Oznámenie o zámere podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Názov
Príslušný orgán

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP
Odborárske námestie 3, P.O.BOX 19, 810 05
Bratislava
Názov činnosti
RR I. etapa, časť A
Predmet činnosti
Výstavba I. etapy, časť A obytného súboru Račany
Rosso – 3 bytových domov a prislúchajúcej
technickej
a dopravnej
infraštruktúry
a ich
prevádzka.
Oblasť činnosti (podľa prílohy č. 8 k zákonu Kapitola č. 9 Infraštruktúra, položka č.16 Projekty
č.24/2006 Z. z.)
rozvoja obcí vrátane
písm. a) pozemných stavieb alebo ich súborov
(komplexov, ak nie sú uvedené v iných položkách
tejto prílohy) mimo zastavaného územia od 1 000 m2
podlahovej plochy a
písm. b) statickej dopravy od 100 do 500 stojísk.
Dátum doručenia zámeru príslušnému orgánu
31. 12. 2014
Dátum rozoslania zámeru na dotknuté orgány, obec,
16. 01. 2015
povoľujúci a rezortný orgán
Navrhovateľ
CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01
Pezinok
Spracovateľ zámeru
CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01
Pezinok
Rezortný orgán
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR. Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Povoľujúci orgán
Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831
06 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP,
odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP,
Odborárske nám. 3, 810 05 Bratislava
Druh požadovaného povolenia
- územné rozhodnutie a stavebné povolenie (resp.
čiastkové stavebné povolenia) podľa zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon)
- vodoprávne povolenie podľa zákona č. 364/2004
o vodách v znení neskorších predpisov (vodný
zákon)
Dotknutá obec
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1,
814 99 Bratislava
MČ Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06
Bratislava
Miesto realizácie
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava, MČ Bratislava – Rača

Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania
je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
Pripomienky alebo otázky po skončení procesu posudzovania je možné zasielať
povoľujúcemu orgánu.

