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Vybavuje OnderčinováSoňa Ing.

R O Z H O 1) N U T I E
MestskáČas( Bratislava NovéMesto ako prislušný správnyorgánpudľa 3 ods. 2 zákonaČ.135!1961 Zb.

o pozemnÝch komunikáciách(ďaiej len ‚cestný zákon“)v zneníneskoršíchpredpisov, podl‘a ia ods. 2 zákonač.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zneníneskoršíclipredpisov, v súlade So
Statutom hlavnéhomesta SR Bratislavy Čl. 74 rn), podľa 46 a 47 zákonač. 71/1967 Zh. o správnomkonaní
(správnyporiadok) v zneníneskoršíchpredpisov, poclľa 8 ods. 10 cestnéhozákonav zneníneskoršíchpredpisov.
na základestanoviska správcul,ozenlnei komun ikáciea záväznéhostanoviska dopravného inšpektorátuk žiadostizo dím19.02.2020 P O V O 1‘ u e
žiadateľovi: ViliamTel a.s, Budyšínska38, $31 02 Bratislava
investor Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavazodpovední: IariánKoller. (el, č. 091 I 431 687  zhotovitel‘Milan Lieskovský ‚ tel. č. 0918 492 490 — stavebný dozor investora

zvláštneuživanierniestnej kornuníkácieIII triedv z dóvodustavby:pokládkaoptickej siete

ti I jeti: Klenová
rozsah: chodník:03 x 196.00 = 58,8 m2
v termíne: 23.03.2020  14.04.2020

Neoddel itel‘nousúčastoutohto rozhodnutia e situačný nákresa projekt organizáciedopravy, prerokovaný
dátil. 02.2020 v komisii pre určovanie dopravnéhoznačenia a dopravných zariadenína územíhlavnéhomesta.
Podniienkv:

1. Rozkopávkužiadame zrealizovaťv zrnysle platných predpísova technologických postupov. na zásyp
použiťvhodný materiálv zmysle STN štrkopiesok(nepoužiťvýkopok). zabezpečit‘predpísanézhutnenie
podľapreukaznej skúškvpoužitéhozásypovéhomateriáluhutnit‘po vrstvách — hrúbka podl‘aúčinnosti
použitéhohutniaceho prostriedku, dodržat‘konštrukciu a prekrytie konštrukčný‘ch vrstiev min. 25cm.eXistujúCe živičnéúpravy zarezaf do pravidelného geometrického tvaru. prediožit‘atesty použitých
inateriálova predpísanÝchskúšok.

2. EXistujúce inžinierskesiete zabezpečíťpľotiporušeniu.
3. Žiadatel‘je povinný dodržaťna dotknutej časti kornunikáciea v jej okolíčistotu ti poriadok v zmvsle

cestného zákonati VZN Č. 12/201 8 o dodržiavaníčistot\‘a poriadku na územímestskej časti Bratislava —

NovéMesto.4. Ziaclateľjepovinný pred zaháenírnvýkopových prácvyt čit‘ex.istujúcepodzemněsiete.
5. Výkopové prácezrealizovat‘tak. aby eXistujúce podzemnésiete neboli stavebnou činnost‘oupoškodené.6, Vkopok ani stavebný materiálnesrnie byťukladaný do vozovky.7. žiadateľjepovinn‘.výkoporn porušenédopravnéziiačenie obnovit‘
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MESTSKÁ ČASt BRATISLAVANOVÉMESTO
MIESTNY URAD BRATISLAVANOVE MESTOJunáckaČ. 1,832 91 Bi•tis1va3Qdde/enie invcsííciía vcrejnéhoobsíarvania

ViliarnTel a.s.
Budvšínska38831 02 Bratislava

Vášlist Číslo/zo dň Našaznačka VybavujeI/a/ Bratislava
14.0221)20 737ĺ)ĺ3493i2020!IVO!ONDES OnderčinwáSnňj lne. l‘7.02,2020

