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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: 1}JS_FTTC-BBA_JeséniovaStavebník: Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28, BratislavaZastúpený: lnf‘otel, spol. s r.o., Novolíšeňskál8. BrnoMiesto stavby: Jeséniova, BratislavaParcela: register „C‘ KN parc.č. 6749/3, kú. VinohradyZiadost‘zo dňa: 28. 05. 2018. doručená 04. 06. 2018PD zo dňa : 05/2018

Zárner rieši digitalizáciu telekornunikačných služieb vybudovaním novej siete optickýchkáblov na báze mikrotrubičkových systémov, za pomoci ktorej móže byt‘ objekt pripojený na optickúsjet‘ spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Od bodu napojenia OS po novovybudovaný MSAN sa položínová multirůra DB 4X12V. do ktorej sa zafúkne nový 12 vl. minikábel. Komunikačně káble budúuložené v ryhe. Celková dlžka trasvje cca 35m.

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestnehoúradu Bratislava — Nové Mesto, starosta. ako štatutárny orgán rniestnej samosprávy mestskej častiBratislava — Nové Mesto, žiada dodržanie nasledujúcich podmienok

- z hľczdiskcz dopravného a stavebno-technického riešenia:Spätné úpravy povrchov:
Zásyp po obsype HDPE realizovat‘ SD fr. 0-22. zhutnený po vrstvách max. 300 mm, zhutneniepreukázať skúškou za prítomnosti správcu komunikácie. Žiadame použitie prefabrikovanej asf‘altovejzálievky vo forme natavovanej pásky. Pred jej použitím požadujeme všetky pracovně spoje priečnea pozdlžne zarezat‘ a až následne zrealizovat‘ natavovaciu pásku tak, aby všetky spoje boli uzatvorené.Na zhutnený podklad zo ŠD budeme požadovat‘ pokládku podkladného betónu C 20/25 hrúbky200mm. Všetky dilatačné špáry realizovat‘ rezaním kotúčom v monolitickom betóne, v žiadnomprípade nerealizovat‘ dilatačné špáry vkladaním drevených dosiek alebo mých materiálov. Tá istápodmienka pre špáry bude platit‘ i pri úprave podkladných betónov na chodníkoch, ktoré požadujemerealizovat‘ betónom C 12/15 hrúbkv I2Omm. Pred pokládkou živičných vrstiev požadujemezrealizovat‘ penetračný náter s obsahom asfaltu 0,5 kglrn. Na chodníkoch požadujeme zrealizovat‘obrusnú vrstvu asfaltovým betónom ACo 8 hrúbkv 40rnrn, nic liatym asfaltom a na vozovke ACo11 hrúbky 2 x 50 mm nic liatym asfaltom.
Prekrytie jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky/chodníka žiadame realizovat‘ tzv.lavičkovaním na šírku min. 200mm — 250mm pre každú konštrukčnú vrstvu, pričom asfaltový povrchbude na celú šírku spevnenej plochy, ktorá bola porušená pri realizácii predmetnej stavby.
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pokládkami sietí v danom území.
Urnožniť pripojenie Základnej školy s Materskou školou na Jeséniovej 54 v Bratislave naprednietnú novú sjet‘ optických káblov.

Stanovisko mestskej časti Bratislava
— Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádzastanoviská. záväzné stanoviská, vyjadrenia ani rozhodnutia vydávané v zmysle platných predpisov.Platnost‘ tohto stanoviska je I rok od dátumu vdania.
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