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ÚVOD
Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Karlova Ves – Líščie údolie (ďalej len „zadanie“) sa
vypracúva v zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle §8 ods. 4 vyhlášky č. 55/2001 Z.z.
Podkladom pre vypracovanie zadania boli:
Prípravné práce, vykonané v zmysle §19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
v období marec až máj 2015,
“Prieskumy a rozbory – Územný plán zóny Karlova Ves – Líščie údolie, december 2017”, vykonané
v zmysle §19c stavebného zákona a v zmysle §7 Vyhlášky č. 55/2001Z.z.., spracovateľ: AŽ Projekt,
s.r.o., Ing.arch. Juraj Krumpolec, autorizovaný architekt SKA 1504AA.
Obstarávateľ ÚPD:
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka MČ
Miestny úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Odborne spôsobilá osoba v zmysle §2a stavebného zákona:
Ing.arch. Eva Balašová, registračné číslo 271
Ladzianskeho 8, 831 01 Bratislava

1. DÔVODY NA OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves Uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 508/2014 rozhodla
o zahájení obstarávania územnoplánovacej dokumentácie: Územný plán zóny Karlova Ves – Líščie
údolie.
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „obstarávateľ“) rozhodla o zahájení obstarávania
územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán zóny Karlova Ves – Líščie údolie v nadväznosti na
platný územný plán mesta Bratislavy - Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení
zmien a doplnkov ZaD 01, 02, 03, 05.
Dôvodom na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie je potreba mestskej časti mať účinný
územnoplánovací nástroj na usmerňovanie rozvoja predmetného územia. Riešené územie je
situované v dotyku s ťažiskovým priestorom mestskej časti, ktorý je v pozornosti jej obyvateľov
a svojím charakterom a polohou je vysoko pohľadovo atakovaný. V minulosti boli a i v súčasnosti sú
snahy o umiestnenie novej intenzívnej zástavby v riešenom území, čo sa však najmä z dôvodu
chýbajúceho záväznej územnoplánovacej dokumentácie na zonálnej úrovni prejavuje náhodne
pôsobiacou zástavbou bez komplexného riešenia dopravnej a technickej infraštruktúry.
Obstarávaná územnoplánovacia dokumentácia má za účel navrhnúť a podrobne zaregulovať
hmotovo-priestorové usporiadanie a funkčno-prevádzkové využitie riešeného územia, v podrobnosti
na úrovni riešenia zóny.
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2. URČENIE VSTUPNÝCH CIEĽOV CELKOVÉHO ROZVOJA RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Cieľom rozvoja riešeného územia je v nadväznosti na platný Územný plán Hlavného mesta SR
Bratislavy, vytvoriť podmienky pre rozvoj málopodlažnej bytovej zástavby a stabilizáciu významnej
líniovej plochy zelene, ktorá by nadviazala na biocentrum Sitina – Starý Grunt. Riešené územie
vyžaduje zvýšenú pozornosť pri regulácii zástavby najmä z dôvodu celkového charakteru územia
a pohľadovej exponovanosti územia. Zástavba riešeného územia, jej celkové usporiadanie, intenzita,
ako aj architektonické riešenie bude mať zásadný vplyv na celkový obraz mestskej časti.
Hlavným cieľom územného plánu zóny (ďalej aj „ÚPN-Z“) je komplexne riešiť priestorové
usporiadanie a funkčné využívanie riešeného územia, zosúladiť záujmy a činnosti ovplyvňujúce rozvoj
územia, stanoviť regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v záväznej
časti ÚPN-Z.
Predmetná územnoplánovacia dokumentácia striktne stanoví možnosti a zadefinuje regulatívy
rozsahu, obsahu a objemu, ako aj formy možnej budúcej zástavby v riešenom území.

3. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Administratívna charakteristika riešeného územia:
obec:
Mesto Bratislava
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
katastrálne územie:
Karlova Ves
okres:
Bratislava IV.
kraj:
Bratislavský

- kód obce

104 529397

- kód okresu
- kód kraja

104
1

Vymedzenie riešeného územia:
Riešeným územím ÚPN-Z Karlova Ves – Líščie údolie, je územie, ktoré je graficky vymedzené
v prílohe - Vymedzenie riešeného územia. Podkladom pre vymedzenie riešeného územia v zadaní je
výstup z prieskumov a rozborov, ako aj vymedzenie rozvojových funkčných plôch v platnom
územnom pláne mesta Bratislava.
Riešené územie je vymedzené:
- zo severnej strany lesným masívom Sitina a jestvujúcou zástavbou rodinných domov,
hranicou funkčnej plochy 1001 v zmysle platného územného plánu hlavného mesta SR
Bratislavy
- z východnej strany ulicou Staré Grunty
- zo západnej strany ulicou Líščie údolie
- z južnej strany Svrčou ulicou
Riešené územie je vymedzené vonkajšími hranicami ulíc Líščie údolie, Svrčia, Staré Grunty, tak, aby
celé telesá komunikácií ležali v riešenom území, vrátane celých pozemkov pod komunikáciami.
Riešené územie je s presnosťou na jednotlivé pozemky vymedzené na podklade aktuálnej
katastrálnej mapy a potvrdené bude v tomto zadaní.
Celková výmera riešeného územia: cca 43,6 ha.
Predmetná územnoplánovacia dokumentácia bude riešiť nasledovné pozemky v katastrálnom území
Karlova Ves:
Kompletný zoznam parcelných čísel všetkých regulovaných pozemkov v riešenom území podľa
registra CKN, je v Prílohe č. 2 – Zoznam regulovaných pozemkov.
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Upozornenie: V prípade nejasnosti alebo pochybnosti o príslušnosti konkrétneho pozemku
k riešenému územiu (chyba v zozname, reparcelácia a podobne) určujúce je vymedzenie riešeného
územia v grafickej Prílohe č. 1 tohto zadania.
Príloha č. 1: Vymedzenie riešeného územia – grafická príloha
Vymedzenie územia pre riešenie širších vzťahov – územie pre riešenie širších vzťahov bolo
vymedzené tak, aby mohli byť riešené funkčno-prevádzkové a hmotovo-priestorové väzby riešeného
územia na okolité územie, najmä na centrálnu časť Karlovej Vsi a na ostatné centrá občianskej
vybavenosti v mestskej časti. Rozsah územia potrebný pre riešenie širších vzťahov bol stanovený
v spolupráci s odbornými pracovníkmi Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
v priebehu spracovávania prieskumov a rozborov pre účely identifikácie vzájomných funkčnoprevádzkových, kompozično-priestorových, dopravných a infraštrukturálnych väzieb širšieho okolia
a riešeného územia.
Hranica územia širších vzťahov zasahuje do viacerých urbanistických obvodov (UO), najmä UO
Internáty, UO Slovenská televízia, UO Cintorín Slávičie údolie, UO Prírodovedecká fakulta, UO
Poliklinika Karlova Ves, UO Kútiky, UO Líščie údolie les.
Hranica územia širších vzťahov je vymedzená:
- z juhu Botanickou ulicou,
- zo západu Karloveskou ulicou,
- zo severu Borskou ulicou, pokračovaním cez Park SNP, lesný masív Sitina až po Vretenovú
ulicu,
- z východu ulicou Staré grunty po križovanie s diaľnicou D2, pokračovaním po ceste I. triedy
paralelnej s diaľnicou D2.

4. POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NA RIEŠENÉ ÚZEMIE
VRÁTANE ZÁVÄZNEJ ČASTI
V procese spracovania predmetnej územnoplánovacej dokumentácie je potrebné vychádzať
z aktuálne platnej územnoplánovacej dokumentácie obce.
V súčasnosti platná územnoplánovacia dokumentácia (ÚPD):
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, schválený uznesením MsZ č. 123/2007 zo dňa
31.5.2007 s účinnosťou od 1.9.2007 v znení zmien a doplnkov 01, 02, 03, 05
Riešené územie nie je súčasťou riešenia žiadnej v súčasnosti platnej územnoplánovacej
dokumentácie zóny.
Požiadavky platnej ÚPD:
Pri návrhu je potrebné vychádzať z platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislava,
rok 2007, v znení zmien a doplnkov 01, 02, 03, 05 (ďalej aj „ÚPN BA“). Požiadavky, vyplývajúce
z platného ÚPN BA sú formulované v stanovisku hlavného mesta, nasledovne:
- citácia zo stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy, č.j. MAGS OKUS 40218/2015-48101 zo dňa
15.4.2015 Pri riešení Územného plánu zóny Bratislava, Karlova Ves — Líščie údolie, požadujeme rešpektovať :
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov 01, 02, 03, 05
ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, stanovuje v riešenom
území ÚPN zóny nasledovné funkčné využitie plôch:
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málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, rozvojové územie, regulačný kód C
(prevažná väčšina riešeného územia)
málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, stabilizované územie
záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality, číslo funkcie 1203, stabilizované územie
ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130, stabilizované územie
Riešeným územím v smere sever — juh prechádza graficky vyznačená poloha pre — línie vnímania
prírodného masívu (viď. Regulačný výkres)
Regulácia funkčného využitia územia:
málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102
Podmienky funkčného využitia plôch: Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a
bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v súlade s
významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako
súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu
ochranu a civilnú obranu.
V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy
nepripúšťajú. Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v
rozvojových územiach, málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové
formy medzi viacpodlažnou bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra
málopodlažnej zástavby.
Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti
zástavby funkčnej plochy.
Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho
zastavaná plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: rôzne formy zástavby rodinných domov
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä - bytové domy do 4 nadzemných podlaží, zeleň
líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene,
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä
zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu rozptýlené v území alebo ako vstavané,
zariadenia telovýchovy a voľného času rozptýlené v území, solitérne stavby občianskej vybaveností
slúžiace širšiemu územiu, zariadenia drobných prevádzok služieb, zariadenia na separovaný zber
komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z
domácností
Neprípustné: V území nie je prípustné umiestňovať najmä zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a
zariadenia v ich okolí, málopodlažné bytové domy v stabilizovaných územiach rodinných domov, bytové
domy nad 4 nadzemné podlažia, stavby občianskej vybavenosti areálového typu s vysokou koncentráciou
návštevníkov a nárokov na obsluhu územia, stavby na individuálnu rekreáciu, areály priemyselných
podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladové areály, distribučné centrá a
logistické parky, stavebné dvory, ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou plynu, zariadenia
odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu, tranzitné vedenia technickej
vybavenosti nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou
Regulatívy intenzity využitia rozvojového územia, vnútorné mesto mestské časti Ružinov, Nové
Mesto, Karlova Ves, Petržalka
málopodlažná zástavba obytného územia:
Kód
C

IPP
max.
0,6

Čís.
funk.
102

Názov urbanistickej
Priestorové usporiadanie
funkcie
Málopodlažná
RD pozemok 480-600 m2
bytová výstavba
RD pozemok 600-1000 m2
radové RD — pozemky 300-450 m2
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radové RD — pozemky 450 m2
Bytové domy rozvoľnená zástavba

0,15
0,30

0,60
0,25

Poznámka:
index podlažných plôch (IPP), udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby k
celkovej výmere vymedzeného územia funkčnej plochy, príp. jej časti. Je formulovaný ako maximálne
prípustná miera využitia územia. Výhodou tohto ukazovateľa je zrozumiteľnosť a jednoznačnosť
stanovenej požiadavky a jednoduchá možnosť vyjadrenia ďalších nadväzných ukazovateľov, kritérií a
odporúčaní,
index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer súčtu zastavaných plôch vo vymedzenom území funkčnej
plochy, príp. jej časti k celkovej výmere vymedzeného územia. Je stanovený v závislosti na polohe a
význame konkrétneho územia, na spôsobe funkčného využitia a na druhu zástavby,
koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne,
zeleň nad podzemnými konštrukciami) a celkovou výmerou vymedzeného územia. V regulácii stanovuje
nároky na minimálny rozsah zelene v rámci regulovanej funkčnej plochy a pôsobí vo vzájomnej
previazanosti s vlastnou funkciou. Stanovený je najmä v závislosti na spôsobe funkčného využitia a polohe
rozvojového územia v rámci mesta,
podiel započítateľných plôch zelene v území (m 2) = KZ x rozloha funkčnej plochy (m 2).

záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality, číslo funkcie 1203
Podmienky funkčného využitia plôch: Územia slúžiace pre pestovanie rastlín a rekreáciu v
záhradách, záhradkárskych a chatových osadách.
Spôsoby využitia funkčných plôch:
Prevládajúce: záhrady, stavby pre individuálnu rekreáciu
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä: zeleň líniovú a plošnú, zeleň krajinnú a
ekostabilizačnú, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
funkčnej plochy
Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä:
drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou, vodné plochy, nádrže, tranzitné vedenia technickej
vybavenosti nadradeného významu, kompostárne viazané na funkciu, zariadenia na separovaný zber
komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov
s obsahom škodlivín z domácností
Neprípustné: stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou
ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130
Podmienky funkčného využitia plôch: Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany kontaktného
územia pred nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných zariadení, zeleň
v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná zeleň vodných tokov. V
územiach je potrebné rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých druhov ochranných pásiem.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: zeleň líniová a plošná
Prípustné: v území je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti s ochrannými pásmami
Prípustné v obmedzenom rozsahu: v území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä:
stavby pre individuálnu rekreáciu mimo koridorov plynovodov, vodovodov, produktovodov, drobné
zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou, ČSPH, diaľničné odpočívadlá, odstavné státia a
parkoviská, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia, zariadenia
na separovaný zber odpadov miestneho významu okrem nebezpečného odpadu. Neprípustné: stavby a
zariadenia nesúvisiace s funkciou
V záväznej časti ÚPN hlavného mesta „C" sa na str. 35 uvádza:
Pre spodrobnenie regulatívov stanovených na úrovni ÚPD obce, pre potreby územnoplánovacej
praxe, usmerňovanie vlastníkov nehnuteľností a potenciálnej investičnej činnosti na území Bratislavy
a jej mestských častí je potrebné zabezpečiť prehĺbenie územného plánu mesta spracovaním zonálnej
dokumentácie pre územie Líščie územie v MČ Karlova Ves. (ÚPN Z pre určené časti územia mesta sú
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záväzné z hľadiska rozsahu a polohy podľa textovej časti ÚPN. Konkrétne vymedzenie riešeného
územia ÚPN Z môže byt' upravené v rámci procesu jeho obstarania).
Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán:
• ponecháva súčasné funkčné využitie,
• predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia,
Požiadavky vo vzťahu k územným generelom hlavného mesta SR Bratislavy
Územný generel zdravotníctva:
V zmysle územnoplánovacieho podkladu Územný generel zdravotníctva hlavného mesta SR
Bratislavy (uzn. č. 1637/2014 zo dňa 03.07.2014, ktorým Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
prerokovaný predmetný materiál ako prehlbujúci územnoplánovací podklad aj pre územné
rozhodovanie) sa navrhuje stabilizácia Polikliniky Karlova Ves Líščie údolie 57 s plochou
pozemku 6 688 m2, podlažnou plochou 10 843 m2 a počtom lekárov 53 v dotyku s riešeným
územím.
Územný generel školstva:
V oblasti školstva predškolskej prípravy v zmysle územného generelu školstva hlavného mesta SR
Bratislavy rok 2014 (uzn. č. 1637/2014 zo dňa 03.07.2014, ktorým Mestské zastupiteľstvo berie na
vedomie prerokovaný predmetný materiál ako prehlbujúci územnoplánovací podklad aj pre
územné rozhodovanie) požadujeme v dotyku s riešeným územím (v rámci širších vzťahov) riešiť
zariadenie MŠ ako areálové zariadenie nasledovne:
- lokalita Líščie údolie (44203 N) — požadovaná plocha pozemku 4200 m2, podlažná plocha
1440 m2 , kapacita 120 žiackych miest, počet tried 6
Ďalej v oblasti základného školstva požadujeme zariadenie ZŠ riešiť ako areálové oplotené
zariadenie vrátane školskej telovýchovy nasledovne:
- lokalita Staré Grunty — sever (4403_N) požadovaná plocha pozemku 28 000 m2, podlažná
plocha 5600 m2 , kapacita 675 žiackych miest, počet tried 27
Poznámka: Požiadavky Zadania pre ÚPN-Z na riešenie občianskej vybavenosti – viď. kapitola 5.2
tohto zadania
Ovzdušie, vody, pôdy, zeleň, tvorba krajiny:
V zmysle platnej legislatívy je potrebné vyhodnotiť stav jednotlivých zložiek životného prostredia
a vplyvy na tieto zložky, ktoré budú vyvolané ako dôsledky navrhovaného urbanistického,
dopravného a infraštrukturálneho riešenia.
Odporúčame spracovať aj územný priemet týchto zložiek ŽP s vyhodnotením dodržania či
prekročenia povolených limitných hodnôt využitia prírodných zdrojov, ochranné pásma,
chránené územia, ochrana poľnohospodárskej pôdy, a i. v zmysle § 13 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii)
V kontexte s reliéfom resp. sklonitosťou územia v intervale od 3° do 17° odporúčame spracovať aj
„výkres" diaľkových pohľadov na riešené územie z opozitného územia Dlhých dielov, z ktorého
bude zrejmý charakter zástavby, zelené cezúry či celkový charakter pohľadovej kulisy.
Hluk, odpady, špecifické zložky:
Požiadavky:
Hluk:
Zohľadniť strategickú hlukovú mapu Bratislavskej aglomerácie (Euroakustik, s.r.o., hlavné mesto
SR Bratislava, 2013). K. dispozícii na www.hlukovamapa.sk, na portáli hlavného mesta v sekcii
„životné prostredie" alebo CD po súhlase Magistrátu a firmy Euroakustik, s.r.o.
Námety:
Geologické pomery:
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Vo viacerých zdrojoch sa uvádza, (napr. Bratislava, životné prostredie. Abiotická zložka;
Geocomplex, 1993) že Líščím údolím prebieha zlomová zóna v smere severozápad-juhovýchod.
Vzhľadom na túto tektonickú poruchu v oblasti neďaleko riešeného územia a taktiež na značnú
sklonitosť riešeného územia odporúčame pri charakteristike základových pomerov okrem
predbežného geologického prieskumu vychádzať z geologických máp, ktoré sú na mapovom
portáli Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.
Systémy technickej infraštruktúry (TI):
Návrh ÚPN Z je možné počas spracovania konzultovať s jednotlivými špecialistami za TI na Oddelení
tvorby územného plánu a dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, ktorí majú k dispozícii hore
uvedené generely TI.
Z hľadiska záujmov riešenia verejného dopravného vybavenia pri spracovávaní územnoplánovacej
dokumentácie „Územný plán zóny Bratislava, Karlova Ves Líščie údolie" žiadame rešpektovať:
1. Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov — výhľadovú
koncepciu riešenia dopravy
V tejto súvislosti upozorňujme na nasledujúce spodrobňujúce dokumentácie:
Dopravno - urbanistickú štúdiu komplexného rozvoja nosného systému MHD v Bratislave
(spracovatelia Dopravoprojekt, Aurex a Pragoprojekt, máj 1997)
Územný generel automobilovej dopravy a komunikačnej siete hl. mesta SR Bratislavy
konkrétne stavba „Mimoúrovňová križovatka Molecova Karloveská - Líščie údolie"
STN 73 6110/Z2, STN 73 6102 a ostatné súvisiace predpisy
Metodiku dopravno — kapacitného posúdenia veľkých investičných projektov (Magistrát hl.
mesta SR Bratislavy; zverejnená na www.bratislava.sk)
- koniec citácie –
Požiadavky na verejné dopravné vybavenie vyplývajúce zo ZaD 03 ÚPN BA:

„Rezervovať koridory pre výstavbu nosného koľajového systému MHD (ďalej aj „NS MHD“)
definovaného ako súbor vybraných električkových, železničných alebo špeciálnych dráh určených
pre verejnú hromadnú dopravu osôb na území hl. m. SR Bratislavy. Hlavná kostra NS MHD je tvorená
dvoma diagonálnymi trasami A a B so vzájomným krížením v centre mesta, definovanými stanicami
a zastávkami takto:
Trasa A: Kamenáče, Dúbravčice, Podvornice, Dúbravka, Záluhy, Krčace, Kútiky, Dlhé diely, Karlova
Ves, Staré Grunty, Kráľovské údolie, Podhradie, ...“
V zmysle grafickej časti ÚPN BA riešené územie v jeho južnej časti pretína vyššie uvedená Trasa A
NS MHD a v tesnom dotyku riešeného územia – v križovaní ulíc Karloveskej a Molecovej je vyznačená
podzemná stanica NS MHD.
Doplnenie funkčného využitia územia podľa ZaD 05 ÚPN BA:
V riešenom území sa nachádza aj funkčná plocha
9901 plochy námestí a ostatné komunikačné plochy
Námestia a ostatné komunikačné plochy : Námestia a ostatné komunikačné plochy sú verejne
prístupné nezastavané plochy v meste ohraničené inými funkčnými plochami. Pod úrovňou terénu je
možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, podzemné parkovacie garáže,
podjazdy, podchody pre chodcov, prevádzky občianskej vybavenosti určenej pre širokú verejnosť.
Súčasťou plôch námestí a koridorov sú spravidla: zeleň, mestský mobiliár, prvky verejného osvetlenia,
prvky dopravného značenia, výtvarné umelecké diela.
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Doplňujúca informácia:
Zo spracovaných prieskumov a rozborov, vyplýva, že v riešenom území došlo k realizácii stavieb,
ktoré nie sú v súlade s platným ÚPN BA. Podrobne sú tieto prípady popísané v dokumentácii
„Prieskumy a rozbory …“

Pre ďalšie požiadavky pozri tiež kapitolu 19.

5. POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE ZO ŠIRŠÍCH VZŤAHOV RIEŠENÉHO ÚZEMIA Z HĽADISKA
RIEŠENIA DOPRAVY, OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A TECHNICKÉHO VYBAVENIA
Požiadavky z hľadiska širších vzťahov:
Požiadavky Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „BSK“):
Pri územnoplánovacích činnostiach na úrovni obcí je potrebné postupovať v súlade s ÚPN R-BSK,
najmä v zmysle všetkých ustanovení jej záväznej časti (www.bratislavskykraj.sk), najmä regulatívy:
1.3.8.3. poukazuje na potrebu komplexného riešenia rozvoja obce, 1.3.8.6. a 5.3.2. žiadajú zachovať
okolitú prírodu a rešpektovať vymedzené prvky územného systému ekologickej stability (1.ÚSES) —
riešené územie je v dotyku s regionálnym biocentrom Sitina - Starý Grunt, 4.12.5.1.-3. podporujú
realizáciu bezpečného spojitého systému cyklotrás a budovania sprievodnej zelene, 5.4.1. žiada
chrániť lesné pozemky a ich ochranné pásmo, ako limitujúci prvok pri územnom rozvoji krajiny, 5.4.6.
poukazuje na nevyhnutnosť zohľadňovať v územnom rozvoji princíp zadržiavania vôd v území a
zamedzenia erózie pôdy, 6.13. žiada prehodnocovať opodstatnenosť budovania spevnených plôch v
území.
BSK ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) obstaráva Koncepciu územného
rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja (Ing.arch. Rajecká) vo vzťahu k Integrovanému
dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu.
Z hľadiska regionálnych rozvojových zámerov v zmysle ÚPN R-BSK a jeho grafickej časti v mierke
1:50 000 je lokalita Líščie údolie v Karlovej Vsi riešená ako plocha obytného prostredia a ostatné
rozvojové územie obce podľa platného územného plánu obce. Východne v blízkosti riešeného
územia je vodovodná sieť s vodojemom, západne je kanalizačná jednotná sieť a optická káblová trasa.
Severne je riešené územie v dotyku s regionálnym biocentrom Sitina – Starý Grunt, ktorý je súčasťou
záväznej grafickej časti ÚPN R-BSK. Lokalitu ovplyvňuje diaľková rádioreléová trasa, ktorá nadväzuje
na diaľkový rádioreléový bod situovaný na Kamzíku.
Hľadisko ochrany prírody a ÚSES - v riešenom území sa žiadne chránené územia ani prvky ÚSES
nenachádzajú. Najbližšie sa nachádza regionálne biocentrum Sitina — Starý Grunt, ktoré je v dotyku s
riešeným územím. Biocentrum tvoria lesné porasty. Požadované je rešpektovať ochranné pásmo
lesa.
Prírodné podmienky - riešené územie je ohrozené prívalovými dažďami a eróziou pôdy (podľa UŠ
Ochrana územia pred prívalovými dažďami). V závislosti na zmene pokryvu pôdy sa môžu tieto
negatívne vlastnosti územia ešte prehĺbiť.
Pre riešené územie, vrátane územia širších vzťahov, vyplývajú zo záväznej časti ÚPN BA, najmä
nasledovné princípy:
Severozápadný rozvojový smer s ťažiskovými priestormi urbanistickej koncepcie a kompozície
– lokálne centrum: Centrum I. (Karloveská - Molecova - Staré grunty),
Rešpektovať terénnu konfiguráciu ako súčasť obrazu mesta:
o masívy a úpätia Devínskych a Pezinských Karpát, Devínskej Kobyly a Sitiny,
Rozvíjať a vytvárať:
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o

v území sídliskových štruktúr mestotvorné priestory štruktúrou polyfunkčnej
zástavby, námestí, parkov a zelených cezúr,
o v rozvoji novej bytovej zástavby rôzne typologické druhy málopodlažných foriem
zástavby s lokálnymi centrami spoločenského kontaktu, občianskej vybavenosti
a verejnej zelene,
Rešpektovať:
o saturovanie novej zástavby občianskej vybavenosti v priestore Centrum I,
Rozvíjať:
o Líščie údolie – západný svah polyfunkčnou zástavbou pozdĺž ul. Staré Grunty
a rôznymi formami málopodlažnej bytovej zástavby s prevahou rodinných domov
a zelene v strednej svahovej časti,
o priestor Staré Grunty – Mlynská dolina vytvorením uzlového priestoru prepojenia
troch funkcií: nástup do cintorína, zariadení vysokého školstva a územia STV
s dôrazom na vytvorenie spoločenského, polyfunkčného mestského priestoru,

Pre ďalšie požiadavky pozri tiež kapitolu 19.
5.1.

Doprava

Z hľadiska širších vzťahov nie sú požiadavky na lokalizáciu špecifických stavieb a zariadení dopravy
v riešenom území, avšak je potrebné brať do úvahy požiadavky ZaD 03 ÚPN BA citované v kapitole
4. Požiadavky vyplývajúce z územného plánu obce na riešené územie vrátane záväznej časti.
V riešenom území nie je cieľom lokalizovať žiadne zariadenia dopravnej obsluhy alebo dopravné
zariadenia, ktoré nemajú väzbu priamo na funkcie v riešenom území.
Požiadavky na riešenie:
Z hľadiska širších vzťahov:
potrebné je navrhnúť dopravné napojenie riešeného územia na nadradený komunikačný
systém;
potrebné je uvažovať s mimoúrovňovou križovatkou Karloveská – Molecova, a podzemnou
stanicou rýchlodráhy, ktoré sú súčasťou ÚPN BA, nakoľko však riešenie týchto stavieb, ktoré sú
situované mimo riešeného územia, je nad rámec spracovania tohto ÚPN-Z, spracovateľ
do riešenia zahrnie v čase spracovania návrhu ÚPN-Z dostupnú PD predmetných stavieb,
alebo, ak nebudú k dispozícii PD, vyznačí len schématické riešenie, ktoré predovšetkým
vymedzí priestorové požiadavky na prípadné územné rezervy v riešenom území;
z hľadiska kapacít, je potrebné identifikovať objemy novej výstavby, ktoré sú prípustné bez
realizácie podmieňujúcich investícií vo vzťahu k nadradenému komunikačnému systému, tieto
objemy musia byť zapracované do záväznej regulácie a premietnuté do prípadnej etapizácie
rozvoja územia,
navrhnúť systém obsluhy MHD – v riešenej zóne je potrebné osobitne posudzovať aj dopravnú
obslužnosť zabezpečovanú verejnou mestskou hromadnou dopravou na uliciach Staré Grunty
a Karloveská,
Z hľadiska rozvoja samotnej zóny:
navrhnúť komplexnú verejnú dopravnú obsluhu riešeného územia v nadväznosti na jestvujúce
komunikácie a dopravné zámery v širšom území pre automobilovú dopravu, MHD, statickú
dopravu, pešie a cyklistické ťahy; do systému podľa možností a významu zapojiť dopravné
plochy a komunikácie existujúcich stavieb v území,
nároky na statickú dopravu bilancovať v zmysle STN 73 6110 pre výhľadový stupeň
automobilizácie 1 : 2,0,
komunikácie navrhnúť v zmysle STN 73 6110 (vzdialenosť napojení, šírkové usporiadanie,
ING.ARCH. EVA BALAŠOVÁ, JÚL 2018

