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Vec
,,T ro lej b u s ová trat' Záhr adnicka - Ka ra d ž|éov a"

o zn ám e n i e o začatí stavebného konania

Bratislavský samosprávny kraj ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre stavby
električkových a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúŽia
prevádzke dráhy alebo doprave na nej (d'alej len ,,špeciálny stavebný Úrad") podl'a $ 105 ods.1
písm. c) zákona č' 513i2009 Z' z. o dráhach a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskorších predpisov, s 120 zákona č. 50/1976 Zb' oúzemnom plánovaní astavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), podl'a
$ 61stavebného zákona a $ 26 zákona č' 7111967 zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok")

oznamuje
začatie stavebného konania verejnou vyhláškou

dotknutým orgánom a účastníkom konania na základe Žiadosti, ktorú podal dňa 06.08.2021
stavebník Dopravný podnik Bratislava, ä.S., olejkárska 1,814 52 Bratislava, lČo: 00492736
na stavebné obiektv:
so 601 Trolejové vedenle
so 602 ovládanie výhybiek
so 603 Výmena trat'ových rozvádzačov TRP, TRM
so 604 ochranné opatrenla v zóne trolejového vedenia
so 605 Úprava cSS v križovatke Záhraďn'lcka - Karadžičova
so 606 Upľava GSS v križovatke KaradŽičova - Poľná
so 607 PreloŽka verejného osvetIenia
tvoriace sÚčasť stavbv: ,,TroIejbusová trat'Záhradnícka - Karadžičova (d'alej len ,,stavba")
miesto stavbv: Bratislava, Karadžižova ul., Záhradnícka ul.,

katastrálne územie Staré Mesto
parcely registra ,,c' KN č;' 2129014;2186311;21851ĺ8;978114; 2128313; 12296
parcely registra ,,E* KN č. 21896; 10162;10161 1025812;21862;21863;21283
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katastráIne územie Nivy
parcely registra ,,cu KN č' 2189511;2128311; 10129; 10446
druh stavbv: zmena dokončenej stavby - dopravná infraštruktúra - trvalá líniová stavba
účel stavbv: rekonštrukcia trolejového vedenia - modernizácia MHD na báze ekologickej
elektrickej trakcie.
v|astník stavbv: HIavné mesto SR BratlsIava, lČo: oo 603 481, so sídlom Primaciálne

námestie, 814 99 Bratislava

Projektovú dokumentáciu vypracoval: DELTES s.r.o', so sídlom Račianske mýto 1/D, 831 02
Bratislava - kolektív odborne spôsobilých elektrotechnikov špecialistov na projektovanie
a konštruovanie elektrických zariadení na električkových a trolejbusových dráhach
v septembri 2016.

Opis stavby:
Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia jestvujÚcich opotrebovaných trakčných
zariadení a ich výmena za nové zariadenia zodpovedajúce súčasným technickým
poŽiadavkám. Jestvujúce trolejové vedenie toho času prevedené v zastaralom podvesnom
systéme bude nahradené novým trolejovým vedením v ťahovom systéme. Navrhované
trolejové vedenie (armatúry, prevesy, závesy) vrátane uchytenia kríŽení a výhybiek a
realizácia ochranných opatrení budú zrealizované v zmysle Vypracovanej PD vypracovanej
v zmysle platných noriem STN.

Vzhl'adom k tomu, Že špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery
staveniska a Žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa
v súlade s ustanovením $ 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zist'ovania a ústneho
pojednávania'

Učastníci konania a dotknuté orgány si mÔŽu námietky a pripomienky uplatnit' v lehote
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia o začatí konania. Na neskôr podané
námietky a pripomienky sa podl'a $ 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne' V rovnakej
lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej lehote svoje
stanovisko k povol'ovanej stavbe neoznámi, má sa za to, Že so stavbou z hl'adiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto oznámenie bude vyvesená
vsÚlade s ustanovením $ 26 ods.2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Bratislavského samosprávneho kraja. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. A súčasne
verejná vyhláška bude zverejnená na webovom sídle Bratislavského samosprávneho kraja:
www.bratislavskykraj.sk v časti ,,otvorená Župa - Uradná tabul'a" a zverejnená mestskôu
čast'ou Bratislava-RuŽinov a mestskou čast'ou Bratislava-Staré Mesto.