02/19253237/sona.oi1dercinova/baflrn.sk

Ve.c:Povolenie a podrnienky na osobitnéužívanieverejnéhopriestranstva —ul. Rozvodná
PodanímČ. 7280/2020 zo dfa 14.02,2020 spoločnost‘VilíamTelas., Budvšinska3$, 831 02 Bratislavapožiadala Nlesiskú Časť Bratislava — Nové Mesto o povolenie na osobitné užívanieverejného priestranslva

z dČvodu poMáclkvoptickej siee na základeruzhodnutia Mestskej časti Bratislava — NovéMesto č. 101/2018,
3419/201 7ĺUKSP/POBA—UR— 19 Zo dila 06.04.20 L 8. na pozemkoch nachádzajúcichsa na ulici Rozvodná
v l3ratislavc.Preverenímpozemkov bolu zistené. že žiadatel‘plánujereal izovaťrozkopávkyna pozemkoch registra
.‚C‘KN parc. č. 5620/11 k. Ú. NovéMesto v Brarislave.

tVicstskáčast‘Bratislava — Nové‘iestoako správcapozemkov registra KN, Č. 5620/11, k. ú.
NovéMesto a verejne,j zcknc na územímestskej časti

povol‘ujC
uživamemiestnej komunikáciemým, nežzvyčajným spósohoni alebo na účely‘,nežna ktoréje určená( d‘alej
len „osobitnéužívanie“),spoločnosti \‘iliamTe]a.s. Budvšínska38, 831 02 Bratislava (d‘alejlen „užívateľ‘),
na pozemku registra ‚.C‘KN parc. č. 5620,‘l1. k. ú..NovéMesto, na ulici Rozvodnáv Bratislave. ktorésúv správemestskej časti Bratislava — Nové Mesto. Uvedené pozemky sú vo vlastnictve Hlavnéhomesta SR
Bratislavy a boli zverené do správymestskej časti Protokolotn o zverenímajetku hlavného mesta a s nímsúvisiacichmajetkových práva závíizkovdo správy‘mestskej časti Bratislava — NovéMesto Č. 9/1994.

L Jčelom vvužívaniaa zabratia časti miestnej komunikácieje pokládkaoptickej siete. ide o plochu s
vinerou 45 rn v čase od 16.03,2020 do 23.03.2020. Uvedený rozsah prác sa hude vykonávat‘za nižšieuvedených podnuenok:

Uží\aľpo ukončeníosobitného užívaniaužívatcl‘upraví vyjazdené kol‘aje po rnechanizmocli
a ozidlácha inak rozrušeníiplochu zavezie a zrovná.vykonáterénneúpravy tak, aby uviedol teréndopóvodnéhostavu.Pretlaky žiaclamezrealizoval‘bez zásahudo chodníkov.2. Na plochách,kde došloosobitným užívanímk poškodeniutrávnatých plóch, obnovíužívatel‘trávnatéplochy tak, žena miestach. kde to bude potrehnévyrovnáterén,pi‘edvýsevom rozľušívi‘chnúčast
póclneho proĺilu.oseje plochy parkovou trávnou ztnesou‘o výsevku 35g/m2 a po prvom kosení
najneskňr do 31.05.2021. Plochy‘písomneodovzclátrávnatúplochu správcovizelene EKO — podniku
VPS, Halašova20, 832 90 Bratislava.

