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MESTSKA CAST BRATISLAVA KARLOVA VES

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SU/205/20 19/11 790/DH Bratislava 26.6.2019

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONAMA

Spoločnosť VUPEX a.s., 50 sídíom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, ako splnomocnený zástupca
stavebníka Bratislavská teplárenská, a.s., So sídlom Turbínová 3,829 05 Bratislava, podala díla 12.12.2016,
žiadosť o začatie správneho konania vo veci povolenia líniovej stavby s názvom:

„Horúcovod Nemocnica Patrónka“

v rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov: Mlestny úrad
Mestská Časť Brahslava-Důbravka

vaw C i D7 2019

• So 0! Elektroinštalácia + diaľkové ovládanie
• SO 02 Pripojenie na rozvodnú sieť
• SO 03 Stavebná časf

o SO 03.1 Upravyv strojovni
o SO 03.2 Horúcovod časf 1. areál TpZ a PRS
o SO 03.3 Horúcovod Časť 2. mimo areálu TpZ a PRS
o SO 03.4 Križovanie a preložky inžinierskych sietí
o SO 03.5 Monitorovací systém

• PSOI Strojnotechnologické zariadenie
• PS 02 Elektroinštalácia + MAR

Čiárwmt
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v Bratislave v k.ú. Dúbravka a v k.ú. Karlova Ves, v lokalite areálu Bratislavskej teplárenskej, a.s., Tepláreň -

Západ a v areáli Prvej rozvojovej spoločnosti, a.s. na ulici Pohanky, ako nadzemná časf trasy, d‘alej
v podzemnej trase križovaním dial‘nice D2 pretlakom cca 148 ni od sevemého portálu tunela Sitina, popri
Dúbravskej ceste s odbočením ku Lamačskej ceste (oproti križovatke LamaČská — Mokrohájska), a d‘alej popri
Lamačskej ceste, na pozemkoch registra „C“ KN parc.č. 2485/t, 2484/1, 2485/7, 2485/8, 2486/3,2486/4,2515
(ako pozemok registra „E“ parc.Č. 1385), 2520/12 a parc.č. 2520/1 v k.ú. Dúbravka ana pozemkoch registra
„C“ KN parc.č. 2525/1, 2533/1 (ako pozemok reg. „E“ parc.č. 19792/3), 2526/1 a 2530/22 (ako pozemok reg.
„E“ parc.č. 19792/201), 2530/39, 3889/6, 2530/3 (ako pozemok reg. „E“ parc.č. 19792/201), 2530/5, 3889/39,
3889/4!, 2530/11, 2531, 2530/20, 2530/34, 2530/38, 3889/170, 3889/43, 3889/159 (ako pozemok reg.
„E“ parc.č. 22307/2), ďalej na pozemkoch parc.č. 3889/160, 2530/21, 2620/1 a2618/5 (ako pozemok reg.
„E“ parc.č. 22307/1), 2618/3,2618/4 (ako pozemky registra „E“ parc.č. 19789 a 19788), 2616/5 (ako pozemok
registra „E“ parc.č. 21634/1), a parc.č. 2619/9 (ako pozemok registra „E“ parc.č. 19788), všetky v k.ú. Karlova

Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bob v zmysle 18 ods. 2 správneho poriadku začaté
stavebné konanie vo veci povolenia líniovej stavby podľa 60 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení.

Pre umieslnenie predmetnej líniovej stavby, bob na základe póvodného návrhu zo dňa 13.11.2015, tunajším
stavebným úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. KV/SU/641/2016/5002/KJ zo dňa 9.3.2016,
ktoré nadobudlo právoplatnosf dňa 22.4.2016. Voči územnému rozhodnutiu bob tunajšou mestskou časťou
rozhodnutím č. KV/SU/1792/2017/14072JMZ zo dňa 3.8.2017 vyhovené návrhu na povolenie obnovy
územného konania, ktorý podal účastník konania - občianske združenie s názvom Združenie domových
samospráv, Rovniankova 14, RO.BOX 2018, 85000 Bratislava, dňa 7.4.20 17.

