

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov
Odbor územného plánu a dopravy
Oddelenie územného plánu
Mierová 21	
827 05 Bratislava

ŽIADOSŤ O VYJADRENIE
k stavbe/investičnému zámeru s názvom: 
 FORMTEXT      

A. DRUH VYJADRENIA (zvoľte)*
 FORMCHECKBOX    vyjadrenie k stavbe/investičnému zámeru (novostavba/zmena dokončenej stavby/zmena v užívaní stavby/zmena stavby pred jej dokončením)
 FORMCHECKBOX    vyjadrenie k vyňatiu z PPF/LPF
   záväzné stanovisko podľa § 120 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
B. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI (vyplňte)*
Meno a priezvisko (názov organizácie):
     

     
Doručovacia 
adresa: 
     

     
PSČ:
     
Kontakty:
tel. číslo: 
 FORMTEXT      
e-mail:
 FORMTEXT      
C. ÚDAJE O DOTNUTOM POZEMKU/ DOTKNUTÝCH POZEMKOCH (zvoľte, vyplňte)*
Katastrálne územie: 
 FORMCHECKBOX  k. ú. Ružinov
 FORMCHECKBOX  k. ú. Nivy
 FORMCHECKBOX  k. ú. Trnávka
 Lokalita/ulica:
     
Parcelné číslo 
(reg. „C“, príp. „E“):
     

     
D. SPÔSOB PREVZATIA VYJADRENIA (zvoľte)*
 FORMCHECKBOX  doručenie poštou (na vyššie uvedenú adresu) 
 FORMCHECKBOX  osobne
E. PRÍLOHY  ŽIADOSTI **
Projektová dokumentácia spracovaná minimálne v stupni architektonickej štúdie (resp. projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre zlúčené územné a stavebné konanie, projekt pre stavebné konanie), ktorá bude obsahovať najmä:
	textovú časť (sprievodnú správu) s uvedením:

	základných údajov o investorovi, zodpovednom projektantovi (meno, kontaktné údaje, číslo autorizačného osvedčenia okrem jednoduchých stavieb v zmysle § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona)

údajov o stavbe (druh stavby v zmysle § 43 stavebného zákona) vrátane jej architektonicko-stavebného riešenia, dátumu spracovania projektovej dokumentácie (všetky jej súčasti musia mať uvedený jednotný dátum spracovania)
vyhodnotenia súladu investičného zámeru so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou (postup je dostupný aj na: https://bratislava.sk/sk/chcem-stavat ) vrátane uvedenia bilančných údajov (plocha riešeného územia, zastavaná plocha, spevnené plochy, plochy zelene, podlažné plochy) a i. 
výpočtu nárokov statickej dopravy podľa platnej normy STN 73 6110/Z2
	grafickú časť:

	situácia so zakreslením investičného zámeru (s vyznačením zastavaných plôch, spevnených plôch, plôch zelene)          a jeho dopravného napojenia na podklade katastrálnej mapy, vrátane riešenia plôch statickej dopravy, napojenia         na inžinierske siete a stojiska pre komunálny odpad;

pôdorysy, charakteristické rezy, pohľady, rozvinutý uličný pohľad, prípadne vizualizácie a pod.
V 	 FORMTEXT      	                  dňa   FORMTEXT      
 


									
podpis žiadateľa
(pečiatka)
Vysvetlivky:
*
povinné údaje
**
Uvedené prílohy sú náležitosťami potrebnými k vyjadreniu oddelenia územného plánu. Tieto prílohy je potrebné v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona pripojiť v rozsahu zodpovedajúcom navrhovanému zámeru.


