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               MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA - PETRŽALKA
	Kutlíkova 17, 852 12  Bratislava	


Tel.: /004212-63 823 065                  www.petrzalka.sk                  Fax: 004212-63 823 908                 IČO: 603 201


UKSP 19385/3027-TX1/2010-Kch-36	





ROZHODNUTIE

	Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad ) podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v konaní vedenom podľa § 37 stavebného zákona rozhodla takto:

podľa § 39, § 39a) stavebného zákona, § 4 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva 

rozhodnutie o umiestnení stavby.

I. Týmto rozhodnutím sa umiestňuje líniová stavba: „Telekomunikačná sieť Bratislava – časť Petržalka – 0. etapa – chrbticová nosná časť optickej siete“, časť Dvory, Háje, Ovsište, Lúky, pre navrhovateľa DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Einsteinova č. 21, Bratislava.


II. Stavba sa umiestňuje podľa pripojeného situačného výkresu v M 1: 20 000, ktorý je grafickou prílohou tohto rozhodnutia a podľa dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia, vypracovanej Ing. Jánom Magušinom, MAVIX, s.r.o., Račianska č. 66, Bratislava, z 08/2010, pri rešpektovaní podmienok tohto rozhodnutia.


III. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

A. Urbanisticko-architektonické podmienky

	Územie stavby sa nachádza v katastrálnom území Petržalka, časť Dvory, Háje, Ovsište, Lúky. Navrhovaná optická trasa zachytáva nasledovné ulice: Bzovická, Ľubovnianska, Turnianska, Vígľašská, Vyšehradská, Šášovská, Beňadická, Lietavská, Znievska,  Šintavská, Holíčska, Pajštúnska, Iljušinova, Romanova, Osuského, Gessayova, Námestie hraničiarov, Furdekova, Starohájska, Haanova, Pankúchova, Dolnozemská cesta, Hálova, Rusovská cesta, Wolkrova, Vavilovova, Jungmanova, Gercenova, Záporožská, Dubnická, Lenardova, Röntgenova, Zadunajská cesta, Einsteinova.

Celková dĺžka trasy je cca 16,05 km.

B. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania:

1.	MČ Bratislava-Petržalka odd. ÚRaD, stanovisko pod č.: 12/10/09151/TE1/66 zo dňa 25.5.2010 a odd. životného prostredia, stanovisko  pod č.: 2010/16126/13-Je zo dňa 11.10.2010:
časové rozpätie medzi výkopovými prácami a pokládkou optických káblov  nesmie trvať dlhšie ako 3 dni
	výkopová zemina nebude umiestnená dlhšie ako  7 dní na priľahlých  trávnatých plochách
v prípade prekročenia prašnosti je potrebné zrealizovať opatrenia krátkodobého charakteru, a to kropením výkopov a čistením miestnych komunikácií, ktoré budú stavbou dotknuté
projektovaná trasa nesmie poškodzovať koreňovú sústavu stromov a kríkov
realizácia rozkopávky bude v súlade s STN 837010 Ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
v blízkosti koreňovej sústavy stromov bude rozkopávková činnosť realizovaná ručne
rozkopávky budú vedené vo vzdialenosti min. 1,50 m od kmeňov stromov

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Petržalka, oddelenie nakladania s majetkom – referát investičný, stanovisko č. 2010/16127/08/2 zo dňa 5.10.2010 a zo dňa 29.9.2010:
Investor stavby „Telekomunikačná sieť Bratislava – časť Petržalka – 0. etapa Chrbticová nosná optická sieť“ firma DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Einsteinova 21/3692, Bratislava, ktorú zastupuje spoločnosť MAVIX s.r.o., Račianska 66, Bratislava (ďalej len „investor“), spracuje samostatnú projektovú dokumentáciu na položenie chráničky pre optické káble v úseku od Rusovskej cesty po areál základnej školy v súbehu s trasou budúceho verejného osvetlenia v dĺžke cca 750 m (ďalej len „PD“).
Súbeh chráničky optických káblov s vedením verejného osvetlenia musí byť navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky príslušných predpisov (najmä STN 73 6005, STN 34 1050, STN 33 2000.5.52 a ďalšie).
PD (podľa vyššie uvedeného) prerokuje investor s Magistrátom hl. m. SR Bratislavy – oddelením cestného hospodárstva a so správcom verejného osvetlenia SIEMENS s.r.o., Divízia verejné osvetlenie.
Odsúhlasenú PD spolu s vyjadreniami organizácií podľa bodu 3 predloží investor Miestnemu úradu MČ Bratislava – Petržalka – oddelenie nakladania s majetkom.
Chránička pre optické káble bude na náklady investora uložená do zeme počas prác na Revitalizácii Vlasteneckého námestia. Uloženie chráničky zrealizuje dodávateľ stavby „Revitalizácia Vlasteneckého námestia“, vybraný mestskou časťou na základe verejného obstarávania (ďalej len „dodávateľ“).
	V úseku ulice Gessayova 10 predpokladáme, nakoľko z predloženej situácie to nie je zrejmé, že navrhovaná trasa vedie v trávnatej ploche v dostatočnej vzdialenosti pozdĺž novovybudovaného chodníka a pri stavebných prácach nebude robený žiadny zásah do konštrukcie chodníka ani parkoviska zo zámkovej dlažby.
	V miestach križovania navrhovanej trasy s komunikáciami III. triedy a parkoviskami bola rešpektovať požiadavku umiestnenia káblov do chráničky.


Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Petržalka, oddelenie územného rozvoja a dopravy, stanovisko č. 12/10/16125/Va100 zo dňa 21.09.2010:
	súhlasí s navrhovaným umiestnením líniovej stavby „Telekomunikačná sieť Bratislava – časť Petržalka – 0. etapa, Chrbticová nosná optická sieť“, podľa prepracovanej dokumentácie stavby pre územné konanie, spracovanej spoločnosťou MAVIX s.r.o., Račianska 66, Bratislava, v auguste 2010.