STRANA 12

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KARLOVA VES – LÍŠČIE ÚDOLIE

ZADANIE – NÁVRH

pozdĺžne sklony a ďalšie),
určiť na ulici Staré Grunty polohu zastávok MHD a pritom dodržať normové hodnoty dĺžky
nástupných hrán a navrhnúť prístupové pešie trasy k nim; v priebehu spracovania konzultovať
s Dopravným podnikom Bratislava,
osobitne riešiť systém verejných priestorov a komunikácií pre peší pohyb, prípadne zmiešaný
pohyb chodcov a cyklistov tak, aby bol umožnený plynulý pohyb chodcov smerom k cieľom aj
mimo riešeného územia, ktoré predstavujú najmä zariadenia občianskej vybavenosti, plochy
verejnej zelene, zastávky MHD;
určiť verejnoprospešné stavby,
riešiť problémové javy identifikované v území, ktoré sa dotýkajú:
dopravno-technických závad líniového a bodového charakteru (šírkové usporiadanie
obslužných komunikácii, vjazdy do územia, zastávky MHD v rámci vozovky bez nástupných
hrán).
dopravno-inžinierskych závad vychádzajúcich z rozporu funkčnej triedy komunikácie
a normových parametrov šírkového usporiadania, vzdialeností križovaní, parametrov
smerových oblúkov,
závad vychádzajúcich z dopravno-urbanistických kritérií hodnotiacich miestny
komunikačný systém z pohľadu miery segregácie motorovej a nemotorovej dopravy,
hygienických podmienok v územiach zaťažených nadmernou hladinou hluku z prevádzky
motorovej dopravy,
deficitu kapacít statickej dopravy v intenzívne zastavanom území, kde možnosti
parkovania a odstavovania motorových vozidiel na teréne (vozovka) a na úrovňových
plochách statickej dopravy sa stávajú pri narastajúcom stupni automobilizácie vyčerpané,
deficitu dopravnej infraštruktúry upokojenej dopravy (chodníky, vedľajšie a doplnkové
cyklistické trasy) vo vzťahu k rozloženiu základných urbanistických prvkov. Charakter
riešeného územia si vyžaduje osobitný prístup pri riešení nemotorovej dopravy ako
jedného z rozhodujúcich dopravných systémov. Tu je nutné zadefinovať mieru segregácie
motorovej a nemotorovej dopravy (chodníky, segregované cyklistické pruhy),
urbanistických bariér vytvorených existujúcou zástavbou vytvárajúcou prekážky pre
pozdĺžne zonálne prepojenia, vychádzajúce zo spracovaných koncepčných pokladov (viď.
UŠ Bratislava Karlova Ves Staré grunty – Líščie údolie, Ing. arch. Dinaj, Ing. arch. Duška,
07/2004).

5.2.

Občianska vybavenosť

Požiadavky na riešenie:
Predpokladá sa, že rozvoj riešeného územia pre funkcie bývania vytvorí nové požiadavky na
zariadenia občianskej vybavenosti v riešenom území i v širšom okolí, preto je potrebné tieto
nároky identifikovať. V ÚPN-Z je potrebné navrhnúť spôsob saturovania nárokov na občiansku
vybavenosť v riešenom území a v jeho zázemí a zmapovať do akej miery môžu jestvujúce
zariadenia tieto nové predpokladané nároky v budúcnosti saturovať.
Spracovateľ pri návrhu riešenia ÚPN-Z využije vypracované územné generely Hlavného mesta
SR Bratislavy, ktoré sú podkladmi (§ 5 SZ) pre spracovanie predmetnej územnoplánovacej
dokumentácie,
Osobitne je potrebné vziať do úvahy návrhy Územného generelu školstva (ďalej len ÚGŠ).
Spracovateľ bude pri navrhovaní zariadení školstva postupovať v zmysle návrhovej časti ÚGŠ,
v ktorej sú stanovené nasledovné princípy:
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Návrh lokalizácie MŠ
Lokalizácia nových materských škôl sa uvažuje v rámci plôch obytných území, občianskej vybavenosti,
zmiešaných území bývania a občianskej vybavenosti a v rámci vstavaných zariadení v bytových domoch.
V návrhu sa požaduje zachovať existujúce zariadenia materských škôl.
Pre konkrétny návrh nových zariadení materských škôl je dôležité:
poznanie konkrétneho prírastku obyvateľov v konkrétnej časovej etape a územné rozloženie novej
výstavby v území,
poznanie disponibilnej kapacity existujúcich materských škôl v dotknutom území novej výstavby,
predpoklad výstavby nových objektov MŠ sa očakáva v územiach koncentrovaného rozvoja bytovej
výstavby v určitej časovej etape, ak sa ňou dosiahne hranica nástupu zariadenia (tab. č. 2.4.).
Potrebné zariadenia je možné riešiť aj ako vstavané zariadenie občianskej vybavenosti v polyfunkcii
s bývaním.
Pre návrh výstavby novej ZŠ v území je dôležité:
poznanie konkrétneho prírastku obyvateľov v konkrétnej časovej etape a územné rozloženie výstavby,
poznanie disponibilnej kapacity existujúcich škôl v dotknutom území novej výstavby,
predpoklad výstavby nových objektov ZŠ sa očakáva iba v územiach koncentrovaného rozvoja bytovej
výstavby v určitej časovej etape, ak sa ňou dosiahne hranica nástupu zariadenia základnej školy
a v území nie je voľná kapacita v jestvujúcich školách.
Návrh lokalizácie ZŠ
Základné školy sú navrhované ako zariadenia školstva areálového typu so zariadeniami telovýchovy
a športu s väzbou na obyvateľstvo, pričom spádové územie narastá a stráca na kompaktnosti z dôvodu
dochádzky do škôl s ponukou špeciálneho výukového programu, napr. s preferenciou jazykovej výučby,
cirkevných škôl a pod..
Lokalizácia nových škôl sa uvažuje v rámci území občianskej vybavenosti lokálneho významu, prípadne
občianskej vybavenosti celomestského významu. Navrhované riešenie uvažuje s polyfunkčnými
a integrovanými zariadeniami základných škôl za účelom možnosti reprofilácie uvoľnených kapacít
pre potreby stredného školstva, ZUŠ, celoživotného vzdelávania občanov a pod..

V zmysle horeuvedených požiadaviek ÚGŠ spracovateľ vyhodnotí skutočné nároky
na umiestnenie nových školských zariadení na základe konkrétneho návrhu riešenia ÚPN-Z
a z toho vyplývajúcich kapacitných predpokladov na naplnenie nových školských zariadení.
Do prepočtov kapacít budú započítané aj nároky vyplývajúce zo spádového územia
situovaného aj mimo riešeného územia. Pre základnú školu sa bude uvažovať s územím
s dochádzkovou vzdialenosťou cca 800 m a pre materskú školu územie s dochádzkovou
vzdialenosťou cca 400 m.
podľa potreby určiť verejnoprospešné stavby,

5.3.

Požiadavky z hľadiska technickej infraštruktúry:

