HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.
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Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje/linka
21.12.2018
MAGS OUIC 36540/2019-502883 Ing. Kuchtová/225

Bratislava
27.03.2019

Vec
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava v.z.
zhotoviteľ BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Miletičova č. 23,
821 09 Bratislava
investičný zámer: Kruhový objazd v smere na Vrakuňu
žiadosť zo dňa:
21.12.2018
typ konania podľa stavebného zákona:
územné konanie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.
hlavný inžinier projektu: Ing. Alžbeta
Kramárová
zodpovedný projektant: Ing. Alojz
Vodanský, č. oprávenia 4536*Z*A2
dátum spracovania dokumentácie:
12/2018
investor:

Predložená dokumentácia rieši: rozšírenie križovatky o tzv. „bajpas“ po pravej strane v úseku od
ulice Hradská, pokračovaním rozšírením mosta, okružnej križovatky, ulice Hradská a Podunajská
v smere od Ružinova na Vrakuňu. Účelom je návrh zväčšenia priepustnosti cesty na ulici Hradská
smerom do Vrakune. Súčasťou riešenia je aj preložka chodníka pre peších v celom riešenom úseku,
doplnenie cestičky pre cyklistov na ulici Leknová a vybudovanie parkoviska s kapacitou
10 parkovacích miest, ako náhrada za zrušené parkovacie miesta pri jestvujúcom bytovom dome.
V úseku od križovatky s ulicou Leknová, cez mostný objekt, popri navrhovanej spojovacej vetve, je
pohyb chodcov a cyklistov riešený na spoločnom chodníku pre chodcov a cyklistov šírky
3,0 – 4,0 m. Projektová dokumentácia rieši taktiež preložku vodovodu DN 200 a moste, preložku
plynovodu STL DN 150 na moste, prekládky káblových rozvodov, preložku káblov VN – vonkajšie
silnoprúdové káblové rozvody, preložku káblov NN – vonkajšie silnoprúdové káblové rozvody
a vzdušného vedenia NN, preložku káblov slaboprúdu – vonkajšie slaboprúdové káblové rozvody,
telekomunikačné, optické, preložku káblov verejného osvetlenia.
Primaciálny palác, III. poschodie
TELEFÓN
BANKOVÉ SPOJENIE
02/59 35 64 35
ČSOB: 25829413/7500

IČO
603 481

INTERNET
www.bratislava.sk

E-MAIL
primator@bratislava.sk
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Druh cesty a jej funkcia
Dĺžka rozšírenia cesty: 341,65 m (vrátane dĺžky cesty na moste)
Funkčná trieda cesty: cesta II/572 – Hradská po Dvojkrížnu
Šírka jestvujúcich jazdných pruhov medzi obrubníkmi: 2x375 = 7,5 m
Šírka pridaného jazdného pruhu: 3,75 m
Šírka krajníc: 0,25 m
Priečny sklon: 2%
Posúdenie zrealizovanej stavby vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy,
rok 2007 v znení zmien a doplnkov:
Pre
územie,
ktorého
súčasťou
sú
záujmové
pozemky
parc.
č.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (v zmysle predloženého zámeru) je stanovené funkčné využitie územia:
A. plochy námestí a ostatné komunikačné plochy
B. krajinná zeleň, číslo funkcie 1002, stabilizované územie
C. vodné plochy a toky, číslo funkcie 901, stabilizované územie
D. zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501, stabilizované
územie
E. rekreácia v prírodnom prostredí, číslo funkcie 1003, stabilizované územie
F. občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201,
rozvojové územie, kód G
G. vodné hospodárstvo, číslo funkcie 601, stabilizované územie
Pre úplnosť uvádzame, že pozemky parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uvádzané v žiadosti
nebolo možné identifikovať.
Riešená lokalita je malou časťou na rozhraní s územím, pre ktoré bol schválený Územný plán zóny
– Nová Vrakuňa. Obstarávateľom predmetného ÚPN-Z je Mestská časť Bratislava – Vrakuňa.
V zmysle ÚPN-Z Nová Vrakuňa sú plánované rekonštrukcie komunikácií Hradská cesta
a Priehradná ulica vrátene technickej infraštruktúry, ktoré sú vyčlenené ako verejnoprospešné
stavby – líniové stavby.
Upozorňujeme, že riešené územie je dotknuté ochranným pásmom plynu. Riešený zámer
prechádza nad nadregionálnym biokoridorom Malý Dunaj.
Posúdenie investičného zámeru vo vzťahu k ÚPN hl.m. z hľadiska funkčného využitia a intenzity
využitia územia:
Konštatujeme: riešené územie sa nachádza vo funkčných plochách v ktorých je prípustné resp.
prípustné v obmedzenom rozsahu umiestňovať zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti pre obsluhu územia.
Uvažovaný zámer je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení
zmien a doplnkov.

3

Hlavné mesto SR Bratislava
SÚHLASÍ
so stavbou:
na parcelných číslach:

v katastrálnom území:
miesto stavby:

Kruhový objazd v smere na Vrakuňu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Vrakuňa
Hradská ul., Dvojkrížna ul., Podunajská ul.,
Priehradná ul.

Na podklade odborného posúdenia oddeleniami magistrátu v zmysle § 14 ods. 1 zákona SNR
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov sa uplatňujú na
základe súhrnu teoretických vedomostí, praktických skúseností, znalosti všeobecne záväzných
právnych predpisov a technických noriem tieto podmienky:
z hľadiska dopravného riešenia:
• zachovať priechod pre chodcov na ulici Hradská – Podunajská.
z hľadiska ochrany životného prostredia:
• Podľa Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov 01,
02, 03, 05 prechádza navrhovaný investičný zámer nad Nadregionálnym biokoridorom Malý
Dunaj.
Zo zákona č. 543/2002 Z.z. z §3, ods. 3, 4 a 5 vyplýva, že:
- Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom.
Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo
narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré
prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.
- Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek
alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a
obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.
- Podnikatelia a právnické osoby sú povinní opatrenia podľa odsekov 3 a 4 zahrnúť už do návrhov
projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných
predpisov.
Z hľadiska lokalizácie zámeru, ktorý prechádza chráneným územím prírody a jeho možného
ovplyvnenia žiadame už v tejto etape uvažovaný investičný zámer prekonzultovať s Orgánom
ochrany prírody, Orgánmi štátnej vodnej správy a Štátnou ochranou prírody.
•

vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia
č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy,

z hľadiska budúcich majetko - právnych vzťahov:
• v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku a
správy Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii pre
stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie
tohto stupňa.
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UPOZORNENIE:
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR ako
prípadného vlastníka pozemku, resp. susedných pozemkov a stavieb, vrátane bytov.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podľa §140a ods.2 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov dáva žiadateľovi do pozornosti, že podľa § 140b ods.3 stavebného zákona, veta prvá, je
dotknutý orgán viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci
vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán
záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý
orgán vychádzal.
Dokumentáciu sme si ponechali.
S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor
Príloha: 1 x potvrdená situácia stavby – navrhovaný stav
Co: MČ Bratislava – Vrakuňa, Stavebný úrad + potvrdená situácia
Magistrát - OUIC – archív, ODI

