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'Občiansky servis MDaV SR'
05791/2019/SCDPK/19661 (SP: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever)

Odvolanie voči stavebnému povoleniu MDV SR č. 05791/2019/SCDPK/19661
Voči stavebnému povoleniu MDV SR č. 05791/2019/SCDPK/19661zo dňa 05.03.2019 sa odvolávame.
Podľa záverečného stanoviska MŽP SR č. 318/2010-3.4/ml zo dňa 28. 09. 2011 má byť súčasťou projektovej
dokumentácie stavby aj:
a) projekt vykonania záchranného transferu organizmov;
b) projekt protihlukových opatrení, najmä protihlukových stien, plniacich aj iné funkcie;
c) projekt ochrany spodných vôd počas výstavby ako aj počas prevádzky diaľnice;
d) projekt objektov v km 10.35 a 14,2 (most na styku s cyklohrádzou a migračný koridor pre zver)
e) návrh opatrení pre začlenenie telesa diaľnice do krajiny najmä vhodnými vegetačnými úpravami násypom,
vetiev križovatiek a odpočívadiel;
f) návrh revitalizačných a vegetačných úprav v miestach narušenia a zásahov do biokoridorov s cieľom rýchleho
návratu porastov do pôvodného stavu pri použití vhodných drevín do daného prostredia, t. j. využiť
predovšetkým geograficky pôvodné a tradičné druhy drevín a vylúčiť výsadbu inváznych druhov. Pôvodným
druhom na styku s Dunajom bol Dunajský luh, ktorý má dnes zachované iba niektoré fragmenty. Žiada, aby
predmetná stavba v rámci ekologických kompenzácií založila jadrá obnoveného dunajského luhu
v odôvodnených prípadoch. V tomto bode súhlasí s návrhom opatrení, ktoré v rámci hodnotenia vplyvov na
životné prostredie predložilo vo svojom stanovisku BROZ;
g) dokument „Štúdia zmierňovacích opatrení“.
Týmto podľa §140b ods.6 Stavebného zákona namietame úplnosť stavebnej dokumentácie a jej súlad so
záverečným stanoviskom MŽP SR č. 318/2010-3.4/ml zo dňa 28. 09.2011 a to, že projektová dokumentácie
neobsahuje vyššie uvedené projekty a opatrenia; v zjednocujúcom stanovisku žiadame výslovne uviesť či každý
jeden z uvedených projektov a opatrení je súčasťou projektovej dokumentácie predmetnej stavby.
Podľa §59 ods.1 Správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to
nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Vzhľadom na konštatované pochybenia
v stavebnom konaní žiadame, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie podľa §59 ods.3 zrušil a vec vrátil na
nové konanie a rozhodnutie. Toto odvolanie má podľa §55 ods.1 Správneho poriadku odkladný účinok.
Žiadame byť oboznámený s podkladmi odvolacieho konania pre účely vyjadrenia sa podľa §33 ods.2 a §56 Správneho
poriadku v samotnom konaní o odvolaní. Zároveň žiadame, aby v rozhodnutí o odvolaní boli všetky naše námietky v
odvolaní citované podľa §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku a odvolací orgán uviedlo, ako sa s nimi
vysporiadal a ako ich v rozhodnutí zohľadnil. S podkladmi odvolacieho orgánu žiadame byť oboznámení podľa §23
ods.1 pred samotným vydaním druhostupňového rozhodnutia a umožniť odvolateľovi sa k nim podľa §33 ods.2
Správneho poriadku vyjadriť.
Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 ods.1 zákona o egovernmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej
správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou nedoručovať.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneh poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom
portáli verejnej správy slovensko.sk.
S pozdravom,
--
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