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PIPS SK s.r.o.,
Mierová 30
821 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

13.08.2013

Naše číslo

MAGS ORM 52915/13 – 321281

Vybavuje/linka

Bratislava

Ing. Simeunovičová /595

09.10.2013

Vec: Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti

investor:
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava
investičný zámer:
Vrakuňa, Ihličnatá ul., Vodovod - na parc. č. 3296, Bratislava
žiadosť zo dňa :
13.08.2013
typ konania podľa stavebného zákona:
konanie o dodatočnom povolení vodnej stavby
druh podanej dokumentácie:
projekt stavby
spracovateľ dokumentácie:
Ing. Peter Pomothy
autorizovaný stavebný inžinier 0169*A2
dátum spracovania dokumentácie:
04/ 2013
Predložená dokumentácia rieši výstavbu vodovodného potrubia na Ihličnatej ulici. Jestvujúce vodovodné
potrubie vzhľadom na zlý technický stav a nedostatočnú kapacitu nepostačovalo na zásobovanie záujmového územia pitnou vodou. Vodovodné potrubie v dĺžke 106,9 m v úseku VB1 – VB5 je už zrealizované
a predĺženie v dĺžke 307,97 m v úseku VB5 – VB16 je plánované. Potrubie verejného vodovodu je navrhnuté (v časti zrealizované) v dĺžke 414,87 m, z tvárnej liatiny, TVL, DN/OD 110, PN 16. Začína vo
VB1 napojením na jestvujúci vodovod na Ráztočnej ulici, v mieste napojenia je uzáver na novom potrubí.
Na potrubí je 5 hydrantov, ktoré slúžia ako vzdušník, resp. kalník a vo VB16 je potrubie ukončené hydrantom. Trasovanie potrubia je pod komunikáciou na Ihličnatej ulici, t.j. na parcele č. 3296.
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 vydáva záväzné stanovisko podľa § 140a ods. 3, § 140b citovaného zákona a § 4 ods. 3
písm. d) a písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
•

Pre predmetné územie ktorého súčasťou je záujmová parcela č. 3296 bol schválený územný plán
zóny Horné Diely, schválený Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava - Vrakuňa uznesením č. 534,
535 zo dňa 16.11.2005. Stavbou dotknutá parcela č. 3296 (líniovej stavby) je v zmysle uvedenej
územnoplánovacej dokumentácie komunikáciou v dotyku so stavebnými blokmi č. 10, 11, 14,15,16
a 17. Stavba vodovodu je v súlade so schváleným Územným plánom zóny Horné Diely a trasa je
podľa požiadavky vedená vo verejnom priestranstve.
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Hlavné mesto SR Bratislava
SÚHLASÍ
So stavbou a s dodatočným
povolením stavby:
na parcelách číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

Vrakuňa, Ihličnatá ul., Vodovod
3296
Vrakuňa, Horné Diely
Ihličnatá ulica, Bratislava

Upozornenie:
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR ako prípadného
vlastníka pozemku, resp. susedných pozemkov a stavieb, vrátane bytov, ani záväzné stanoviská hlavného
mesta vydávané v rámci iných konaní.
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..
Časť dokumentácie – situáciu a sprievodnú správu, sme si ponechali
S pozdravom

Milan Ftáčnik v.r.
primátor

Príloha: 1x dokumentácia
1x potvrdené - Situácia, M 1:500
Co:
MČ Bratislava – Vrakuňa, + príloha – 1x potvrdená - Situácia, M 1:500
Magistrát ODP, archív;

