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Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len "stavebný úrad") podľa§ 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa§ 39, § 39a, § 56 stavebného zákona, § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a podľa§ 26, § 46 a§ 47 zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva 

rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej 
stavby 

verejnou vyhláškou 

"Anténny stožiar - Devínska Kobyla" na pozemku reg. C-KN parc. č. 3466/18 k. ú. Devínska Nová V es a elektrická NN pripojka na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3466/1 a 3466/17, katastrálne územie Devínska Nová Ves, pre navrhovateľa: 

SATRO, s.r.o., Polianky 9, Bratislava. 

Stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakreslené v podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia. 

Pre umiestnenie sa určujú tieto podmienkv: 

l. Architektonické a urbanistické 
Predmetom územného rozhodnutia je umiestnenie telekomunikačnej stavby - anténneho stožiara a technologického kontajnera na pozemku parc. č. 3466/18 k.ú. Devínska Nová Ves, pre účely telekomunikačnej a dátovej prevádzky, ktorý bude pripojený na rozvod elektriny · pripojkou NN dÍžky 345m na pozemku parc. č. 3466/1 k. ú. Devínska Nová Ves. 

• Anténny stožiar bude štvorbokej oceľovej priehradovej konštrukcie s pôdorysným rozmerom v päte 2,20 m x 2,20 m a 0,50 x 0,50 m na vrchole, výšky 26,45 m. Na ňom bude umiestnená prijímacia anténa 0600 mm l 0-13 GHz vo výške + 15,00 m a vysielač BS-E-90 7dBW/19,18 MHz kanál 700x450xl200 mm vo výške +26,00 m. Stožiar bude votknutý do železobetónového bloku pôdorysných rozmerov 2,80 x 2,80 m v úrovni terénu a rozmerov 3,80 x 3,80 mv úrovni základovej škáry, t.j. -2,85 m. 
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