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ROZHODNUTIE 

Bratislava 
08.08.2016 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad prvého stupňa podľa 
§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") , podľa§ 39 a§ 39a stavebného zákona, podľa 
§ 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona a podľa § 26, § 46 a§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov vydáva 

rozhodnutie o umiestnení stavby 
verejnou vyhláškou 

s názvom „Úprava cesty II/505, okružné križovatky OKl a OK2 - časť D". Líniová stavba 
sa umiestňuje na pozemkoch reg. „C-KN" pare. č. 2780/5, 2813/1, 2813/2, 2813/20 a na 
pozemku reg. „E-KN" pare. č. 3186/1 v katastrálnom území Devínska Nová Ves, pre 
navrhovateľa: 

spol. Bory, a.s., sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, 
IČO: 36 740 896 

Stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakreslené v situácii širších vzťahov, ktorá je súčasťou tohto 
rozhodnutia. 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

1.) Architektonické a urbanistické. 
Pripravovaná stavba „Úprava cesty II/505, okružné križovatky OKI a OK2 - časť D" je jednou 
zo súboru stavieb riešeného územia „Lamačská brána I. etapa". Predstavuje doplnenie 
dotknutého úseku cesty II/505 o hospodársky vjazd a zárodok križovatky (s umožnením len 
pravých odbočení). Samozrejmou súčasťou budú aj yyvolané úpravy inžinierskych sietí a nové 
inžinierske siete zabezpečujúce funkčnosť stavby (verejné osvetlenie). Stavba samotná 
nepotrebuje pripojenie na žiadne inžinierske siete. Súčasťou stavby budú aj úpravy 
slaboprúdových vedení /MV SR a Slovak Telekom), splaškovej kanalizácie a preloženia 
oplotenia. 

Stavebné objektv: 
D 103 Rozšírenie cesty II/505 o odbočovacie a zaraďovacie pruhy V Y V E S E N t 
Dl04 Hospodársky vjazd dňa: . 1/ f} Z.CV~ 
A 125. l Miestna komunikácia do územia z V E. Š · E ·N · ~ ·· .J 

dňa: ... · ·t · ··· ··· ···•••••• 




