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, záväzné stanovisko č. MAGS ORM 56616/338908/09 zo dňa  10. 3.2010: 
	Z hľadiska riešenia technického vybavenia: súhlasíme za podmienky:

	do výkresov vyznačiť existujúce inžinierske siete, aby bolo možné posúdiť vzťah navrhovaných trás k nim 

v projektovom riešení i pri realizácii stavby je nutné navrhované trasy skoordinovať s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami pri dodržaní ustanovení STN 73 6005 o vzájomných vzdialenostiach vedení
	Z hľadiska ochrany životného prostredia:

	vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy
	po realizácii stavby preukázať realizáciu sadových úprav podľa schválenej projektovej dokumentácie
	po realizácii preukázať riešenie nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi


Magistrát Hl. mesta SR  Bratislava, Primaciálne nám. 1, oddelenie  ODP, OD, referát MHD a OCH,  Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava, vyjadrenia č. MAGS ODP 45232/09-261611/Há-130 zo dňa 19.8.2009, MAGS ODP 54829/09-327540/Há-207 zo dňa 15.12.2009, MAGS ODP 45222/09-261531/Há-129 zo dňa 4.8.2009, MAGS ODP 45233/09-261615/Há-131 zo dňa 25.8.2009, MAGS ODP 45235/09-261632/Há-132 zo dňa 25.8.2009, MAGS ODP 45237/09-261635/Há-133 zo dňa 19.8.2009, MAGS ODP 44443/09-256564/Há-128 zo dňa 19.8.2009:
Z dotknutých komunikácií sú v správe OCH Rusovská cesta, Einsteinova, Furdekova, Dolnozemská cesta, Jiráskova, Osuského, Romanova, Pajštúnska, Šintavská, Lietavská, Vyšehradská. Ostatné komunikácie sú v správe MČ Petržalka, je potrebné vyžiadať si ich stanovisko.
Križovanie komunikácií v správe OCH žiadame zrealizovať bez ich rozkopania, t.z. pretlakom.
Žiadame rešpektovať a pred zahájením prác vytýčiť (odbornou firmou) naše podzemné káblové zariadenia verejného osvetlenia.
Pri križovaní, resp. súbehu navrhovanej trasy telekomunikačnej siete s našimi podzemnými zariadeniami verejného osvetlenia žiadame dodržať STN 73 6005.
Z hľadiska správcu inžinierskych objektov žiadame výkopy pri moste posunúť k päte svahu. Pri pokládke kábla žiadame oznámiť správcovi mosta termín a dohodnúť podrobnosti pokládky kábla. Pri podchode pre peších (Záporožská – Rusovská cesta) žiadame preriešiť uloženie kábla tak, aby tento nezasahoval nad teleso podchodu a jeho prístrešky. 
Investor je povinný zabezpečiť si pred realizáciou rozkopávkových prác na komunikáciách, chodníkoch, mostných objektoch a zeleni v správe hl. mesta u cestného správneho orgánu -  Magistrátu hl. mesta - odd. dopravy vydanie „Povolenia na rozkopávku“ na dotknutej pozemnej komunikácii a chodníku (s platným POD) a túto si naplánovať tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu.
Z hľadiska prevádzky MHD žiadame počas výstavby neobmedziť prevádzku MHD.
Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (týka sa prác na objektoch v správe OCH).
V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších prepisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách  a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky. 

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Odbor ochrany prírody a krajiny, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4, vyjadrenia č. ZPO/2009/04799/2/STM/BAV zo dňa a vyjadrenia zo dňa 17.7.2009:
	Na predmetné územie stavby sa vzťahuje 1. stupeň ochrany v rozsahu § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“).

	Navrhovaná činnosť nie je „zákonom“ v území zakázanou a nie je priamo v kolízii so žiadnymi prvkami RÚSES mesta Bratislavy.

Trasu stavby žiadame viesť tak, aby neprišlo k poškodeniu jestvujúcich drevín.
Prípadný výrub krovitého porastu s výmerou nad 10 m2 a stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm vyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody, ktorým je MČ Bratislava - Petržalka. 

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4, vyjadrenie č. ZPH/2009/04924/V/GRE zo dňa 19.6.2009,  vyjadrenie č. ZPH/2009/04926/V/GRE zo dňa 19.6.2009,  vyjadrenie č. ZPH/2009/04928/V/GRE zo dňa 19.6.2009, vyjadrenie č. ZPH/2009/04929/V/GRE zo dňa 19.6.2009, vyjadrenie č. ZPH/2009/04931/V/GRE zo dňa 19.6.2009, vyjadrenie č. ZPH/2009/04934/V/GRE zo dňa 19.6.2009, vyjadrenie č. ZPH/2009/04936/V/GRE zo dňa 19.6.2009:
	Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie resp. zhodnotenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.
	Držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení odviesť k oprávnenému odberateľovi.
	Držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom.
	Držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení.

Držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 10 Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo jednou tonou ostatných odpadov v termíne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
	Držiteľ odpadov, najneskôr v termíne do kolaudácie stavby, predloží tunajšiemu úradu doklady preukazujúce spôsob hospodárenia s odpadmi zo stavby.

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Odbor štátnej vodnej správy, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4, vyjadrenie č. ZPS/2009/05097/SOJ/V zo dňa 29.6.2009, vyjadrenie č. ZPS/2009/05103/SOJ/V zo dňa 29.6.2009, vyjadrenie č. ZPS/2009/05158/SOJ/V zo dňa 1.7.2009, vyjadrenie č. ZPS/2009/05161/SOJ/V zo dňa 1.7.2009, vyjadrenie č. ZPS/2009/05157/SOJ/V zo dňa 1.7.2009, vyjadrenie č. ZPS/2009/05160/SOJ/V zo dňa 1.7.2009, vyjadrenie č. ZPS/2009/05163/SOJ/V zo dňa 1.7.2009, vyjadrenie č. ZPS/2009/05163/SOJ/V zo dňa 1.7.2009:
	Uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možné za nasledovných podmienok:

	Počas výstavby a prevádzky rešpektovať ochranné pásma existujúcich rozvodov vodovodu a kanalizácie.

Navrhované objekty nie sú vodnými stavbami v zmysle § 52 ods. 1 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách. Na ich uskutočnenie nie je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona.
	Počas výkopov v blízkosti Chorvátskeho ramena nezasahovať za brehovú čiaru toku.

Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1, vyjadrenie č. 11027/2000/2010 zo dňa 26.7.2010, vyjadrenie č. 9762/2000/2009 zo dňa 23.6.2009, vyjadrenie č. 11026/2000/2010 zo dňa 26.7.2010, vyjadrenie č. 11025/2000/2010 zo dňa 26.7.2010, vyjadrenie č. 9755/2000/2009 zo dňa 23.6.2009, vyjadrenie č. 11025/2000/2010 zo dňa 26.7.2010, vyjadrenie č. 9758/2000/2009 zo dňa 25.6.2009:
	Stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú nijako ohrozovať bezpečnosť prevádzky autobusovej MHD na uliciach Rusovská cesta, Furdekova, Jiráskova, Starohájska, Osuského, Romanova, Pajštúnska, Šintavská, Vyšehradská, Lietavská, Vígľašská a nijako nesmú obmedzovať plynulosť premávky autobusov.
Prechody optických káblov cez uvedené komunikácie treba riešiť pretláčaním a bez rozkopávania vozoviek, chodníkov a nástupíšť zastávok autobusov MHD. Štartovacie jamy musia byť mimo chodníkov a nástupíšť zastávok.

