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
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné
Príslušný orgán

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, Odborárske nám. 3, 810 05
Bratislava

Názov činnosti
Predmet činnosti

Oblasť činnosti (podľa prílohy
č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.)
Dátum doručenia zámeru
príslušnému orgánu
Dátum rozoslania zámeru na
dotknuté orgány, obec,
povoľujúci a rezortný orgán
Navrhovateľ

Električková trať Ružinovská radiála
Modernizácia električkovej trate, pozostávajúca z nahradenia
zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za
nové a progresívne prvky, ako aj realizácia nových
prevádzkových zariadení a technológií
kapitola 13. Doprava a telekomunikácie 9. Elektrické dráhy,
závesné dráhy alebo podobné dráhy osobitného druhu
a trolejbusové dráhy

22. 06. 2015
29. 04. 2015
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99
Bratislava

Spracovateľ zámeru

DOPRAVOPROJEKT a s., Kominárska 2,4 832 03
Bratislava

Rezortný orgán

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

Povoľujúci orgán

MČ Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
MČ Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21,
Bratislava
Bratislavský samosprávny kraj, špeciálny stavebný úrad, odbor
dopravy, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne
námestie č. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava

Druh požadovaného povolenia




Dotknutá obec
Miesto realizácie

Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.
Stavebné povolenie podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov.

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1,
814 99 Bratislava
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava, I, II
Obec: Mesto Bratislava

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 skočení procesu posudzovania je možné zasielať
povoľujúcemu orgánu.