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení obnovy konania, dňa 11.9.2017, bob
podľa 64 ods.1 v spojení s 18 ods. 2 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení
neskorších predpisov, začaté nové správne konanie o predmetnej veci, v ktorom bob na predmetnú stavbu dňa
28.1.2019 vydané nové územné rozhodnutie pod č. KV/SU/175/2019/278íDH, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 4.3.2019. Následne dňa 6.3.2019 stavebník požiadal o pokračovanie v stavebnom konaní.

K póvodnému návrhu Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zbožiek životného prostredia, v zisfovacom konaní podľa 29 zákona č. 24/2006
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v mení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ElA“), vydal
rozhodnutie pod č. OU-BA-OSZP3-2017/070101/KOJ/EIA-r zo dňa 22.8.2017, powrdené v odvolacom konaní
rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odboru opravných prosüiedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie,

Č. OU-BA-OOP3-2017/104193-NMT zo dňa 22.11.2017, ktoré nadobudlo právoplamosť dňa 29.11.2017, že
navrhovaná Činnost‘ sa nebude posudzovať podl‘a zákona o ElA.
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Predmetom projektovej dokumentácie (Pavol Synak — SES ENERGOPROJEKT, s.r.o., zo 4.7.20 16) je
líniová stavba podl‘a 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona, ktorej predmetom je vybudovanie nového
teplovodu, resp. horúcovodu, a ktorého základnou funkciou je prenos tepla vykurovacím médiom — horúcou
vodou, určenej v zimnom vykurovacom období na prípravu vykurovacej a teplej vody, a v letnom období sa
bude zabezpečovať dodávku tepla na výrobu chladu, pre lokalitu Bratislava Patrónka s budúcim napojením
existujúcich objektov. Súčasne sú navrhované vynútené úpravy strojnej technológie v strojovni Tepláreň —

Západ najestvujúcej vetve existujúceho horúcovodu prevádzkovaného spoločnosťou Bratislavská teplárenská,
a.s., ktorý zásobuje teplom pre účely vykurovania a prípravy teplej vody mestské časti Dúbravka a Karlova
Ves, ktoré umožnia vybudovanie a prevádzku novonavrhovanej vetvy teplovodu v smere na Patrónku.

Navrhovaná trasa horúcovodu, 50 začiatkom na pozemku registra „C“ KN parc.č. 2485/1 v k.ú.
Dúbravka, vystupuje z objektu strojovne Tepláme - Západ, pokračuje podzemným prepojovacím kolektorom
a následne prechádza nad úroveň terénu. Tu pokračuje nadzemným vedením na ocel‘ových vysokých
podperách k eXistujúcemu objektu TP-Z, pokračuje po fasáde objektu do areálu Prvej rozvojovej spoločnosti,
a.s., kde pokračuje na vysokých ocel‘ových podperách pozdlž sevemej hranice pozemku PRS, a.s.. Pred
drenážnou vsakovacou plochou pred oplotením areálu horúcovod klesá pod úroveň terénu a pokračuje d‘alej
ako bezkanálové tepelné vedenie miestnymi komunikáciami a neupravenými trávnatými plochami smerom
k diaľnici D2. Túto križuje cca 148 m od sevemého portálu tunela Sitina, kde je vedený v oceľových
chráničkách DN 600. Dalej je horúcovod vedený v súbehu s Dúbravskou cestou, kde prechádza areálom
Strednej školy úžitkového výtvarnictva Jozefa Vydru. Trasa horúcovodu pokračuje miestnou komunikáciou
Dúbravská cesta, kde je pred betónovou bariérou potrubie ukončené uzatváracími armatúrami v uzávemej
šachte VSO3. Pred uzávemou šachtou je z hlavnej horúcovodnej trasy vedená odbočka 2xDN200,
prechádzajúca pásom zelene k Lamačskej ceste. Následne pokračuje horúcovod pozdlž Lamačskej cesty, kde
je na úrovni areálu bývalej Vojenskej nemocnice, na pozemku registra „C“ KN parc.č. 2619/9v k.ú. Karlova
Ves, podzemné bezkanálové potrubie horúcovodu ukončené záslepkou.