	Stavba nesmie poškodiť prevádzkové zariadenia DPB, a. s. - zastávky a ich vybavenosť (označníky, prístrešky, automaty na predaj cestovných lístkov a ich elektrické prípojky).
	Vyššie uvedené podmienky požadujeme zapracovať do rozhodnutia o umiestnení stavby v plnom znení, ďalej zohľadniť v realizačných pokynoch stavby a rešpektovať ich počas celej doby výstavby.


Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vyjadrenia zo dňa 5.2.2010 a 23.6.2209:
	S predloženým návrhom súhlasíme pri rešpektovaní našich zariadení, ktoré sa nachádzajú v projektovanej trase. Situácie s orientačným vyznačením našich vedení a zariadení Vám boli odovzdané 9.9.2009. Podzemné elektrické vedenia je potrebné si prísť zakresliť na Regionálnu správu sietí VN a NN Bratislava, Hraničná 14 a oznamovacie káble ZSE, a.s. na Čulenovej 3. Tieto je potom nutné zohľadniť pri ďalšom spracovaní projektu podľa platných STN. Pred zahájením výkopových prác požiadajte o vytýčenie týchto vedení priamo v teréne Regionálnu prevádzku sietí VN a NN Bratislava, Čulenova 6 a vo vytyčovacom protokole budú stanovené podmienky prác v blízkosti našich vedení a zariadení.


Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, vyjadrenie č. 17748/2009/Fj zo dňa 18.6.2009, vyjadrenie č. 17747/2009/Fj zo dňa 18.6.2009, vyjadrenie č. 17746/2009/Fj zo dňa 18.6.2009, vyjadrenie č. 17745/2009/Fj zo dňa 18.6.2009, vyjadrenie č. 17744/2009/Fj zo dňa 18.6.2009, vyjadrenie č. 17743/2009/Fj zo dňa 18.6.2009, vyjadrenie č. 17742/2009/Fj zo dňa 18.6.2009, s podmienkami:
	Požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich ochranné pásma vrátane všetkých ich zariadení a súčastí.

Ochranné pásma určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.
Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany.
V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane ochranného pásma, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
Pred návrhom umiestnenia zámeru, pri súbehu alebo križovaní navrhovaných inžinierskych sietí s vodovodom alebo kanalizáciou a pod. je potrebné v dotknutom území vytýčiť a zamerať inžinierske siete a polohu navrhovaného objektu zodpovedným geodetom a dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ich súčastí.
K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. Objednávku je potrebné odovzdať na odbor služieb zákazníkom BVS cez podateľňu. Ak v danej lokalite nie je uzatvorená zmluva o prevádzke verejného vodovodu alebo kanalizácie s našou organizáciou, o vytýčenie je potrebné požiadať vlastníka alebo prevádzkovateľa vodohospodárskeho diela.
Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
Akákoľvek stavebná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane ochranného pásma, sa môže vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynov príslušného majstra BVS.
	Výkopové práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný majster.
	Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu  nahlásiť príslušnému majstrovi BVS.
	pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, vyjadrenie č. TDaGIS-680Vi-/2009 zo dňa 13.7.2009:
	vytýčiť a rešpektovať plynárenské zariadenia nachádzajúce sa v záujmovom území – objednať v SPP-

uvedené zariadenia rešpektovať v súlade so z. č. 656/2004 a súvisiacimi STN

Dalkia a.s., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, vyjadrenie č. 827/PR/2009/1357 zo dňa 8.7.2009, vyjadrenie č. 828/PR/2009/1357 zo dňa 8.7.2009, vyjadrenie č. 829/PR/2009/1357 zo dňa 8.7.2009, vyjadrenie č. 830/PR/2009/1357 zo dňa 8.7.2009, vyjadrenie č. 831/PR/2009/1357 zo dňa 8.7.2009, vyjadrenie č. 832/PR/2009/1357 zo dňa 8.7.2009, vyjadrenie č. 833/PR/2009/1357 zo dňa 8.7.2009:
	Podľa priloženej dokumentácie, realizáciou stavby príde ku styku s primárnymi a sekundárnymi rozvodmi v správe DALKIA a.s.

Rozvody sú zakreslené v priložených situáciách zelenou farbou.
Existujúce PTV sú v zmysle § 36 Zákona č. 657/2004 Z.z. chránené ochranným pásmom.
Pri zemných, alebo iných prácach, ktoré môžu poškodiť podzemné teplovodné vedenia je Vaša organizácia povinná urobiť také opatrenia, ktoré zabránia poškodeniu PTV, najmä tým, že zabezpečí:
	pred začatím zemných prác vyznačenie polohy podzemného teplovodného kanála a šachiet

upozornenie pracovníkov, aby pracovali pri zemných prácach v týchto miestach s najväčšou opatrnosťou a nepoužívali žiadne hĺbiace stroje
aby organizácia vykonávajúca zemné práce vyzvala správcu PTV na vykonanie kontroly pred zakrytím kanála, či nie je poškodený
aby sa oznámilo bezodkladne každé poškodenie správcovi PTV.

UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 5, vyjadrenia zo dňa 24.6.2009:
	U predmetnej stavby dôjde k styku s našou sieťou.

Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u spoločnosti UPC vytýčenie dotknutej siete. Vzhľadom na rozsah prác je potrebné vytyčovanie našej siete urobiť v predstihu po etapách.
V ochrannom pásme káblov 1,5 m na obidve strany vykonávať ručný výkop.
V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu.
Pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené.
Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad káblami.
Každé i drobné poškodenia je potrebné nahlásiť na dispečing UPC 02/59 42 2.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, Bratislava ( v zastúpení Advokátskou kanceláriou Andrej Mojžiš, s.r.o., Generála Svobodu č. 16, Pezinok), dňa 16.6.2010 (na stavebnom úrade dňa 18.6.2010):
Žiadame , aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané nasledovné podmienky:
	spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je povinná si objednať u spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. priestorové vytýčenie sietí a zariadení minimálne 3 týždne vopred pred zahájením výkopových prác,

bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 67 zákona č. 610/2003 Z.z.o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
v prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor.
bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími skriňami,
v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sietí UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou,
	zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,
	v prípade vynútenej prekládky siete UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. predložiť na schválenie projekt prekládky. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,
žiadame, aby spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. ako účastníkovi konania spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. odovzdal presný zákres všetkých nimi uložených telekomunikačných zariadení (sietí).