Všeobecne
navrhnúť riešenie technickej vybavenosti vo väzbe na urbanistický návrh, riešenie spracovať
formou samostatných kapitol pre jej jednotlivé systémy (zásobovanie vodou, odkanalizovanie,
odvedenie dažďových vôd, zásobovanie el. energiou, plynom, teplom, telekomunikácie);
rešpektovať koridory a trasy existujúcich systémov technického vybavenia,
rešpektovať celomestskú koncepciu riešenia technického vybavenia zadefinovanú v územných
genereloch jednotlivých systémov a v ÚPN BA a riešiť napojenie navrhovaného technického
vybavenia riešeného územia na tieto systémy, vrátane väzieb na susediace územia,
navrhnúť prekládky koridorov technického vybavenia, ktoré vyvolá nová urbanistická koncepcia
územia,
určiť verejnoprospešné stavby,
rešpektovať všetky ochranné a bezpečnostné pásma technickej infraštruktúry,
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Špecifické požiadavky:
Vodohospodárstvo
vo vodohospodárskej časti zdokumentovať nároky na pitnú a požiarnu vodu a výšku zástavby,
množstvá splaškovej a dažďovej vody, ako aj spôsob zadržania, prípadne odvedenia dažďových
vôd z riešeného územia
Verejné vodohospodárske siete vrátane pásiem ochrany je nutné umiestňovať vo verejných
komunikáciách, resp. verejne prístupných koridoroch s minimálnou šírkou a únosnosťou povrchu
umožňujúcou vjazd servisných vozidiel prevádzky,
Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí je potrebné dodržať' STN 73 6005 o priestorovej úprave
vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
Zásobovanie pitnou vodou:
Kapacita verejného vodovodu v riešenom území je v súčasnosti dostačujúca, spoľahlivosť
dodávky vody je ohrozovaná len poruchami. V minulosti bolo pre túto lokalitu stanovené
funkčné využitie – zeleň, preto v území prakticky nie sú verejné vodohospodárske zariadenia
vybudované,
Návrh verejného technického vybavenia musí zohľadňovať kapacitné pokrytie potrieb
vyjadrených vo vodohospodárskej bilancii navrhovaného funkčného využitia a organizácie
územia,
Aby bolo možné určiť miesto napojenia na verejný vodovod zodpovedajúceho tlakového pásma
bratislavského vodovodného systému je nutné určiť hranice tlakových pásiem a tie rešpektovať
pri návrhu zásobných potrubí. Z dôvodu zabezpečenia kvality a bezpečnej dodávky pitnej vody je
nutné verejné vodovody navrhovať' v príslušnom tlakovom pásme zokruhované v maximálne
možnej miere.
Vo vodohospodárskej bilancii je potrebné podrobne zdokumentovať nároky na pitnú a požiarnu
vodu a výšku zástavby v príslušnom tlakovom pásme, množstvo splaškových a zrážkových vôd,
a vyčísliť odtokové množstvo zrážkových vôd pri súčasnom koeficiente odtoku z riešeného
územia . Výpočet potreby vody je nutné previesť podľa prílohy č. 1 Vyhlášky ministerstva
životného prostredia SR č. 684/2006 zo dňa 14.11.2006,
Verejný vodovod je nutné navrhovať v súlade s STN 73 6005, STN 75 5401, OTN 755411
a ostatnými súvisiacimi normami,
Odkanalizovanie:
Riešené územie patrí do povodia zberača A VIII, ktorý je v súčasnosti kapacitne vyťažený. Počas
prívalových zrážok dochádzalo často k zatápaniu komunikácie Líščie údolie. Uvedený nepriaznivý
stav bol v nedávnej minulosti riešený investične náročnou stavbou preložky zberača A VIII
v úseku od Botanickej ulice po polikliniku. Do verejnej kanalizácie je možné zaústiť len splaškové
vody a vody z povrchového odtoku v množstve nepresahujúcom terajšie hodnoty. Konfigurácia
terénu vyžaduje osobitný prístup, precízne riešenie retencie a hydrogeologické posúdenie
možností vsakovania,
V celom povodí zberača A VIII je preto potrebné venovať pozornosť vhodným spôsobom
znižovania koeficientu odtoku súčasných spevnených plôch,
Odvádzaniu odpadových vôd z urbanizovaného územia je potrebné venovať' zvýšenú pozornosť.
Odkanalizovanie územia do verejnej kanalizácie BVS je možné za podmienky zachovania
súčasného množstva odpadových vôd z povrchového odtoku odvádzaných z riešeného územia
do verenej kanalizácie a modernizácie existujúcich kanalizácii,
kanalizačnú sieť navrhovať ako delenú,
vody z povrchového odtoku nie je možné odvádzať do verejnej kanalizácie. Verejnú kanalizáciu
je nutné navrhovať v súlade s STN 73 6005, STN 75 6101 a ostatnými súvisiacimi normami,
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Pri spracovaní ÚPN-Z je nutné vychádzať z Územného generelu odkanalizovania a generelu
zásobovania vodou hl.m. SR Bratislavy. Je možné vychádzať aj z návrhu „Urbanistickej štúdie
Staré grunty - Líščie údolie" z roku 2004 obstaranej Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves,
Návrh zásobovania vodou a odkanalizovania je potrebné konzultovať osobne, počas spracovania
ÚPN-Z oprávnenou osobou pre projektovanie vodných stavieb s pracovníkom oddelenia
vodárenských koncepcii BVS,
Odvádzanie dažďových vôd - požiadavky SVP a BVS
Riešené územie má relatívne strmý sklon (od 11 % do 19 %) smerom k juhozápadu, k ulici Líščie
údolie, s celkovou plochou cca 440 tis. m2. Na väčšine riešeného územia sa v súčasnosti
nachádzajú bývalé vinohrady a záhrady. Povrchový odtok z územia je dnes vo veľkej miere
eliminovaný intercepciou a výparom – riešené územie má v existujúcom stave vyhovujúcu
schopnosť retencie dažďových zrážok. Odvádzanie zrážkových vôd po vybudovaní spevnených
plôch v riešenom území – strechy objektov, komunikácie, parkovacie plochy a pod. bude
potrebné riešiť aj z hľadiska stability svahu a tiež aj z pohľadu možného ohrozenia nižšie ležiacej
zástavby (už existujúcej IBV pozdĺž ulice Líščie údolie) podzemnými, resp. povrchovými vodami.
Ako najprimeranejšie riešenie v tomto území sa javí návrh akumulačných nádrží s následným
využitím vody na závlahu zelene, prípadne rozšírený o doplňujúce vodozádržné opatrenia,
napríklad tzv. zelené strechy a pod. Z dôvodu následkov klimatických zmien sa požaduje
dimenzovanie akumulačnej dažďovej nádrže a dažďovej kanalizácie navrhnúť na min. 20-ročnú
prívalovú zrážku s intenzitou 235 l/s.ha s dobou trvania minimálne 15 minút a max. koeficientom
odtoku = 1,0,
V prípade vypúšťania zrážkových vôd do recipientu sa požaduje zachovanie „prirodzeného
odtoku z povodia“, t. j. takého prietoku, ako keby bol súčiniteľ odtoku rovný ψ = 0,05,
Nároky na zvýšený podiel odvádzania zrážkových vôd do verejnej kanalizácie oproti súčasnému
stavu je nutné riešiť mimo jestvujúcu verejnú kanalizáciu, resp. pomocou retenčných opatrení,
Riešenie odvádzania zrážkových vôd zo striech do terénu prostredníctvom vsakovacích zariadení
je podmienené priaznivými hydrogeologickými a morfologickými pomermi dotknutého terénu.
Vhodnosť vsakovania nekontaminovaných zrážkových vôd zo striech objektov je nutné
preukázať hydrogeologickým prieskumom v ďalších etapách projektovej prípravy investičných
zámerov
Zásobovanie plynom
v riešenom území je vybudovaná v ul. Staré Grunty STL plynovodná sieť D 160, PN 90 kPa z južnej
strany a zo severnej strany STL plynovod D 225, PN 90 kPa,
navrhovanú urbanizáciu v území zásobovať plynom z existujúceho STL plynovodu D 160, PN 90
kPa, príp. rozšírením STL plynovodnej siete PN 90 kPa
Zásobovanie teplom
Zásobovanie teplom v riešenej lokalite riešiť napojením na centralizovaný zdroj tepla alebo
individuálnymi zdrojmi tepla na báze plynu, elektriny alebo obnoviteľných zdrojov,
Preveriť možnosti iného technického riešenia existujúceho teplovodného potrubia, ktoré
nad úrovňou terénu križuje riešené územie,

6. POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKLADNÝCH DEMOGRAFICKÝCH, SOCIÁLNYCH
A EKONOMICKÝCH ÚDAJOV A PROGNÓZ
Demografia:
preveriť základné demografické charakteristiky navrhovanej urbanizácie vo vzťahu k potrebám
saturovania nárokov na občiansku vybavenosť,
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Trh práce - zamestnanosť:
vyšpecifikovať základnú štruktúru pracovných príležitostí podľa navrhovaných funkcií v území,
riešiť bilančné ukazovatele z hľadiska zaťaženosti územia,
Pre ďalšie požiadavky pozri tiež kapitolu 19.

