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OZNÁMENIEK OHLÁSENIU DROBNEJ STAVBY

Mestskáčast‘BratislavaVajnory ako príslušnýstavebný úrad podľaustanovenia 119 ods. 3 zákonač.50/1976 Zb. o územnom plánovanía stavebnom poriadku v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len„stavebný zákon“)posúdilaohláseniedrobnej stavby, ktorédňa28.07.2020 ohlásila
Mestskáčast‘BratislavaNovéMesto, Junácka1, 832 91 Bratislava (d‘alej len „stavebník“)a nazákladetolito posúdeniapodl‘a 55 ods. 2 písm.c) a 57 stavebnéhozákonaoznamuje, že

nemá námietky
proti uskutočneniu drobnej stavby

„ParkRozvodnáVlárska,Bratislava“
(ďalej len stavba“)na pozemku parcely registra „C“evidovanej na katastrálnejmape parcelné číslo5620/l 1, 5620/54, katastrálneúzemieVinohrady, v rozsahu uvedenom v ohlásení.
Popis stavebných prác:
Predmetom stavebných prácje revitalizáciavoUného a v súčasnosti nevyužívanéhopriestranstva tzv.zelenej plochy, jej dotvorenie z architektonického i sadovníckeho hl‘adiska na park, návrh novejvýsadby, osadenie mestskéhomobiliárua detských hracíchprvkov.Navrhovanárevitalizáciazelenej plochy na park predstavuje:
 vytvorenie chodníkovejspojnice medzi Rozvodnou a Vlárskouu[icou, ktorákopírujeterénnuvlnu nariešenejparcele,
 vytvorenie rozšírenejspevnenej plochy tzv. námestíčkas osadenímhracíchprvkov pre deti,
 návrhúprav eXistujúcej zelene s uvažovanouvýsadbou novej zelene,
 vybudovanie terénnychrámpa schodísk.
Stavebné práce sa budú realizovať podl‘a projektovej dokumentácie vypracovanej ModulorArchitecture, spol. s r.o., Ing. arch. Gabrielou Fukatschovou, autorizovaným architektom, Zihl‘avoválOB, 821 07 Bratislava, v termíne11.2019.
Na uskutočnenie stavebných prácsa určujútieto podmienky:
• Každúzmenu stavby nad rámectohto oznámenia,je možnéuskutočnit‘len po predchádzajúcomsúhlaseMC BratislavaVajnory.
• Stavebné práce móžubyt‘ realizované len vtedy, ak bude zabezpečené primerané technickévybavenie a odborný dozor nad uskutočňovanými stavebnými prácamiosobou, ktorámáodbornúkvalifikáciu.
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• Požiadavkystavebnéhoúradu:
 zabezpečiťstavbu tak, aby nedošlok ohrozeniu zdravia a bezpečnosti obyvatel‘ov,
 zabezpečit‘dodržiavaniečistotyv okolístavby.

• Stavba musíbyt‘uskutočňovanáz vhodných certifikovaných stavebných materiálova výrobkov,stavebníkje povinný dodržat‘pri uskutočňovanía užívanístavby príslušnétechnickénormy STNEN.
• Stavebníkje povinný dbat‘, aby čo najmenej rušil užívaniesusedných pozemkov a stavieb a abyvykonávanými prácaminevznikli škody,ktorýrn je možnozabránit‘.
• Vlastníkstavby musízabezpečit‘odvoz vzniknutéhostavebnéhoodpadu na riadenúskládku.
• Ukončenie prác stavebník ohlási Miestnemu úradu BratislavaVajnory a predložídoklad onakladanís odpadom zo stavby počas prácajeho prevzatie zmluvnou stranou.
• Stavebníkje povinný pri realizáciidodržiavat‘Všeobecnezáváznénariadenie MČ BratislavaNovéMesto o dodržiavaníčistoty a poriadku na územíMC NovéMesto.
• Stavebník je povinný dodržiavat‘všetky záväznépredpisy týkajúce sa bezpečnosti prácea technických zariadení.
Podl‘a 57 ods.5 stavebného zákonastavebný úrad upozorňuje stavebníka,že oznámeniestavebnéhoúradunenahrádzarozhodnutia, stanoviská,vyjadrenia, súhlasy alebo méopatrenia dotknutých orgánov,požadovanépodl‘aosobitných predpisov.
Podl‘a 57 ods. 2 stavebného zákonastavebné úpravyje možnézačat‘uskutočňovaťdo dvoch rokovodo dňadoručenia písomnéhooznámeniastavebnéhoúradustavebníkom.
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