Terno o‘okun;enthol_podpRam elekri‘oatoky
ĺĺ‘aX02/49 253 512 Banko spojenie Číslo účtu IČO Stránl.ovédni
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3 Pokial‘je potrebnévykonaťvýrub z dóvodu bezprostrednej hrozby vzniku znaěnejškodyna majetku
je nutné postupovat‘podľa47 ods.1 písm.d)zákona Č. 543/2002 Z.z. o oclirane prírodva krajiny
v zneníneskoršíchpredpisov da1ej len „zákon“).a to tak. že ten, kto na základevyššieuvedenéhodóvodu drevinu vyrúbal.je povinný ti‘ito skutočnosťpísomneoznúniiťprislušnéniuorgánu ochrany
prírodv.Okresnémuúradu Bratislava najneskórdo S dníod uskuiočnenia výrubu a zároveňpreukázat‘
splnenie podmienok na výrub (fotodokumentácia, záznam prevádzkovatel‘a siete a udalosti
s podrobn‘nipopisorn vzniknutej situácie.)4. Ak opravuenie alebo poviinosťvýrubu vyplýva z osohitnych predpisov. v toni prípade je nutné
postupovat‘v zmysle 47 ods.4 písm.e) zákona,kedv ten, kto chce z uvedeného dóvodu uskutoČnit‘výrub, je povinný tátoskutočnost.‘písomneoznamit príslušnémuorgánuochrany prírody,Okresnémuúradu Bratislava najmenej 15 dníprcci výrubom. Orgánochrany prírodvmúženáslednev tejto lehote
určíťpodrohnejšie podmienkv uskutočnenia výrubu, aleho výrub obmedzif, ak je v rozpore
s iožiadavkamina ochranu drevín.eliránených druliov, alebo prírodných hiotopov.5. V osiatných prípadocbsa na výrub drevínvyžadujesúhlas orgánuochrany prirody V zrnysle 47 ods.3
zákona. V prípade poškodenia clrevín bude správny orgán postupovat‘ v zmysle zákona a postúpiriešenie príslušnémuorgánuštátnejsprávyochrany prírodya krajiny. Rovriako sa bude postupovat‘v pripade žepo ukončeni práedreviny a krovinatéporasty zuČnú vysychat‘,resp. vysclrnú úplne,a to clo
doby dvach rokov po ukončeníprác.6. O ukončeníčinnosň,resp. najneskór však do 5 pracovnch dni kwrej sa týkajú tieto podmienky,
uživatel‘upovedomímailom na adresu podateln alebo v písornnejfornw niestskti čast‘
na adresu: Micstna úrad Bratislava Nové Mesto, odd. ZPaUP, JunáckaČ. 1. 832 91 Bratislava, či
pľáees osobitným užívanímboli ukončené. Opa(renia vykonané v podl‘a bodu ) a 2) fyzicky
a zápsnicouodovzclá FK() podniku VPS. Halašova Č. 20, $32 90 Bratislava po prvom kosení
trávnatchplácli.7. V prípadenesplnunia tejto oznamovacej povinnosti sa uživatel‘dopustíporušeniaustanovenia VZN Č.
3/1996 o starostlivosti o zeleň na územímestskej časti BratislavaNové Mesto zo dím25.06.1996
v z.ncníneskoršíchzmien a doplnkov a móžemu byt‘uloženápokuta.

ZároveňVás upozorňujeme, že sic povinný 1.indat‘ oznámenie vzniku a zániku daňovej povinnosti
za uživanieverejnáhopriestranstva podľazákonač.582/2004 Z. z. o niiestnych daniacli a rniestnoin poplatkuza komunálne odpady v znen i neskoršicb predpisov a \‘šeobecnezáväznéhonariadenia mestskej časti
Bratislava NovéMesto č. 06/2012 o niiestnej dani za užívanieverejného priestranstva na územímestskej
časti Bratislava — NovéMesto v zneníncskoršíehpredpisov.
Priiolua:I X situúcia
Na vedorriie:LKO  podnik VPS, 1Ialašova20, 832 90 BratislavaHlavnč mes(o SR Bi‘auidava,PrirnaeiálnenámestieČ.], 814 99 BratislavaOdd. hnspuduirkc a flnančné.ref miestnych daní

Mgr. Rudolf Kusý
starosta rnestskej časti

i‘ntoc/nkmi;eiir (‘ojjiodpíswiý elektronicky
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