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Vec
"Trolejbusová trat' obratisko Žetlova''
- oTneme nie o začatíkolarldačného kon ania a nariadenie ústneho ooiednávania

Stavebník Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1,
8'l4 99 Bratislava, lČo: oo603 81 (d'alej len,,stavebník"), podal listom dňa 23.06.2022žiadost'
o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre
stavbu:,,TroIejbusová trat' obratisko Že!lova"
členenÚ na stavebné objekty:
so 60í Trolejové vedenie
so 602 ovládanie výhybiek
so 603 Napájacie vedenie
so 604 ochranné opatrenia v zóne troIejového vedenia
so 605 Preložka verejného osvetlenia
(d'alej len,,stavba)
miesto stavbv: Mestská časť Bratislava - RuŽinov, katastrálne Územie Nivy na Miletičovej ul'
(v úseku od zastávky Saleziáni po Žellovu ul.), na Žellovej ul. (v úseku od Miletičovej ul. po
Kupeckého ul.) , na Kupeckého ul. ( v úseku od Žellovej ul. po Jelačičovu ul.) na Jelačĺčovej ul.
(v úseku od Kupeckého ul' po úroveň domu Jelačičova 24), pozemky registra ,,c" KN parc. č.
21895127, 21821ĺ1, 2189512, 21927 a 21895149 (list vlastníctva č. 797), 10549/25 (LV č,' 4288),
10458112 (LV 4386).

Stavba bola povolená rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kraja č.
636oĺ2o19lcDD-6 zo dňa 07.08.2019, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 27.08.2019 a platnost'
stavebného povolenia bola predĺŽená rozhodnutím č,. 07567l2o21lŠsMD-6 zo dňa 13'Og.2o21,
ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 19.10'2021 .

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.
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 s 105 ods. 1 písm. c)
zákona č. 513/2009 Z' z' o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a $ 120 zákona č. 50/1 976 zb' o územnom plánovaní a stavebnom porĺadku (d'alej len
,,stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podl'a ustanovenia $ 80 ods. 1 stavebného
zákona

o z n am u j e verejnou vyhláškou
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začatie kolaudačného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a sÚčasne nariad'uje
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

na deň 03. augusta 2022 (streda) o í0:00 hod.
so stretnutím na mieste stavby (kriŽovatka Miletičova _ Záhradnícka, na zastávke trolejbusov
Saleziáni, pred označnĺkom smerom do centra).

Učastníci konania a dotknuté orgány sa zároveň upozorňujÚ, Že námietky a stanoviská
mÔŽu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na neprihliadne.

K ústnemu konaniu, spojenému s miestnym zist'ovaním je stavebník povinný predloŽit'
doklady podl'a $'t7 a $ 18 vyhlášky č.453ĺ2000Z'z', ktorou sa vykonávajÚ niektoré ustanovenia
stavebného zákona.

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto oznámenie bude vyvesená v súlade
s ustanovením $ 26 ods. 2 zákona č' 71l1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov po dobu 15 dní na Úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja
a zverejnená na webovom sídle Bratislavského samosprávneho kraja: www.bratislavskykraj.sk
v časti ,'otvorená Župa - Uradná tabul'a" a zverejnená mestskou častou Bratis|ava-Nové Mesto'
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ak sa niekto z účastníkov konania nechá zastupovať, predloŽíjeho zástupca plnú moc.

Mgr. Michal Halabica, v.r.
riaditel' odboru dopravy

Doručuje sa účastnĺkom konania verejnou vyhláškou v zmysle $ 80 ods. í stavebného
zákona z dôvodu lĺniovej stavby:
1' Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnost', olejkárska 1, 814 52 Bratislava

( p rev ád z kov ate ľ stav by)
2' Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.o.Box192,814 99 Bratislava (vlastnĺk

stavby, vlastnĺk pozemkov pod stavbou, LV 5567)
3. Sokol na Slovensku, Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 (vlastník pozemku pod existujÚcim

stožiarom, LV 4386)

Doručuje sa obcia dotknutým orgánom
4. Mestská časť Bratislava - RuŽinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 35
5. Magistrát hl. m' SR Bratislava, oSK, Primaciálne nám. 1, 8'14 99 Bratislava
6. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnost', olejkárska 1, 814 52 Bratislava
7. Hasičský a záchranný útvar hl. m' SR Bratislavy, Radlinského 6, 81 107 Bratislava 1

8. KR PZ v BA, KDl odbor dopravného inŽinierstva, Špitálska 14,812 28 Bratislava 1

9. okresný úrad Bratislava, oSŽP-ooH, Tomášikova 46,832 05 Bratislava
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RUVZ Bratislava, hlavné mesto, RuŽinovská 8, P.o.Box26,820 09 Bratislava29
lnšpektorát práce Bratisĺava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava

Prizvaní:
12. PRODEX, s.r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 5 - generálny projektant
13' ELZA - ElektromontáŽny závod Bratislava, a.s., Račianska 1 62, 831 54 Bratislava
Na vedomie stavebníkovi (nemá účinok doručenia):
14. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.o.Box 192,814 99 Bratislava
15. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, olejkárska 1, 814 52 Bratislava

co: ŠSU/spis

Doručuie sa so žiadosťou o zvereinenie a vereinei vvhIáškv na úradnei tabuli
správneho oľgánu:

o BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis: odtlačok pečiatky, podpis

Doručuie sa so Žiadost'ou o zvereinenie na úradnei tabuli obce
o Mestská čast' Bratislava - RuŽĺnov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212

Dátum zverejnenia:

odtlačok pečiatky, podpis:
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