Novonavrhovaný horúcovod o svetlosti potrubia 2xDN300 je v prevažnej časti trasy navrhovaný
systémom bezkanálového tepelného vedenia. V časti trasy, ktorá je v areáli tepláme na ulici Pohanky je
navrhované nadzemné vedenie na vysokých podperách. Okrem uvedeného úseku sú všetky ostatné objekty
stavby navrhnuté pod úrovňou terénu. V úrovni terénu budú umiestnené okrem pätiek nadzemného vedenia
vstupy do odvzdušňovacích, vypúšt‘acích a uzatváracích šácht. Celková dlžka navrhovaného horúcovodu je
1320 m.

SO 01 Elektroinštalácia + dial‘kové ovhídanie: Elektrická energia bude samostatnými prípojmi
z pripojovacích bodov privedená do dvoch uzatváracích šácht ato VS 01 a VS 03, v ktoiých sú umiestnené
sekčné uzatváracie armatúty — uzatváracie klapky s elektropohonmi. Sekčné uzávery budú vybavené obtokmi,
na ktoiých budú osadené obtokové klapky so servopohonom. Na výtlaku a spiatočke budú osadené snímače
teploty a tlaku. Elektrická energia 23 OV, 50Hz bude primárne určená na pripojenie a ovládanie elektropohonov
armatúr a osvet[enie šácht.

Všetky zariadenia v horúcovodných šachtách budú napojené z novonavrhovaných rozvádzačov,
v ktoiých sa nachádza aj ovládanie osvetlenia priestoru šachty a zásuvky pre pripojenie prenosných zariadení
v prípade servisných prác. Elektroinštaláciaje navrhnutá chránenými káblami, s káblovou trasou z rozvádzača
do šachty pod povrchom terénu v dvoch chráničkách Kopoflex s priemerom 100 mm —jedna pre silové káble
a druhá pre ovládacie a signahizačné káble.

Riadenie a monitorovanie technológie v šachtách VSOl a VSO3 bude riešené prostredníctvom
riadiaceho systému DESIGO INSIGHT od firmy Siemens. Na vizuahizáciu a dial‘kové ovládanie bude použitý
eXistujúci SCDA systém ProCop. Komunikácia riadiaceho systému tvorenéhoje zabezpečená prostredníctvom
dátového koncentrátoru, v ktorom je osadený modul pre komunikáciu. Dátový koncentrátor zabezpečuje
komunikáciu s centrálnym dispečingom pomocou modulu GSM.

SO 02 Prlpojenie na rozvodnú slet‘: Prejednothivé šachty VŠO I a VŠO3 budú osadené rozvádzače pre riadenie
technológie sekčných uzáverov. Rozvádzače budú napojené z vlastných elektromerových rozvádzačov, ktoré
budú vybavené fakturačnými elektromermi. Bod napojenia jednotlivých elektromerových rozvádzačov určí
budúci dodávateľ elektrickej energie ZSD, a.s.. Káblová prípojka NN bude riešená prostredníctvom kábla
NAVY-J RE 4x25 mm2 zjestvujúceho rozvádzača ZSD, z existujúceho káblového rozvodu NN z rozpojovacej
istiacej skrine PRIS č. 0957-002 z vývodu č. 2. Elektromerový rozvádzač bude osadený ako samostatne stojací
rozvádzač, dimenzovaný najedno meracie miesto. Hlavný istič pred elektromeromje navrhnutý PL7-B25/3.
Z elektromerového rozvádzačaje napojený hlavný rozvádzač danej šachty prostredníctvom kábla CYKY-J 5x6
mm2, vedeného v zemi v káblovej chráničke, uloženej v pieskovom lóžku. Nad káblom bude umiestnená
červená výstražná fólia šírky 35 cm, vedená min. 200 mm nad káblom. Objekt káblovej prípojky KN pre
napojenie objektu horúcovodu na verejnú rozvodnú sieť elektriny, bude v zmysle platných ustanovení
stavebného zákona povolená samostatne a nieje predmetom tohto stavebného konania.
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SO 03 Stavebná čast‘: Potrubné rozvody horúcovodu budú ukladané do pažených alebo nepažených
otvorených výkopov, na 150 nim hrubú vrstvu piesku, a zasypané budú tiež 150 mm vrstvou piesku, ktorá sa
riadne zhutní. Zvyšná čast‘ výkopov sa doplní štrkopieskovým zhutneným zásypom a zeminou z výkopových
prác. Hlbka uloženia predizolovaného potrubia podzemnej časti trasy sa mení v závislosti od charakteru terénu,
umiestnenia jestvujúcich inžinierskych sjetí a umiestnenia vypúšťacích a odvzdušňovacích šácht, So šírkou
nepaženého výkopu 2200 mm a paženého výkopu na zváranie 2500 mm. Výkopy pre uzatváracie a vypúšfacie
šachty budú pažené štetovnicami typu LARSEN. Po realizácii potrubných rozvodov a zasypaní výkopov budú
na úrovni terénu vykonané terénne úpravy s obnovou trávnatých plóch a asfaltových povrchov v mieste
chodníkov a komunikácií.

