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Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby:
Stavebník:
Zastúpený:
Miesto stavby:
Parcela Č.:
Žiadosť zo dňa:

PD zo dňa:

INSFYľC-BBAJeséniova
Slovak Telekom as., Bajkalská 28, Bratislava
InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 18, Brano
Jeséniova, Bratislava
register „C“ KN parc.č. 6749/3, kú. Vinohrady
22.02.20 19, upravená podaním z 09.05.20 19, doručeným 13.05.2019, doplneným
21.05.2019
04/20 19

Zámer rieši digitalizáciu telekomuiiikačných služieb vybudovaním novej siete optických káblov na báze mikro-
trubičkových systémov, za pomoci ktorej móže byt‘ objekt pripojený na optickú sieť spoloČnosti Slovak Telekom a.s.
Od bodu napojenia od šachty OS po novovybudovaný technologický rozvádzač MSAN sa položí nová multirúra
DB_ 4x12V, do ktorej sa zafúkne 12 vl. minikábel. Komunikačně káble budú uložené v ryhe. Celková dlžka trasy ve
dená v zeleni je cca 1,5 m.

Na základe predložených dokladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava —

Nové Mesto, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej Časti Bratislava — Nové Mesto, žiada dodr
žanie nasledujúcich podmienok:

- z hľadiska technickej inJaštruktúry:
ZabezpeČiť vytýČenie inžinierskych sjeti v trase navrhovanej stavby, dodržať požiadavky správcov dotknutých

iiižinierskych sjetí.

- z hľadiska ochrany životného prostredia:
Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/20 15 Z.z. o odpadoch a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku odpadového

hospodárstva.
Výkopok je potrebné priebežne odvážať a nie deponovať pozdlž výkopu, resp. je možné ho umiestňovať na

stavenisko ale len za podmienky, že nebude vol‘ne uložený ale bude umiestnený do kontajnerov, ktoré budú neustále
prekryté a súČasne nebudú umiestnené v zeleni. Nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov s odpadmi
z výstavby, vrátane výkopovej zeminy, na stavbe a pri ich preprave.
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V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku ochrany prírody a krajiny — Okresný úrad Bratislava — odbor starostlivosti o životné prostredie.
V rámci umiestnenia vedenia žiadame, aby boli siete umiesmené tak, aby nedošlo k zabratiu vzrastlej zelene,teda aby v rámci rozkopávky nebolo nutné vyrubovať dreviny vrátane vzniknutého ochranného pásma.
Pri stavebných prácach rešpektovať prípadné blfzke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ichmaXimálnu ochranu pred mechanickým poškodenim.
Po realizácii stavby uviesť narušený terén do náležitého stavu.
Z hl‘adiska ochrany pred hlukom pri stavbe dodržať najvyššie prípustně hladiny akustického hluku v zmyslevyhlášky Č .549/2007 Z.z..

- z hl‘adiska majetko-právnych a mých vzthov:
ZabezpeČiť stanovisko vlastnfkov, resp. správcov dotknutých nehnutel‘ností a dodržať nimi stanovené podmienky.
Umožniť pripojenie Základnej školy s Materskou školou na Jeséniovej ulici 54 v Bratislave na predmetnú novúsieť optických káblov.

Stanovisko rnestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnej činnosti nenabrádza stanoviská, záväzné stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.
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Výkop vzeieni,
dÍžka výkopu cca 1,5 m
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