Do dokladov pre vydanie rozhodnutia moŽno nahliadnut' na Bratislavskom
samosprávnom kraji, Sabinovská 16, č. dv. 022 počas Úradných hodín v dohodnutom termíne.
Ak sa niektoý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predloŽit'
písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktoý sa dal
zastupovat'.

Mgr. Michal Halabica, v.r.
riaditel'odboru
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Príloha: celková situácia stavby

Doručuie sa:
A. Učastníkom konania:

verejnou vyhláškou v zmysle $ 6í ods. 4 stavebného zákona vyvesenou na úradnej
tabuIi správneho orgánu:
. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (vlastník

a správca komunikácií). Dopravný podnik Bratislava, a.s., olejkárska 1 ,814 52 Bratislava{stavebník)e DELTES, s.r.o., Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava 3 (spracovatel'PD)
. vlastníkom pozemkov a stavieb priamo dotknutých:

katastrálne územie Staré Mesto
parcely registra,,c- KN č' 212901 4; 21 8631 1 ; 21 851 18; 97 81 l 4; 2128313; 12296
parcely registra ,,E" KN č. 21896; 10162;10161 1025812;21862;21863; 21283
katastrálne územie Nivy
parcely registra ',c" KN č.2189511;2128311; 10129; 10446

o vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto
pozemkom a stavbám mÔŽu bý'stavebným povolením priamo dotknuté

. osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane
susediacich pozemkov a susediacich stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto
pozemkom a stavbám môŽu byt stavebným povolením priamo dotknuté

B' DotknutÝm oroánom a oroanizáciám

1. Hlavné mesto SR Bratislava, oSK, oulc, oNM, Primaciálne námestie 1,814 99
Bratĺslava

2. MČ Bratislava _ Staré Mesto, Vajanského nábreŽie 3,814 21 Bratislava
3. Mestská čast' Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
4' Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
5. Dopravný podnik Bratislava a.s., olejkárska 1 , 814 52 Bratislava
6. HaZU hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
7 ' KR Pz v Bratislave, KDl, Špitálska 14,812 28 Bratislava
8' Regionálny Úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl' m', RuŽinovská 8, 820 09

Bratislava
9. okresný úrad BA, odbor kríz. riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
10' okresný Úrad BA, osŽP, ooP, Tomášikova 46,832 05 Bratislava
11' AVDOP s.r.o., Milana Marečka 5,841 08 Bratislava
12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. sPP-distribúcia, a.s', Mlynské Nivy 44lb,82511 Bratislava
14. Bratislavská vodárenská spoločnost', ä.S., Prešovská 48,826 46 Bratislava
15. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
16' Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 821 08 Bratislava
17' UPc BROADBAND sLoVAKlA, s'r.o', Ševčenkova 36,851 01 Bratislava
18. oTNs, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
19. Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3,829 05 Bratisĺava
20. slTEL, s.r.o., Kopčianska 20lc,85101 Bratislava
21. VNET a's., Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
22. Slovanet, a.s', Záhradnícka 151,821 09 Bratĺslava
23. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
24' Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
25. M|CHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 79619,921 01 Piešťany
26. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava
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27 ' Dial Telecom a.s.-organizačnázložka, Zámocká 30, 811 01 Bratislava

Na vedomie stavebníkovi (nemá účinok doručenia):
28. Dopravný podnik Bratislava, a.s', olejkárska 1 ,81452 Bratislava

co: ŠSU / spis

Doručuie sa so Žiadost'ou o zvereinenie a ie whláškv na úradnei tabuli sorávneho
orqánu:
29. BsK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 2

Potvrdenle dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Dátum vyvesenla:

odtlačok pečiatky, podpis:

Dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis

Doručuie sa so Žiadosťou o zvereinenie na úradnei tabuli obce
30. Mestská časť Bratislava - RuŽinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
31. MČ Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábreŽie 3,814 21 Bratislava, lČo 00603147

Dátum zverejnenia:

odtlačok pečiatky, podpis
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