Z uvedených dôvodov teda žiadame:
	dodržať ust. zákona č. 610/2003 Z.z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení,

dodržiavať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Siemens s.r.o., Stromová 9, P.O.Box 96, 830 07 Bratislava, vyjadrenie č. PD/BA/072/09 zo dňa 29.6.2009, vyjadrenie č. PD/BA/073/09 zo dňa 29.6.2009, vyjadrenie č. PD/BA/074/09 zo dňa 29.6.2009, vyjadrenie č. PD/BA/075/09 zo dňa 29.6.2009, vyjadrenie č. PD/BA/076/09 zo dňa 29.6.2009, vyjadrenie č. PD/BA/077/09 zo dňa 29.6.2009, vyjadrenie č. PD/BA/078/09 zo dňa 29.6.2009:
	požadujeme doložiť presný Harmonogram výstavby pokiaľ možno po jednotlivých uliciach,

pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne prevádzkovateľom VO,
všetky káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť do chráničiek,
pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.: p. Kubišta – tel.: 0903 555 028,
v prípade križovania Vašich sietí, resp. zaradení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.,
v prípade manipulácie alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie,
k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolať stavebný dozor Siemens, s.r.o.,
prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác Vám budeme v plnej výške fakturovať,
práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO,
v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: 02/6381 0151
toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenachrádza vyjadrenie vlastníka VO – Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice, vyjadrenie č. 2130/09/10 zo dňa 7.7.2009 aktualizované dňa 1.6.2010, vyjadrenie č. 2131/09/10 zo dňa 7.7.2009 aktualizované dňa 1.6.2010, vyjadrenie č. 2132/09/10 zo dňa 7.7.2009 aktualizované dňa 1.6.2010, vyjadrenie č. 2135/09/10 zo dňa 7.7.2009 aktualizované dňa 1.6.2010, vyjadrenie č. 2134/09/10 zo dňa 7.7.2009 aktualizované dňa 1.6.2010, vyjadrenie č. 2135/09/10 zo dňa 7.7.2009 aktualizované dňa 1.6.2010, vyjadrenie č. 2136/09/10 zo dňa 7.7.2009 aktualizované dňa 1.6.2010:
	Upozorňujeme, že v záujmovom území sa môžu nachádzať PTZ iných prevádzkovateľov.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
	pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu

preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto PTZ
upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu
upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach styku vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
aby odkryté PTZ boli riadne zabezpečené proti ohrozeniu a poškodeniu
zhutnenie zeminy pod káblami (HDPE trubkami pred ich zakrytím (zasypaním)
aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na t. č. 02/6381 4662-3
overenie výškového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, záväzné stanovisko č. BA/09/1042-2/4288/Buk zo dňa 30.6.2009, záväzné stanovisko č. BA/09/1043-2/4291/Buk zo dňa 30.6.2009, záväzné stanovisko č. BA/09/1044-2/4308/Buk zo dňa 30.6.2009, záväzné stanovisko č. BA/09/1045-2/4310/Buk zo dňa 30.6.2009,  záväzné stanovisko č. BA/09/1046-2/4311/Buk zo dňa 30.6.2009, záväzné stanovisko č. BA/09/1048-2/4313/Buk zo dňa 30.6.2009, záväzné stanovisko č. BA/09/1047-2/4312/Buk zo dňa 30.6.2009:
	Investor oznámi 15 dní vopred začiatok zemných prác na stavbe písomne preukázateľným spôsobom Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava.
	V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác v zmysle ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Bratislava alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.


Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, záväzné stanovisko č. 3738/2010-S4/J-Pr zo dňa 18.8.2010, súhlas na križovanie dráhy a súbeh vedením:
	Stavbu zrealizovať podľa projektu overeného úradom, ktorý vypracoval Ing. Ján Magušin (reg.č. 1830*Z*2-3) pod arch. č. 2009/031/DIG v 04/2010 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena oproti schválenému projektu, týkajúca sa obvodu dráhy, musí byť vopred prejednaná so Železnicami SR a odsúhlasená úradom. 
Stavbu v obvode dráhy realizovať križovaním žel koľaje približne v žkm 17,404 (s lokálnou úpravou podľa podmienok ŽSR) žel trate Bratislava Nové Mesto – Bratislava Petržalka chráničkou FD DN 110 mm s dĺžkou 78,00 m a s krytím 2,50 m pod koľajami, za dodržania Pravidiel technickej prevádzky železníc (PTPŽ), príslušných ustanovení platných dráhových predpisov (TNŽ) a technických noriem (STN EN).

	Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať podmienky dané Železnicami SR:
	GR Odborom expertízy Bratislava č. 13760/2010/O420-5 zo dňa 08.07.2010,

OR Trnava č. 4229/2010/389902/SŽTS/F1.05 zo dňa 11.06.2010,
Strediskom HM RP Bratislava č. 0750/H1.04/1245/2010/SHM/RP-Ba-Pr zo dňa 23.03.2010.
	V dostatočnom predstihu pred začatím prác je stavebník povinný so Železnicami SR Oblastné riaditeľstvo Trnava prejednať postup a podmienky realizácie prác v obvode dráhy a objednať technický dozor pri prácach.

Stavebník je povinný pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie a ochranu vedení a zariadení vo vlastníctve Železníc SR. Po odkrytí káblových vedení pred ich zasypaním prizvať správcov sietí za účelom kontroly proti poškodeniu.
Stavebník je povinný udržovať stavbu v obvode dráhy tak, aby neohrozoval, neobmedzoval ani nenarušil bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa.
Križovanie dráhy vedením zriadiť tak, aby vedenie neovplyvňovalo bezpečnú prevádzku dráhy ani bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe (najmä zabezpečovacie, spojové, záznamové a signalizačné zariadenia energetického vybavenia dráhy ani prevádzkové energetické vybavenie trakčných vozidiel).
Ak dôjde k funkčnej poruche vedenia umiestneného v obvode dráhy, vlastník vedenia je povinný o tom bezodkladne informovať ŽSR OR Trnava a postupovať podľa ich pokynov tak, aby prevádzka dráhy a doprava na dráhe boli dotknuté čo najmenej.
Po ukončení stavby zabezpečiť prizvanie Železníc SR OR Trnava a zároveň im predložiť pre časť stavby v obvode dráhy plány podľa skutočného vyhotovenia stavby.
Tento súhlas (záväzné stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania a nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác.

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1, stanovisko č. 13760/2010/O420-5 zo dňa 08.07.2010: 
	Vzhľadom na pripravovanú stavbu ŽSR požadujeme križovanie železnice realizovať s krytím najmenej 2,5 m pod úrovňou koľají.

	Rešpektovať požiadavky vedené vo vyjadreniach ŽSR:

	OR Trnava č. 4229/2010/389902/SŽTS/F1.05 zo dňa 11.06.2010 a jeho odborných zložiek, doložených v prílohách, upozorňujúcich na prítomnosť vedení odvetví EE a OZT v trase stavby a stanovujúcich požiadavky na ochranu objektov železničnej infraštruktúry,
	SHM RP Bratislava č. 0750/H1.04/1245/2010/SHM/RP-Ba-Pr zo dňa 23.03.2010 z hľadiska majetkovo právneho vyrovnania k stavbou dotknutým pozemkom ŽSR.

	Stavebník bude rešpektovať objekty a zariadenia ŽSR, je si vedomý skutočnosti, že miesto stavby sa nachádza v obvode dráhy a v OPD s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia (vibrácie, vplyv prevádzky trakcie) spôsobené železničnou prevádzkou a je povinný zabezpečiť, aby ním navrhovaná stavba odolávala vplyvom železničnej prevádzky počas celej doby jej prevádzky. Nesúhlasíme, aby si vlastníci, resp. užívatelia stavby z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky uplatňovali nároky na úpravu u Železníc SR.

Realizáciou stavby:
	nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu stavby dráhy, jej odvodnenia, stability a poškodeniu objektov a zariadení ŽSR,

nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR.
	Investor zabezpečí:

	vytýčenie vedení ŽSR podľa požiadaviek jednotlivých správcovských zložiek a na podklade vytýčenia úpravu polohy navrhovaného križovania mimo trás jestvujúcich káblových vedení a zariadení ŽSR a ich ochranného pásma,

odborný dozor príslušných útvarov ŽSR pri realizácii prác v obvode dráhy,
bezpečnosť pracovníkov počas realizácie v súlade s predpisom ŽSR Bz 1,
úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných stavebnou činnosťou,
majetkovo právne vyrovnanie k pozemku ŽSR,
odovzdanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby podľa požiadaviek príslušnej správcovskej zložky.
	Stavba podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach.


Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava, stanovisko č. 4229/2010/389902/SŽTS/F1.05 zo dňa 11.06.2010:
	Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani k obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.

Prebytočnú zeminu z výkopu ani iný odpad neskladovať na pozemku ŽSR ani v OPD a po skončení prác uviesť terén do pôvodného stavu.
Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky.
V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy a škôd na zariadeniach ŽSR budú všetky náklady na opravné práce doúčtované stavebníkovi.
Pred realizáciou pretláčania objednať technický dozor u správcu železničných tratí a po realizácii prác dodať uvedenému správcovi skutočnú trasu križovania v grafickej podobe.
	Doriešiť majetkoprávne vzťahy so SHM-RP Bratislava na základe prípisu č. 0750/H1.04/245/2010/SHM/RP-Ba-Pr zo dňa 23.03.2010, ktorý je priložený v prílohách.
	Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov v koľajach ŽSR a v priestore možného ohrozenia zakázaný.

Nakoľko sa v záujmovom území nachádzajú káblové vedenia a zariadenia v správe SOZT a SEE je potrebné dodržať pripomienky vo vyjadreniach jednotlivých správcov a pred realizáciou prác požiadať Atrakčný obvod Bratislava o vytýčenie týchto sietí a o technický dozor.
Nakoľko sa v žkm cca 17,405 nachádza osvetľovací stožiar v správe Sekcie EE, ktorý má veľký základ (3x3x3 m) a križovanie telekomunikačnej siete je navrhnuté v žkm 17,404 čím by prišlo k stretu záujmov, požadujeme, aby bolo križovanie so železničnou traťou posunuté tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo zariadenia a aby križovaním neboli dotknuté iné zariadenia (trakčné podpery a pod.).
Nakoľko sa jedná o križovanie železničnej trate pod výhybkami, požadujeme, aby bolo krytie chráničky minimálne 2,5 m od pláne železničného spodku.
V prípade vzniku medzery medzi chráničkou a zeminou, resp. v prípade nesúdržnosti zeminy v okolí chráničky z dôvodu jej uvoľnenia počas pretláčania, žiadame, aby okolie chráničky bolo po pretláčaní vyplnené a spevnené s cieľom zabrániť možnému poklesu nadložia v čase následnej konsolidácie.

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Odbor dopravného inžinierstva, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 4, stanovisko č. KRP-20-77/DIO-2009 zo dňa 18.6.2009:
	Pri prípadnej rozkopávke vozovky, alebo chodníka je potrebné vypracovať projekt organizácie dopravy (POD) dopravného značenia pre výstavbu a tento schváliť v Operatívnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.

Postup výstavby riešiť etapovite a jednotlivé úseky dokončovať postupne až do pôvodného stavu i s povrchovou úpravou.
Výkopok - rozbitý betón, asfalt, odvážať na určenú skládku, aby netvoril prekážku chodcom a v cestnej premávke.
Počas rozkopávky chodníka zabezpečiť lávky pre chodcov.
Po celej dĺžke rozkopávky chodníka požadujeme osadiť fyzické zábrany (zábradlie).
Žiadame o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viesť prenosovú sieť cez významné komunikačné vetvy a upustiť od možnej rozkopávky.

Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, vyjadrenie č. SAMaV – 1851/2009 zo dňa 22.6.2009, vyjadrenie č. SAMaV – 1852/2009 zo dňa 22.6.2009, vyjadrenie č. SAMaV – 1853/2009 zo dňa 22.6.2009, vyjadrenie č. SAMaV – 1854/2009 zo dňa 22.6.2009, vyjadrenie č. SAMaV – 1855/2009 zo dňa 22.6.2009, vyjadrenie č. SAMaV – 1856/2009 zo dňa 22.6.2009, vyjadrenie č. SAMaV – 1857/2009 zo dňa 22.6.2009:
	Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, vyjadrenie č. 28579 10 Bratislava zo dňa 01.03.2010:
	Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 67 zákona č. 610/2003 Z. z.). V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
	Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich vytyčovaní. Vyzývame Vás preto, aby si Vami poverený zástupca dostavil na zakreslenie existujúcich zariadení do Vašich podkladov. Poverený zástupca pri zakresľovaní predloží toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP).
	V zmysle § 69 ods. 7 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
	pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + - 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia),
v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určení bodu napojenia,
v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne,
podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel: 0902719 605 – Talacko, 0903722388 – Brdečka,
oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly TKZ na tel. čísle uvedenom vyššie,
v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
	Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 66 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia.

MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, vyjadrenie č. BA – 2847/2009 zo dňa 17.12.2009:
	Pri realizácii stavebnej akcie dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange pre investora vykoná Orange a.s., alebo nim poverená servisná organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že:
	vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov,

rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia.
	Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

	pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/,

preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti   mechanickému poškodeniu,
nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by  znemožňovali prístup k PTZ,
súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,
pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378,
overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
	Ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ: pred realizáciou požiadať o vytýčení; dodržať normy pre súbeh a križovanie.



Invitel International SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava, vyjadrenie č. VYJ/301/2010 zo dňa 15.06:
	U predmetnej stavby môže dôjsť k styku s našou sieťou vedenia optického kábla (OK) na uliciach Furdekova, Starohájska, Haanova, Wolkrova, Jungmanova, Gercenova, Röntgenova, a Námestie hraničiarov.

Stavebník je povinný nechať si zakresliť presnú polohu našich sietí do PD pred zahájením prác.
Pred začatím stavby zabezpečiť u firiem SITEL+Heizer Optik vytýčenie dotknutej siete OK.
Pred začatím výkopových prác upovedomiť zástupcu Invitel SK o zahájení prác. 
V ochrannom pásme HDPE rúr pre OK 1 m na obe strany vykonať ručný výkop.
Pri obnažení našich HDPE rúr pre OK bude zabezpečená ich ochrana.
Pred zásypom pozvať zástupcu Invitel SK na obhliadku, či HDPE rúry pre OK nie sú porušené.
Zásyp HDPE rúr pre OK vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť mechanickú ochranu nad HDPE rúrami pre OK.

	Splniť podmienky GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava z vyjadrení pri zákresoch sietí ev. č. 495, 496, 453 /2009.


SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, vyjadrenie č. 2010/To/423 zo dňa 25.06.2010:
	Pri realizácii stavby dôjde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s., preto v súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
	Realizáciu výkopových prác 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení požadujeme vykonávať zásadne ručne v zmysle § 66 a 67 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.
	Jestvujúce káble musia byť vytýčené, na základe písomnej objednávky.

Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť. 



IV. Platnosť územného rozhodnutia:

1.	Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
2.	Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti, podanej stavebnému úradu minimálne 90 dní pred uplynutím uvedenej lehoty.




V. Osobitné podmienky:

1.	Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa na stavbu nadzemných a pozemných vedení elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích  bodov nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.
2.	So stavebnými prácami na stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto územného rozhodnutia.
3.	Podľa § 69 ods. 1, 2 zákona č. 610/2003 Z .z. spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., ako podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, pričom povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podniku sú vecnými bremenami, viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh do katastra nehnuteľností podá podnik.


VI. Námietky účastníkov konania:

V konaní neboli uplatnené námietky a pripomienky účastníkov konania.



ODVODNENIE

	Dňa 03.11.2009 podala spoločnosť MAVIX s.r.o., Račianska č. 66, Bratislava, ktorá zastupuje navrhovateľa spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Einsteinova č. 21/3692, Bratislava (ďalej len navrhovateľ), návrh na umiestnenie líniovej stavby: „Telekomunikačná sieť Bratislava – časť Petržalka – 0. etapa – chrbticová nosná časť optickej siete“, časť Dvory, Háje, Ovsište, Lúky.
Nakoľko návrh na umiestnenie stavby bol neúplný, stavebný úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie dokladov v stanovenom termíne a konanie rozhodnutím UKSP 19385/1-TX1/2009,2010-Kch zo dňa 15. 02. 2010. Po doplnení návrhu stavebný úrad z dokladov predložených na stavebnom úrade zistil, že stavebník predložil vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré sa týkali stavieb „Telekomunikačná sieť Bratislava – časť Petržalka – I. - VI. etapa“ a preto dňa 04. 05. 2010 navrhovateľa opätovne vyzval na doplnenie vyjadrení k predmetnej stavbe.  Navrhovateľ dňa 12. 05. 2010 predložil na stavebnom úrade čestné prehlásenie, že trasa povoľovanej stavby sa v plnej miere zhoduje s úsekmi trás jednotlivých etáp stavby, ktoré boli v predstihu prerokované a odsúhlasené príslušnými dotknutými orgánmi a organizáciami. Prílohou čestného prehlásenia sú polohopisné výkresy situácií projektovaných trás I. – VII. etapy stavby s farebným rozlíšením tých úsekov, ktoré obsahuje projektová dokumentácia povoľovanej stavby. 
	Stavebný úrad preskúmal polohopisné výkresy a zistil, že trasa sa zhoduje s už prerokovanými etapami stavbami, preto upustil od svojej požiadavky opätovne žiadať vyjadrenia dotknutých orgánov a pokračoval v konaní a dňa 02. 06. 2010 oznámil v zmysle § 36 stavebného zákona začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň v zmysle § 36 ods. 2) stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 



V lehote stanovenej stavebným úradom uplatnili svoje námietky a pripomienky: 

MÚ MČ Bratislava-Petržalka, oddelenie nakladania s majetkom, zo dňa 17. 06. 2010: 

	Podľa výkresu č. 0/6 v úseku ulice Námestie hraničiarov 2 – 8b nesúhlasíme s vedením trasy v chodníku ani s prípojkou k bytovým domom. V r. 2009 – 2010 prebehla rozsiahla rekonštrukcia chodníka, záručná doba na dielo je do 04/2013. Prípadným zásahom telekomunikačnej siete by prišlo k poškodeniu majetku obce a dielo by nepodliehalo záruke.
Podľa výkresu č. 0/6 v úseku ulice Gessayova 10 nesúhlasíme s vedením trasy cez vybudované parkovacie miesta a novovybudovaný chodník (r. 2009). V tomto úseku navrhujeme preložiť trasu tak, aby neboli dotknuté tieto pozemné stavby.
Podľa výkresu č. 0/5 v úseku Vlastenecké námestie navrhovanú trasu odporúčame zosúladiť s pripravovanou akciou „ Revitalizácia Vlasteneckého námestia“ tak, aby rešpektovala novo navrhované objekty (vyvýšené záhony) a navrhovanú výsadbu stromov. Predpokladaný termín zahájenia prác je 07/2010. Po ukončení stavby nesúhlasíme so zásahom do novovybudovaného diela, vzhľadom k tomu, že by prišlo k porušeniu záručných podmienok a následnej straty záruky.
V projektovej dokumentácii žiadame doplniť v miestach križovania navrhovanej trasy s komunikáciami III. triedy a parkoviskami umiestnenie káblov do chráničiek. 

2. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, Bratislava ( v zastúpení Advokátskou kanceláriou Andrej Mojžiš, s.r.o., Generála Svobodu č. 16, Pezinok), dňa 18.06.2010:
Ako právny zástupca účastníka predmetného územného konania,  spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 38877/B, poukazujeme na skutočnosť, že:

v predmetnej veci dôjde k stretu vedení spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a telekomunikačných zariadení prevádzkovaných spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,

existujúce telekomunikačné zariadenia spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. sú chránené ochranným pásmom v zmysle § 67 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom účinnom znení.
Máme za to, že navrhovateľ – spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. pri realizácii predmetnej líniovej stavby je povinný dodržať vyššie uvedené podmienky ochrany ochranných pásiem podľa § 67 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom a účinnom znení a príslušných STN.
Keďže v predmetnej veci je zrejmé, že nie je preukázané, že sú uvedené podmienky splnené, príslušný stavebný úrad nemôže vydať rozhodnutie, ktorým povoľuje umiestnenie stavby podľa návrhu spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Je nepochybné, že pri umiestňovaní a jej začleňovaní do územia sa musia rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Okrem uvedeného máme za to, že predmetný návrh nespĺňa podmienky stanovené stavebným zákonom, jeho vykonávacími predpismi a inými právnymi predpismi a neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby.

V zmysle uvedeného navrhujeme, aby:
podľa § 37 stavebného zákona, stavebný úrad rozhodol tak, že návrh zamietne, príp., aby stavebný úrad konanie prerušil do doby, kým nebudú vyššie uvedené podmienky – dodržanie ochranných pásiem telekomunikačných zariadení bezvýhradne splnené/ dodržané preukázateľným spôsobom, v prípade prerušenia konania navrhujeme vrátiť vec/návrh spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na prepracovanie, tak, aby bol v súlade s platným právom a vyššie uvedenými podmienkami.  
Za podstatnú skutočnosť taktiež možno označiť, že časť navrhovanej líniovej stavby má byť vybudovaná na trase, na ktorej sa v súčasnosti nachádza závesný káblový systém vybudovaný spoločnosťou DIGI SLOVAKIA, s.r.o. v rozpore so stavebnými predpismi. Keďže stavebný úrad nemá prehľad o všetkých optických sieťach a ich vlastníkoch na území Petržalky, nemožno vylúčiť, že spoločnosťou DIGI SLOVAKIA, s.r.o. využije časť vybudovaného závesného systému na prepojenie s optickou sieťou, ktorej umiestnenie je predmetom tohto konania. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. do dnešného dňa tento závesný káblový systém neodstránila a hrozí vyššie naznačené prepojenie nelegálnej stavby s líniovou stavbou, žiadame, aby stavebný úrad konanie prerušil do doby, kým spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. tento závesný káblový systém neodstráni.

Taktiež poukazujeme na skutočnosť, že väčšina záväzných stanovísk dotknutých orgánov bola vydaná ešte v roku 2009 a týkali sa inej líniovej stavby. Skutočnosť, že spoločnosť DIGI SLOVAKIA upustila na základe nesúhlasného stanoviska mestskej časti Bratislava-Petržalka od pôvodne plánovaného väčšieho rozsahu líniovej stavby, nie je v tomto prípade podstatná. Zmenšenie rozsahu líniovej stavby má za následok, že sa jedná o inú /novú stavbu /a preto je potrebné na túto novú stavbu získať nové záväzné stanoviská dotknutých orgánov ako aj stanoviská ostatných dotknutých orgánov. Prihliadanie na záväzné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú inej stavby je v rozpore so stavebným poriadkom. Navyše, niektoré stanoviská dotknutých orgánov vydané v roku 2009 majú obmedzenú platnosť a ich platnosť buď skončila alebo skončí ešte pred vydaním rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby.
Súčasne poukazujeme na skutočnosť, že v predmetnom konaní nie je spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. riadne zastúpená a návrh na vydanie územného rozhodnutia podala neoprávnená osoba.

Na základe týchto skutočností v konaní stavebný úrad vyzval navrhovateľa v súlade s § 35 ods. 2) stavebného zákona, aby v stanovenom termíne predloženú žiadosť doplnil o prepracovanú projektovú dokumentáciu so zapracovaním pripomienok MÚ MČ Bratislava-Petržalka, oddelenia nakladania s majetkom a vysporiadal sa s dodržaním ochranných pásiem iných telekomunikačných stavieb v zmysle platných STN.
Z uvedených dôvodov stavebný úrad konanie dňa 16. 07. 2010 opätovne prerušil rozhodnutím č. UKSP 19385/3027/4-TX1/2009,2010-Kch.


Navrhovateľ dňa 07. 09. 2010 predložil na stavebnom úrade prepracovanú projektovú dokumentáciu (08/2010), ku ktorej sa opätovne vyjadrili:
	MČ Bratislava-Petržalka, oddelenie nakladania s majetkom – referát investičný, dňa 05. 10. 2010 

MČ Bratislava-Petržalka, oddelenie životného prostredia, dňa 11.10.2010
MČ Bratislava-Petržalka, oddelenie územného rozvoja a dopravy,

ktorých stanoviská sú súhlasné za splnenia podmienok, ktoré stavebný úrad zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ doložil na základe výzvy zo dňa 16. 07. 2010 stanovisko Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, právny odbor, č. 164/05/10 zo dňa 18.05.2010, v ktorom sa uvádza: ... "...Ustanovenia § 67 zákona o elektronických komunikáciách, je potrebné vykladať vo vzájomných súvislostiach a podľa zákona o elektronických komunikáciách, ktorého účelom je vytvorenie podmienok na rozvoj konkurencie v oblasti elektronických komunikácií na území SR a odstránenie prekážok brániacich jej rozvoju. Ustanovenia § 67 zákona o elektronických komunikáciách zriaďujú ochranné pásmo a zakazujú určité činnosti v ňom, avšak za predpokladu, že by tieto činnosti mohli ohrozovať bezpečnosť alebo prevádzku sietí, na ktoré sa vzťahuje. Z vyššie uvedeného vyplýva, že ochranné pásmo samo o sebe neznamená zákaz budovania súbežných sietí, ale zakazuje takéto budovanie sietí len v tom prípade, ak tieto súbežné siete budú ohrozovať už existujúce siete."

Podľa § 67 ods. l zákona o elektronických komunikáciách na ochranu vedení sa zriaďuje ochranné pásmo. Skutočnosť, že ochranné pásmo široké 1,5 m od osi trasy vedenia podľa ods. 2 cit. § 67 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách neznamená, že nemôže byť možnosť iného riešenia uloženia vedenia. V praxi sa bežne využíva súbežné kladenie vedení i v tesnej blízkosti, pričom sa dbá na dodržanie medzných hodnôt stanovených technickými normami.
Ochranné pásmo vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby príslušného stavebného úradu alebo dňom doručenia ohlásenia drobnej stavby. Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. nepreukázala právoplatným územným rozhodnutím ani iným relevantným dokladom oprávnenie vybudovať svoju sieť v riešenom území. 
Podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a nevyhnutnom rozsahu oprávnený zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti. Podľa ods. 2 cit.  ustanovenia povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa ods. 1 písm. a) sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.
Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. v konaní nepreukázala predloženie návrhu na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností a na listoch vlastníctva pre stavbou dotknuté nehnuteľnosti nie je uvedené žiadne vecné bremeno ani poznámka v prospech tejto spoločnosti. 
Taktiež spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. nepreukázala, že pripravovaná investičná činnosť by mohla ohroziť ich vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete pri dodržaní najmenších dovolených vzdialeností v zmysle STN 73 6005 a súvisiacich predpisov a pri dodržaní oprávnených podmienok vyjadrenia spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. k navrhovanej činnosti.

Pred samotnou realizáciou navrhovateľ objedná u jednotlivých správcov vedení ich reálne vytýčenie priamo na stavenisku (aj u UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.), kde bude jednoznačne stanovená poloha a hĺbka jednotlivých vedení nakoľko informačné zákresy vedení v praxi nie vždy zodpovedajú skutkovému stavu a tento je možné určiť až po ich fyzickom vytýčení a až následne bude možné presne potvrdiť alebo v nevyhnutnom rozsahu pozmeniť situovanie výkopu a umiestnenie budúcich podzemných vedení navrhovateľa. Uvedený postup je rovnaký pre všetky umiestňovania podzemných vedení líniových stavieb. Z uvedeného teda vyplýva, že požiadavku na akékoľvek dodržanie ochranného pásma je možné akceptovať až vtedy, keď je možné jednoznačne definovať, kde sa vedenie skutočne fyzicky nachádza a od akého miesta sa bude ochranné pásmo určovať.

Na stavbu závesný káblový systém vybudovaný spoločnosťou DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na stĺpoch verejného osvetlenia komunikácií Rusovská cesta, Vlastenecké námestie, Wolkrova ulica a Röntgenova ulica v Bratislave bolo vydané rozhodnutie č. UKSP 1689-TX6/2010/Ba-125/05 dňa 01. 07. 2010, ktorou bolo nariadené jej odstránenie. Stavebník sa odvolal.
Táto nepovolená stavba nie je predmetom tohto konania a ani nemá s umiestňovanou stavbou nič spoločné. 

Navrhovateľ dňa 12. 05. 2010 predložil na stavebnom úrade čestné prehlásenie, že trasa povoľovanej stavby sa v plnej miere zhoduje s úsekmi trás jednotlivých etáp stavby, ktoré boli v predstihu prerokované a odsúhlasené príslušnými dotknutými orgánmi a organizáciami. Prílohou čestného prehlásenia sú polohopisné výkresy situácií projektovaných trás I. – VII. etapy stavby s farebným rozlíšením tých úsekov, ktoré obsahuje projektová dokumentácia povoľovanej stavby. 
Stavebný úrad preskúmal polohopisné výkresy a zistil, že trasa sa zhoduje s už prerokovanými etapami stavbami, preto upustil od požiadavky opätovne žiadať vyjadrenia dotknutých orgánov.

Všetky stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov v čase podania návrhu boli platné.

V predmetnom konaní je navrhovateľ riadne splnomocnený spoločnosťou MAVIX s.r.o., so sídlom Račianska č. 66, Bratislava, ktorú zastupuje Ing. Roman Víg overeným splnomocnením zo dňa 27. 03. 2009.

Podmienky spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 16.06.2010 (predložené na stavebnom úrade dňa 18.06.2010) stavebný úrad vyhodnotil ako podmienky dotknutého orgánu, ktorým je podľa § 140 ods. 1 písm. c) stavebného zákona vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis. Tieto podmienky sú zapracované v plnom znení do podmienok tohto rozhodnutia.
Dotknuté orgány v konaniach podľa tohto zákona chránia záujmy uvedené v § 126 ods. 1 v rámci svojej pôsobnosti najmä tým, že majú právo nazerať do spisov, podávať záväzné stanoviská podľa § 140b, zúčastňovať sa na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke a vykonávať so stavebným úradom úkony podľa tohto zákona.
Podľa § 126 ods. 1 stavebného zákona, ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených predpismi o ochrane zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o ochrane prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, o opatreniach na ochranu ovzdušia, o ochrane a využití nerastného hospodárstva, o kultúrnych pamiatkach, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze biologických zbraní, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii závažných priemyselných havárií, o správe štátnych hraníc, o pozemných komunikáciách, o dráhach a o doprave na dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov.
Podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona, záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.
„Postavenie dotknutého orgánu v konaniach podľa stavebného zákona vyplývajúce z citovaných ustanovení stavebného zákona, mu prisudzuje odlišné oprávnenia ako účastníkom konania, najmä s ohľadom na skutočnosť, že dotknutý orgán v konaní nepresadzuje svoje subjektívne práva, právne záujmy, ani sa nekoná o jeho právnych povinnostiach. Dotknuté orgány nepredkladajú záväzné stanoviská týkajúce sa ich subjektívnej právnej sféry, ale týkajúce sa verejných záujmov, ktorých ochrana vyplýva z osobitného predpisu. Verejný záujem predstavuje istý protiklad k záujmu súkromnému, jedná sa o určitý všeobecne prospešný stav, cieľ, ktorý treba chrániť a rešpektovať.“ /Uznesenie  Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8 Sžo 162/2009/.

Predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia spĺňa všetky podmienky stanovené stavebným zákonom, jeho vykonávacími predpismi a inými právnymi predpismi, a predložená projektová dokumentácia je vypracovaná Ing. Jánom Magušinom, autorizovaným stavebným inžinierom, ktorý v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods.2 stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.
Stavebný úrad do podmienok pre realizáciu predmetnej líniovej stavby v tomto rozhodnutí zapracoval aj podmienky uskutočňovania stavby v ochrannom pásme existujúcich vedení, ktoré je stavebník povinný dodržiavať, pričom navrhovanú stavbu nemožno považovať za stavbu, ktorá by mohla ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete UPC, a v prípade, ak by nebolo možné z technických príčin jej umiestnenie mimo ochranného pásma, môže byť umiestnená aj v ochrannom pásme vedení UPC v nevyhnutnom rozsahu, a to v súlade s podmienkami ochrany ochranných pásiem podľa § 67 zákona o elektronických komunikáciách.

Správny orgán k podmienke č. 9 spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. uvádza, že neexistuje žiadny právny predpis, ktorý by zaväzoval navrhovateľa po skončení stavby odovzdať porealizačné zameranie inému vlastníkovi siete.

Stavebný úrad v územnom konaní preskúmal a posúdil stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad. Uvedené stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 
Umiestnenie stavby vyhovuje ustanoveniam stavebného zákona a je v súlade s Územným plánom hl. m. SR Bratislavy, rok 2007. Pre územia, ktorých súčasťou sú záujmové lokality je stanovené k hlavnému funkčnému využitiu územia prípustná funkcia v obmedzenom rozsahu: zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia, trasy a zariadenia technickej infraštruktúry s bezpečnostnými a ochrannými pásmami, t.j. nižšie rády inžinierskych sietí, ktoré vzhľadom na svoj lokálny význam neboli predmetom riešenia ÚP hl. m. SR Bratislavy, rok 2007.
Prevažná časť lokalít je súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. V rámci stabilizovaného územia sa ponecháva súčasné funkčné využitie, predpokladaná miera stavebných zásahov je prevažne do 15 % celkovej podlažnej plochy existujúcej zástavby v území. Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je potrebné akceptovať, chrániť a rozvíjať. Prvoradým je zvýšenie kvality prostredia, nielen kvality zástavby, ale aj prevádzkovej kvality.
Vzhľadom na vyššie uvedené stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


POUČENIE
	
	Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do l5 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Krajský stavebný úrad v Bratislave. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.
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