V rámci trasy horúcovodu budú realizované odvzdušňovacie šachtice, vypúšťacie a uzáverené šachty,
navrhované z betónových základových tvárnic PREMAC o šírke 250 mm, uložené na železobetónovú
základovú dosku, 50 stropom, ktorým bude tvoriť železobetónová doska s otvormi s uzamykateľnými
poklopmi pre vstup do šácht. Vypúšťacie a uzatváracie šachty budú izolované proti vode a vlhkosti. Ocel‘ové
chráničky DN600, umiestnené na trase navrhovaného horúcovodu v mieste križovania s komunikáciou
diaľnice D2, vrátane chráničky pre vedenie káblových rozvodov súvisiacich s výstavbou horúcovodu, budú
realizované hydraulickým pretláčaním. Pozdlž celej trasy a pozdlž prípojok bude vo výkope trubka HDPEDN
50 pre komunikačný optický kábel. V jednotlivých kusoch predizolovaného potrubia sú po celej dlžke
zapenené dva medené vodiče, ktoré budú slúžiť ako signalizačné vodiče.

PS 01 Strojnotechnologické zariadenie: Úpravy v Teplárni — Západ budú spočívať v inštalácii zmiešavacieho
čerpadla najestvujúcej vetve existujúceho horúcovodu spoločnosti BAT, a.s., ktoré bude odoberať vykurovaciu
vodu zo spiatočného potwbia, ktoré vstupuje do teplárne a bude ju primiešavať do výstupného potrubia tak,
aby bola udržovaná výstupná teplota zTepláme — Západ do existujúceho horúcovodu počas letných mesiacov
75C. Vjestvujúcom výstupnom potrubi z Tepláme — Západ bude osadená regulačná uzatváracia armatúra.
Premiešavacie čerpadlo sa navrhuje s frekvenčným meničom pre zmenu ýkonu čerpadla.

PS 02 Eleictrohištalácia aMaR: V strojovni Tepláme — západ bude inštalované zmiešavacie čerpadlo vrátane
regulačných annatúr na eXistujúcej vetve horúcovodu. Pred a za čerpadlom budú osadené snímače tlaku
a snímače teploty. Riadiaci systém bude rozširený o potrebný počet vstupno-výstupných modulov tak, aby bob
docielené primiešavanie vody podľa okamžitého stavu a požiadaviek s maximálnym využitím energetickej
hospodárnosti.

Súčasťou stavby je zriadenie verejného parku s názvom „Parčík Lanrnčská cesta“, ktorý bude zriadený
v priestore medzi ulicami Lamačská cesta a Dúbravská cesta, na pozemku registra „C“ KN parc.č. 2618/3 v k.ú.
Karlova Ves, v mieste jestvujúceho spojovacieho chodnika pre pešich s napojením na zastávku MHD
Mokrohájska. Predmetná plocha parčika je navrhovaná v póvodnom prírodnom prostredí, v sklonitom
členitom teréne, so zachovaním ochranného pásma navrhovaného horúcovodu. V rámci preventívnych
a kompenzačných environmentálnych opatreni v súvislosti so stavbou horúcovoduje navrhnutý nový líniový
chodník, ako lesná nespevnená komunikácin vedená priestorom, oddychová časf parčíka bude doplnená
mobiliárom, ktorý tvoria lavičky z gabiónovej konštrukcie a drevených sedákov, ďalej köš na odpadky
a akcent priestom — hmyzí domček, realizovaný z drevnej hmoty danej lokality. Upravený priestor podporia
navrhované nové kríkové porasty pre stabilizáciu terénnych nerovností a trvalkové okrasné podrasty v podobe
záhonov.

Mestská čast‘ Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d‘alej len .‚stavebný úrad“) podl‘a II?
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v nadváznosti na 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/l 990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o hlavnom meste“) a či.
67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na I písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na 2 písm. e)
zákona č. 41612001 Z.z. o prechode niektoiých pósobností z orgánov štátnej Správy na obce a na vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov, a súčasne ako určený stavebný úrad v zmysle 119 ods. I stavebného
zákona listom Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia štátnej stavebnej
správy, č. OU-BA-OVBP2-20 I 6/74472-FIC zo dňa 1.8.2016, podľa 61 ods. 1 stavebného zákona v nadváznosti
na 18 ods. 3 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“), všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom

oznamuje začatie stavebného konania.
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Podl‘a 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miesweho zisťovania aj od ústneho
pojednávania, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby.

Stavebný úrad určuje, že účastníci konania můžu uplatnit‘ svoje námietky do 7 pracovných dní odo
dňa doručenia tohto oznámenia a súčasne upozorňuje, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej můžu uplatníť svoje
námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie d[hší čas,
predlži stavebný úrad na jeho žiadosf lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo
predlženej lehotc neoznámi svoje písomné stanovisko k povol‘ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou
z hľadiska nim sledovaných záujmov súhlasí ( 61 ods. 5 stavebného zákona).

Upozornenie:
V zmysle 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších predpisov
(ďalej Jen “správny poriadok“) účastnici konania, leh zákonní zástupcovia a opatrovníci sa můžu dať
zastupovať advokátom a!ebo mým zástupcom. ktorého si zvoiia. Právnická osoba koná prostredníctvom
svojich orgánov alebo prostrednictvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať
pisomnýrn plnomocenswom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

Učastník konania a zúčastnená osoba má právo v zmysle 33 správneho poriadku navrhovať důkazy
a ich doplnenie. Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadrif kjeho podkladu i k spůsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúf jeho
doplnenie, najneskór v lehote určenej stavebným úradom ( 33 ods. 2 v nadväzirnsti na 27 správneho
poriadku). Učastník konaniaje povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení důkazy, ktoré sú mu známe (
34 ods. 3 správneho poriadku.)

Účastníci konania můžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia v budove miestneho úradu Mestskej časti
Bratislava-KarlovaVes, na prízemí, v kanc. č. 161, v úradné dni: Pondelok a streda, 8- 12 a 13- 17 hod..
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Príloha: situačný výkres na kópii katastrálnej mapy

Doručí sa účastnikom konania — verejnou vyhláškou:
• vlastníci dotknutých pozemkov, prípadne stavieb na nich umiestnených - pozemky registra „C“ KN parc.č.

2485/1, 2484/1, 2485/7, 2485/8, 2486/3, 2486/4, 2515 (ako pozemok registra „E“ parc.č. 1385), 2520/12
a parc.č. 2520/1 v k.ú. Dúbravka

• vlastnici (resp. správcovia) dotknutých pozemkov, prípadne stavieb na nich umiestnených - pozemky reg.
“C“ KN parc. č. 2525/1, 2533/1 (ako pozemok reg. „E“ parc.č. 19792/3), 2526/1 a 2530/22 (ako pozemok
reg. „E“ parc.č. 19792/201), 2530/39, 3889/6, 2530/3 (ako pozemok reg..,E“ parc.č. 19792/201), 2530/5,
3889/39, 3889/41, 2530/11, 2531, 2530/20, 2530/34, 2530/38, 3889/170, 3889/43, 3889/159 (ako
pozemok reg. „E“ parc.č. 22307/2), pozemky parc.č. 3889/160, 2530/21, 2620/l a 2618/5 (ako pozemok
reg. „E“ parc.č. 22307/1), 2618/3, 2618/4 (ako pozemky registra ‚.E“ parc.č. 19789 a 19788), parc.č.
2619/9 (ako pozemok registra „E“ parc.č. 19788), a parc.č. 2616/5 (ako pozemok registra „E“ parc.č.
21634/1), všetky v k.ú. Karlova Ves,

• vlastnici a spoluvlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich a susedných stavieb, pozdlž vyššie
uvedených parciel, na ktorých je umiestňovaná líniová stavba, v k.ú. Dúbravka a k.ú. Karlova Ves

• VUPEX a. s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
• Mestská časf Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava

• Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, RO.BOX 218, 850 00 Bratislava, predseda Marcel
Slávik
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Poručí sa so žiadosťou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
1. Miestny úrad MČ Bratislava — Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava — 50 žiadosťou

o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
2. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava — so žiadosťou o zverejnenie

verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
3. Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava — so žiadosťou o zverejnenie verejnej

vyhlášky na úradnej tabuli

Doručí sa dotknutým orgánom:
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1,81499 Bratislava

- oddelenie usmerňovania investičnej činnosti
5. Hlavně mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava

- referát cestného správneho orgánu
6. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, oddelenie dopravy a životného prostredia - TU-
7. Mestská časť Bratislava — Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava (cestný správny orgán)
8. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava

- oddelenie ochrany prirody a vybraných zložiek životného prostredia (OPK)
9. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava

- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OH)
10. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava

- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ElA)
11. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 83 I 04 Bratislava
12. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Oddelenie pozemných

komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
13. Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, referát pódohospodárstva, Tomášikova 46,

832 05 Bratislava
14. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
15. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
16. Krajské riaditeľswo policajného zboru v Bratislave, KD!, Špitálska 14, 81228 Bratislava
17. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej policie, Račianska 45, 81272

Bratislava
18. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 81005 Bratislava

- Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
19. Národná diaľničná spoločnosf, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
20. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 81452 Bratislava
21.Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17,81104 Bratislava
22. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
23. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 17 Bratislava
24. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava
25. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava
26.Železnice SR, Bratislava, Klemensova 8,813 61 Bratislava

- Generálne riaditel‘stvo, Odbor expertízy
27. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
28. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
29. SITEL s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava
30. Türk Telekom international SK, s.r.o., V záhradách 8/A, 811 02 Bratislava
31. VNET, a.s., Námestie hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
32.OTNS, a.s.,Vajnorská 137, 831 04 Bratisklava
33.Transpetrol a.s. Bratislava, Šuňavská38, 821 08 Bratislava
34. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 09 Bratislava
35. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
36. RA[NSIDE s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava
37. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava
38. Dial Telecom, s.s., Zámocká 30, 81 01 Bratislava
39.Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
40. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
41. ELTODO, SK, a. s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
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Na vedomie (nemá účinky doručenia):
42. VUPEX a. s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
43. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1,81499 Bratislava
44. Prvá rozvojová spoločnost‘, a. s., Pohanky 6A, 841 04 Bratislava
45. Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava
46. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
47. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, RO.BOX 218, 85000 Bratislava, predseda Marcel

Slávik
48. Technická inšpekcia, as., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
49. Mestská časť Bratislava Karlova Ves — starostka
50. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava — Karlova Ves — oddelenie územného rozvoja
5 1. Spis
52.ala-2x

Vcrejná vyhláška

Táto písomnosf sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sana dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho úradu
MC Bratislava-Karlova Ves. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvescnia. Zároveň sa táto písomnosť
zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk a na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame zaslať potvrdenú verejnú
vyhlášku späf.

Dátum vesenia Dátum doruěenhr Dátum zvesenia

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:
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