7. POŽIADAVKY NA TVORBU URBANISTICKEJ KOMPOZÍCIE
Základnú koncepciu urbanistického rozvoja územia riešiť v zmysle platnej celomestskej
územnoplánovacej dokumentácie.
7.1.

Požiadavky na riešenie širších vzťahov

Z hľadiska širších vzťahov je pri návrhu urbanistickej kompozície potrebné vychádzať z toho, že
riešené územie predstavuje významnú vizuálne exponovanú polohu, vnímateľnú z Karloveskej ulice, z
náprotivnej strany (Dlhé diely), ako aj z diaľkových pohľadov na Bratislavu. Tento fakt je potrebné
zohľadniť pri návrhu objemu novej zástavby, ktorý by mal zodpovedať takto špecifikovanému
významu a charakteru územia. Je nevyhnutné uplatniť citlivý prístup pri navrhovaní zástavby na
hrebeni masívu a zachovať priehľady ponad masív tak, aby nevznikla kontinuálna „hradba/múr“
zástavby.
V rámci riešenia širších vzťahov, je potrebné charakterizovať prevádzku územia, definovať a navrhnúť
hlavné prevádzkové väzby a pešie a dopravné ťahy v kontexte širšieho územia. Potrebné je tiež
navrhnúť základné prvky urbanistickej kompozície vo väzbe na riešené územie. V rámci riešenia
širších vzťahov dokumentovať väzbu riešeného územia na dôležité centrá občianskej vybavenosti
a na základnú občiansku vybavenosť.
7.2.

Požiadavky z hľadiska krajinnej kompozície

rešpektovať prírodnú vedutu mesta, tvorenú aj masívom zelene Sitiny (požiadavka ÚPN BA)
vytvárať horizontálne zelená cezúry, čo vychádza z ÚPN BA (str. 21 prieskumov a rozborov)
rešpektovať krajinotvorný prvok – „línia vnímania prírodného masívu“, konkrétne „rozhranie
vnímania prírodného masívu“ z ÚPN BA (str. 30 prieskumov a rozborov)
7.3.

Požiadavky z hľadiska urbanisticko - architektonického

Riešenie ÚPN-Z bude definovať hlavné kompozičné prvky riešeného územia, hlavné prevádzkové
ťahy, systém obsluhy územia, hmotovo -priestorové usporiadanie, najmä čo sa týka výškového
zónovania a prípadného umiestnenia hmotových alebo výškových dominánt. Riešenie navrhne jasné
a logické priestorové usporiadanie. Súčasťou riešenia ÚPN-Z bude i návrh riešenia hierarchizovaných
verejných priestorov.

Požiadavky na urbanisticko-architektonické riešenie:
Celkové riešenie: územie riešiť ako obytné územie s málopodlažnou zástavbou v zmysle platného
ÚPN BA; riešiť ako územie s nízkou intenzitou zástavby a vysokým podielom zelene, čo vyplýva
najmä zo záväzného regulatívu v ÚPN BA – línia vnímania prírodného masívu
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Princípy riešenia:
o pri návrhu vychádzať z konfigurácie terénu, pri tvorbe hlavných kompozičnoprevádzkových osí, základnom členení územia a usporiadaní zástavby preferovať
horizontálnu kompozíciu, ktorá kopíruje vrstevnice
o pri celkovej urbanistickej kompozícii uvažovať so zachovaním ulice Staré Grunty ako
vyhliadkovej trasy na centrálnu časť Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves – navrhnúť
vyhliadkové body a priehľady, ktoré nemôžu byť narušené novou výstavbou,
o dôraz položiť na dostatočné zastúpenie zelene, zeleň riešiť aj vo forme verejných
ozelenených priestorov rôznych foriem,
o novú zástavbu riešiť tak, aby sa maximálne zapojila existujúca zástavba do celkovej
urbanistickej štruktúry,
o navrhnúť hierarchizovaný systém verejných priestorov, zvážiť vytvorenie ťažiskového
verejného priestoru vo vhodnej polohe, ktorý bude pôsobiť ako jadro identifikácie
územia (referenčný bod v území) a môže sa stať miestom stretávania obyvateľov
územia; na takýto priestor možno naviazať zariadenia občianskej vybavenosti
lokálneho významu, ktoré budú saturovať potreby obyvateľov zóny,
o navrhnúť logický systém vnútrozonálnych verejných dopravných komunikácií, ktoré
bude možné prepojiť s vybudovanými komunikáciami existujúcich stavieb v území,
o navrhnúť efektívny systém verejných peších komunikácií a prepojení („skratiek“) tak,
aby boli jednotlivé dochádzkové ciele občianskej vybavenosti plynule prístupné
prostredníctvom peších
trás; navrhnúť možnosti prerušenia existujúcich
priestorových bariér (súvislej zástavby RD a uzatvorených areálov) s cieľom
zabezpečenia a zvýšenia priestupnosti územia najmä pre peších a cyklistov
o stabilizovanou zelenou líniou – funkčná plocha 1203 - a novou zelenou líniou v trase
existujúceho teplovodu vytvoriť prepojenie masívov zelene Sitiny a cintorína Slávičie
údolie,
o zabrániť pokračovaniu doterajších prístupov k novej výstavbe, ktorá bola riešená
v izolovaných štruktúrach bez väzieb na okolité územie,
o s ohľadom na vysokú pohľadovú exponovanosť územia, navrhnúť zásady a princípy
architektonického riešenia novej zástavby riešeného územia,
o rešpektovať vydané územné rozhodnutia a stavebné povolenia;
Pre ďalšie požiadavky pozri tiež kapitolu 19.

8. POŽIADAVKY NA OBNOVU, PRESTAVBU A ASANÁCIE
ÚPN-Z bude definovať možnosti obnovy, prestavby a dostavby existujúcich stavieb v riešenom území.
Možné je navrhnúť i asanácie.

