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Stanovisko k invesličném u zámeru

Názov siavbv
Stavebník:
Miesto stavby
Parcela Č.:
Žiadosť zo dňa:
PD Zo dňa:

Vyha v
Ing. arch. Zdenka Agusliničová
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Cha tovc objekt
Martin Kosodn. Vidlicová I 333d:28B, 831 01 Bratislava
ul. liaČska - Laurow‘á
19229/147. 19229/148. KN C. k. Ú. Vinohrad
27.03.2017
02/2017 — dokumentácia pre investičný zámer (zodpovedný projektant Ina. arch. NorbertŠmondrk)

Z/tmer rieši vvstavbu 2 chatových ohjektov na predrnemých pozemkoch s celkovou výmerou $62$ rn. ObjektbudO mať pódorysné rozmer l2.S m x 6.35 m a zastavanů plochu udávaná v prujcktuvcj dokumentácii 76.2 m2objekty budO mať I podzemné podlaie. I nadzemné podlažic i podkrovte. Prestrešené budO pultovoustrcchou s vikierom,
Objekty budú nebytovými budovami s využitím na rckreačné účely.
Pozemok $ parc. Č. 19229/147. k. ú. Vinohrady, hude rozdekný na dve Časti S výmerarnj 425,8 m2 a437 m‘.Vstupy a vjazdy na novovzniknuté pozemky budú riešené z pril‘ahlej prístupovej komunik/cie Laurotová. Parkovaniebude v každom chatovorn objekte vo vslavanej garáži s 2 parkovacími micstami,Dokumentacia neriei napojenic na nžinierske Sictc a spúsub v kwovania ubjcktov

Na základe predlo.eny ch puLlkLadov. ich posúcten ia n sú ladu stavb daiwi lokal te Územ n5m plánoin zónyPod1iork pás. schvalenÝm uzncsením Č. 22/10 zo dňa 13 06 2006 a se Všeobecne i./tsitznym nariadenim MČ BNMČ. 2/2006. v znení neskoľškh zmien a doplnkov, starosta. ako štatulárny orgán mieslncj samosprávy mestskej ČastiBratislava Nové Mesto žiada dodržanie nasledujúcich podmienok

Iki stavebných prácach je nutné rešpektovať blíike dre in a leh koreflov‘ systém a súčasne zabezpečit ichmaxim/tInu ochranu ped mechanickym poškoclenin.
Nakladanie s odpadmi ‚. vstavbv a ádzk objektu e nutné rieštť v zmvsle zákona č. 79/2015. Z z.o odpadoch. v znem neskoršich predpises

Zhrudishu dopjjVfléhovubzvnIu
Dodrž.ať plamé normy a predpisy s osehitnm zrcul‘oni na uslanovenia cestncho zákona Č. 135/l 961 Zb. v ziienineskorších predpiso,
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ZabezpeČíť parko unie na lastnoni pozemku v zmysle S UN 73 6 01.2
Stavebník je povmný vykonať opauenia na abránenic vvtekania daždovch vöd z eho pozemku a spevnených

plóch na verenú komunjkáeiu.

Zistiť a vytČit‘ inžinierske siete a dodržať požtadak ieh Spľá\COV.

ma1kjzch. v:íhoi
Oodrž.ať opodsiatnené požiadavk vlutnikos dotknutých nehnuteľností.

Stanovisko mestskej časti Bratisla ti Nové Mestu k In stinéInu ziiueru nenah rťidza stanoviska. zavziiéatanoviská, vyjaclrenia ti roihodnutia v znisle pltun‘ch prh nych predpio

Platnost wlito stauu\tska je I ruk úd datumu \danta.
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