavebného zákona).

špeciálny stavebný úrad upovedomuje dotknuté orgány o začatí konania jednotIivo. Dotknuté
orgány sú povinné oznámiť svoje stanovĺsko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky
účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na rĺadne posúdenie dlhší čas, predĺži
špecĺálny stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej up|ynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo
predíženejlehote neoznámĺsvoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa zato,žeso stavbou z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí (S 61 ods. 6 stavebného zákona).

Upozornenie:
Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom

alebo iným zástupcom, ktorého si zvolĺa. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo



prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanĺe treba preukázať písomným
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice ($ 17 správneho poriadku).

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť
svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke (5 33 ods. L správneho
poriadku).

Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohlĺ vyjadriť k jeho podkladu ikspôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho
doplnenie, v lehote - najneskÔr na ústnom pojednávaní alebo obhliadke, ak ich stavebný úrad nariadil.
V opačnom prípade najneskôr v lehote určenej stavebným úradom (5 sE ods' 2 v nadväznosti na 5 27
správneho poriadku). Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré
sú mu známe (5 34 ods. 3 správneho poriadku).

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre vydanĺe rozhodnutia v budove Úradu BSK

- odbor dopravy, úradné dni: pondelok 9,00-].].,30 aI2,3o-].5,30; streda 8,00-].1,30 a72,3o-L5,30;
piatok 8,00-].].,30 hod.), prípadne po dohode na tel. č.02/48264247.

Mgr. MichalHalabica
riaditeľ odboru

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle 5 6L ods. 4 stavebného zákona
v nadväznosti na s 26 ods' 2 správneho poriadku.

$ 61 ods. 4 stavebného zákona _ pri lĺniových stavbóch alebo v odôvodnených prĺpadoch aj zvlóšť
rozsiahlych stavbóch, stavbóch s veľkým počtom účostníkov konania stavebný úrad upovedomí účastnĺkov
o zočatí stovebného konania verejnou vyhlóškou nojmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania,
prĺpadne ústneho pojednóvonia, a ak sa nekond ústne pojednóvanie, pred uplynutĺm lehoty určenej podlb 5
67 ods' j stavebného zákono.

5 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku _ doručenie vereinou vvhlóškou použiie správnv oradn v prípode,
ked' účastníci kononia alebo ich pobyt nie sú mu zndmi, alebo pokial'to ustanovuie osobitný zákon ( v tomto
prĺpode stavebný zókon). Doručenie vereinou whldškou sa wkonó tak. že sa písomnosť wvesí po dobu 75 dní
na úradnei tabuli spróvneho oroónu' PoslednÝ deň teito lehotv ie dňom doručenia. Sprdvny orgán zverejňuje
pĺsomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmii v miestnej tloči, rozhlase olebo na dočasnej
úrodnejtobuli sprdvneho orgónu no mieste, ktorého sa konanie týka.

Miestom obvyklým je elektronická úradná tabuľa na internetovej stránke : www.bratislavskvkrai.sk,
prípadne úradná tabuľa MČ Bratislava - Staré mesto.

Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli no dlhšiu dobu oko 15 dní nespôsobuje oddialenie dňa
doručenia' Ten nastóva v piitnásty deň od vyvesenia na úradnej tabuli správneho orgónu, bez ohľadu no
prĺpadné prekročenie stanovenej lehoty zverejnenia.



Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle 5 61 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu
líniovej stavby:
1' VYDR|CA DEVELOPMENT, a.s., Legionárska 10,81107 Bratislava ]., lčo: 51'733064
2. Vydrica, a. s., Dr' Vladimíra Klementisa Lo,821-02 Bratislava 2, lČo: 35875682
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. I,8I4 99 Bratislava ]", lčo:oo 603 481
4. ARDING, s. r. o', lng. Jozef Páleš, Sekurisova 1-6, 841 02 Bratislava - generálny projektant, lČo:

473L8474
5. PRoKos, s. r. o., lng' Vladimír Májek, Druidská 5/A, 851 10 Bratislava 59 - projekt. špecialista na

dopravu, lČo: gss+gosz

6. DELTES, s. r' o', lng. Mgr. Karol Kolada, Račianske mýto L/D,83]- 02 Bratislava 3 - proj' špecialista na

UTZ, lČo: 3L377L57
7. DELTES, s' r. o., lng. Mgr' Peter Kolada, Račianske mÝto LlD,83L 02 Bratislava 3 - proj. špecialista na

UTZ,lČo: 31377157
8. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich a susedných stavieb pozdíž predmetnej líniovej

stavby v rozsahu vyššĺe uvedených stavebných objektov

doručuje sa dotknutým orgánom elektronicky:
7' Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 8L4 2I Bratislava 35, lčo: oo 603147
2. Hlavné mesto SR Bratislava, oNM, Primaciálne námestie I,8I4 99 Bratislava, lčo 00603481
3. Hlavné mesto SR Bratĺslava, oD, Primaciálne námestie I,8I4 99 Bratislava, lČo 00603481
4. Hlavné mesto SR Bratĺslava, oSK, Prĺmaciálne nám.L, 814 99 Bratislava, lčo 00603481
5' HaZÚ hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 8].107 Bratislava, lčo oot5ĺg6o
6. KR PZ v Bratislave, KDl, špitálsk a L4,8I2 28 Bratislava, lčo 00151866-11001
7. Minĺsterstvo životného prostredĺa Slovenskej republiky, Sekcia envĺromentálneho hodnotenia

a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov naŽP, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava,
- odoslané fyzicky vrátane príIoh podl'a 9 140 stavebného zákona

8' Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity
a krajiny, odbor štátnej správy ochrany prírody, Nám' Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, lČo 4218L810

9. okresný úrad BA, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, lčo
00r.s1866_10010

10. okresný úrad BA, odbor kríz. riadenia, Tomášikova 46,832 05 Bratislava, lČo 00L51866-10010
11. okresný úrad BA, oSŽP, ooP, Tomášikova 46,832 05 Bratĺslava, lčo 00151866-10010
1-2. okresný úrad BA, osŽP, ooH, Tomášikova 46,83205 Bratislava, lČo 00151866_100]-0
].3. okresný úrad BA, osŽP, Tomášikova 46,83205 Bratislava, lčo 00L51866-].0010
14. Dopravný podnik Bratislava, a. s., olejkárska ]-,8].4 52 Bratislava 1

15' Krajský pamiatkový úrad Bratíslava, Leškova 17,8LL04 Bratislava,lČo 31755194
16. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská L,842 50 Bratislava, lČo 00683876
17. Slovenský zväztelesne postihnutých, Ševčenkova 1-9, 851 o1 Bratislava, lČo 12664979
].8. Dopravný úrad, Divízia DDD, Letĺsko M.R. Štefánika,,823 05 Bratislava, tČo +z3558z6
19. AVDOP s' r. o.' Mĺlana Marečka 5,84L 08 Bratislava, lČo 46252975
20. Západoslovenská distribučná, a.s., čulenova 6, 816 47 Bratĺslava, lčo 36361518
21. SPP-distrĺbúcia, a. s', Mlynské Nivy 44/b,825 L1 Bratislava, lčo 35910739
22. Bratĺslavská vodárenská spoločnos{ a.s., Prešovská48,82646 Bratislava, lČo 35850370
23. Siemens s' r. o', Lamačská cesta 3/A, 841'04 Bratislava,lČo 31349307
24' Slovak Telekom, a. s., Bajkalská28, 82L08 Bratislava, lčo 35763469
25' UPc BRoADBAND sLoVAKlA, s. r' o., ševčenkova 36, 851 01 Bratislava,lČo 3597:1967



26' oTNs, a.s., Vajnorská L37 ,831- 04 Bratĺslava, lČo 46881239 (správca siete SWAN a právny nástupca
BENESTRA)

27. DlGl sLoVAKlA, s' r' o., Rontgenova 26,851 01 Bratislava, lČo: gslotlzz
28' slTEL, s.r'o., Kopčianska 20/c, 85L 01 Bratislava, lČo 31668305
29. Tĺirk telekom lnternational SK, s.r'o', V Záhradách 8/^,871- 02 Bratislava, lčo 35805544
30. VNET a.s., Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, lČo 35845007 (správca siete OCAM s' r. o.

a Primanet, s. r. o.)

3]-. Slovanet, a . s., Záhradnícka t57,82109 Bratislava, lČo 35954672
32' Energote|, a. s., Miletičova7,821 08 Bratislava, lČo 357852U
33. RAlNslDE, s. r. o., Teslova 43,82L 02 Bratislava, lčo 31386946
34. Veolia Energia Slovensko, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, lČo 35702257
35. SUPTel, s. r. o., Prišajbách 3, 83]- 06 Bratislava, lčo 35824425
36. MlcHLoVsKÝ, spol' s r' o', Letná 796/9,gz'J'oI Piešťany, lČo 36230537
37 ' orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, lČo 35697270
38. 02 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101 Bratĺslava, lčo 35848863
39. Min. obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, lČo 308455572
40. Ministerstvo vnútra SR, sekcĺa informatiky, telekomunĺkácií a bezpečnostĺ, odbor telekomunĺkácií,

Pribĺnova 2,8I2 72 Bratislava, lČo oo15].866
41' Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s', Mlynské nĺvy 59/A,824 84 Bratislava, lčo 35829L41'
42. sATRo, s' r. o., Hodonínska 25,84103 Bratislava, ĺčo 3]-335L61

Na vedomie spInomocnenému zástupcovi stavebníka (nemá účinok doručenia):
43. VYDR|CA DEVELOPMENl a. s., Legionárska 10, 8].].07 Bratislava

Doručuie sa so žĺ u o zvereinenie na úradneitabuli správneho orgánu
44' BSK, Sabinovská ].6, 820 05 Bratislava 2

Doručuie sa so žiadosťou o zvereinenie na úradnei tabuli obce
45. Mestská časť Bratislava -Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3,8L4 2]. Bratislava ]-, lčo: 00603147
46. spis

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

20..11. ?010
Dátum vwesenia:

Pečiatka a podpis

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpisiúh


