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Bratislava
6.6.2018

Vec : Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením - stanovisko

Listom doručeným dňa 17.5.2018 ste nám oznámili začatie konania o zmene stavby
pred dokončením na stavbu „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“. Mestská časť
Bratislava-Jarovce uvádza nasledovné stanovisko :
-

navrhované riešenie nie je v súlade s riešením, na ktoré bolo vydané právoplatné
stavebné povolenie, v rámci ktorého boli zapracované pripomienky mestskej časti
k DÚR, t.z. uvažovať v technickom riešení MÚK Rusovce s rezervou pre možnosť
vybudovania cyklistického chodníka

-

výrazne bol zmenený (zrušený) mostný objekt 204 – namiesto toho sú navrhované
oporné múry a tri krátke mostné objekty 204.1, 204.2 a 204.3, pričom toto riešenie nie
je v súlade s riešením, ktoré bolo posudzované v rámci zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

-

podľa nášho názoru zmena nivelity a nové výškové a technické vedenie objektov, ich
skladba a použité materiály spôsobia zmeny v šírení hluku, ktoré vzhľadom na
blízkosť zastavaného husto obývaného dotknutého územia žiadame preveriť novou
hlukovou štúdiou
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-

navrhované zmeny umiestnenia mostných objektov oproti pôvodnému návrhu
technického riešenia estakádnym smerovaním zmenia odtokové pomery v riešenom
území, a tieto si vyžadujú i nové posúdenie dopadu navrhovaných hydrotechnických
dopadov v celom komplexe kumulatívnych dopadov navrhovaných zmien

-

s prerokovaním predkladaných zmien mestská časť nesúhlasí, nakoľko neboli
posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 18 odst. 1. Trváme na
realizácii stavby podľa schváleného a platného stavebného povolenia

-

riešenie dopravy počas výstavby žiadame zabezpečiť tak, aby prístup na MÚK
Jarovce (vjazd a výjazd) nekolidoval s prerušením premávky na ceste III/1020

S pozdravom

Ing. Pavel Škodler
starosta
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