9. POŽADOVANÉ REGULAČNÉ PRVKY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A MIERY
VYUŽÍVANIA POZEMKOV
Záväzná časť ÚPN-Z bude obsahovať presne formulované regulatívy pre funkčne a priestorovo
homogénne jednotky bloky / pozemky, ktoré určia spôsob využitia územia a obmedzia, vylúčia alebo
podmienia umiestňovanie stavieb na jednotlivých pozemkoch.
Záväzná časť ÚPN-Z bude v zmysle § 13 ods. 7 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. obsahovať:
regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb,
regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia,
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regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, v urbánnych priestoroch s určením
zastavovacích podmienok,
určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb,
regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby a do ostatnej krajiny,
určenie stavieb, na ktoré sa nebude vyžadovať rozhodnutie o umiestnení stavby,
požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov,
pozemky pre verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií v riešenom území ,
zoznam verejnoprospešných stavieb,
schému záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb,
Ďalej bude záväzná časť obsahovať:
spodrobňujúce regulatívy a limity pre zamedzenie vzniku, resp. zmiernenie existujúcich konfliktov
rozvoja územia a záujmov ochrany prírody v riešenom území, regulatívy na ochranu životného
prostredia a ochranu prírody,
podľa potreby – návrh etapizácie rozvoja územia vo vzťahu k možnostiam napojenia územia
na nadradenú dopravnú infraštruktúru,
reguláciu reklamných zariadení,
podmieňujúce investície
Funkčne a priestorovo homogénne jednotky – bloky / pozemky budú regulované, okrem vyššie
uvedených regulatívov, minimálne nasledovnými regulačnými prvkami:
Záväzné regulačné prvky:
- minimálna výmera stavebného bloku / pozemku,
- regulatívy funkčného využitia územia,
- regulatívy intenzity využitia územia; max. koeficient zastavanosti bloku / pozemku
a špecificky maximálny koeficient zastavanosti nadzemnými budovami, minimálny
koeficient zelene a špecificky minimálny koeficient zelene na rastlom teréne pre blok /
pozemok, max. index podlažnej plochy pre blok / pozemok; max. podlažnosť stavieb
v bloku / pozemku, max. koeficient stavebného objemu,
Poznámka – všetky koeficienty a spôsoby ich uplatňovania budú v záväznej časti ÚPN-Z čo
najpresnejšie a najjasnejšie zadefinované.
- regulatívy priestorového usporiadania; uličné a stavebné čiary, spôsob zastavania;
umiestnenie dominánt a pod.;
- regulatívy dopravného vybavenia,
- regulatívy technického vybavenia,
- regulácia architektonického riešenia stavieb,
- regulácia neprípustných a prípustných spôsobov a druhov oplotení
- požiadavky na podmieňujúce investície
Spracovateľ v súčinnosti s obstarávateľom môže zvážiť spôsob a použitie regulačných prvkov
a určiť ich záväznosť podľa relevantnosti v samotnom riešení,
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať spôsobu regulácie maximálnej, príp. odporučenej
podlažnosti, nakoľko ide o svažitý terén, kde je potrebné presne stanoviť metodiku, t.j. akým
spôsobom sa bude určovať podlažnosť pre ten ktorý regulačný blok / pozemok,
V smernej časti ÚPN-Z budú uvedené kapacitné údaje viažuce sa na vymedzené bloky / pozemky,
ako aj súhrnné bilancie navrhovaného riešenia.
Poznámka – spracovateľ môže podľa potrieb návrhu ÚPN-Z zvážiť zapracovanie odporúčaní:
- odporúčaná prevládajúca funkčná náplň,
- odporúčané spôsoby zastavania územia, odporúčané architektonické princípy a prvky
zástavby územia, odporúčané spôsoby ozelenenia pozemkov a druhy zelene, priestorové
aspekty systému ekologickej stability v riešenom území,
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- odporúčané spôsoby riešenia statickej dopravy v území,
- odporúčané intervenčné zásahy v území,
- iné a ďalšie,
Pre ďalšie požiadavky pozri tiež kapitolu 19.

10. POŽIADAVKY NA OCHRANU A STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
NA OCHRANU A TVORBU PRÍRODY A KRAJINY V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ,
POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ROZVOJ PRÍRODNÉHO A UMELÉHO PROSTREDIA
10.1.

Zeleň a OPaK, ÚSES

pri ochrane prírody, krajiny a zelene dôsledne uplatňovať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny a vykonávaciu vyhlášku č. 24/2003 Z.z. k tomuto zákonu,
v čo najväčšej miere rešpektovať existujúcu vysokú zeleň v riešenom území,
Prvky R-ÚSES nie sú v zmysle nadradenej ÚPD súčasťou riešeného územia
V riešenom území nie je podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. vyhlásené
žiadne chránené územie,
Navrhované CHVÚ a CHÚEV Natura 2000 sa nenachádzajú v riešenom území,
Lesné porasty nie sú súčasťou riešeného územia,
10.2.

Životné prostredie

Vody
v zmysle platných nariadení a zákonov rešpektovať hygienické ochranné pásma
vodohospodárskych zariadení,
Hluk
postupovať v zmysle Nariadenia vlády SR č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami,
vyhodnotiť súčasnú i budúcu hlukovú situáciu v riešenom území,
Ovzdušie
zdroje znečistenia ovzdušia sa v riešenom území nenachádzajú, ale znečistenie ovzdušia môže
pochádzať zo zdrojov mimo riešené územie,
Klíma
Riešené územie patrí do klimatického regiónu teplého, veľmi suchého, nížinného
a do klimatického regiónu dostatočne teplého, suchého, pahorkatinového,
Navrhnúť opatrenia na zníženie dopadov zmeny klímy
Odpadové hospodárstvo
Rešpektovať zákon č. 223/2001 Z.z. Rešpektovať okrem uvedeného zákona i súvisiace vyhlášky
a všeobecne záväzné nariadenia, týkajúce sa nakladania s odpadmi,
Svetlotechnické požiadavky
Navrhovaná zástavba musí spĺňať požiadavky príslušnej STN na zabezpečenie dostatočného
preslnenia a denného svetla v obytných miestnostiach.
Radónové riziko
Riešené územie patrí do oblasti stredného radónového rizika,
Preveriť potrebu radónovej ochrany objektov podľa Vyhl. MZ SR č. 406/2002 Z.z. o požiadavkách
ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov a premietnuť požiadavky do záväznej časti
ÚPN-Z,
Pôdy
riešené územie je svažité a pri zemne pomerov v území je v návrhu potrebné uvažovať so
stabilizáciou pôd
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Bariérové prvky
Inžinierske siete, okrem teplovodu, ktoré by vytvárali bariérové prvky riešeným územím
neprechádzajú.
SEA
strategický dokument, ÚPN-Z, je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov
strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov,

10.3.

Požiadavky na riešenie

Všeobecné požiadavky a potrebné opatrenia
Z dôvodu ochrany prírody, ako aj podmienok vyplývajúcich z ochrany druhov a území, ochrany prvkov
ÚSES a ostatných ekologicky pozitívnych prvkov, je v riešenom území potrebné:
vyčleniť „líniové prvky ÚSES“, ktoré budú slúžiť ako refúgiá pre faunu, vhodné trasy a migračné
trasy a prepojenia v smeroch východ – západ, ako aj v severojužnom smere,
plne rešpektovať regionálny biokoridor č. XII A Líščie údolie,
zabezpečiť podmienky pre prepojenie s regionálnym biokoridorom č. IX. Koliba - Slavín – Sitina,
rešpektovať ochranné pásmo lesa 50 m od hranice lesných pozemkov,
vyčleniť ekotónové spoločenstvá a zabezpečiť podmienky ich ochranu,
vytvoriť podmienky pre zamedzenie šírenia invazívnych druhov vegetácie,
v prípade každého investičného zámeru v riešenom území požadovať vypracovanie komplexného
inventarizačného prieskumu zameraného na výskyt chránených druhov rastlín a živočíchov. V
prípade potvrdenia ich výskytu postupovať v zmysle platnej legislatívy, ktorá druhovú ochranu
rieši,
Pre ďalšie požiadavky pozri tiež kapitolu 19.

11. POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÉHO PÔDNEHO
FONDU, PRÍRODNÝCH ZDROJOV, KULTÚRNYCH PAMIATOK, PAMIATKOVO CHRÁNENÝCH
ÚZEMÍ A ICH OCHRANNÝCH PÁSEM, ÚZEMÍ POSTIHOVANÝCH POVODŇAMI V ZÁUJME
CIVILNEJ OCHRANY A V ZÁUJME OBRANY ŠTÁTU
Pre ďalšie požiadavky pozri tiež kapitolu 19.

11.1.

Poľnohospodárska pôda

V riešenom území sa nachádza poľnohospodárska pôda. Predbežný súhlas na nepoľnohospodárske
využitie poľnohospodárskej pôdy bol udelený v rámci procesu prerokovania ÚPN BA. Nové zábery
poľnohospodárskej pôdy sa nebudú navrhovať.
11.2.

Lesný pôdny fond

V riešenom území sa v zmysle registra CKN nenachádzajú lesné porasty. Riešené územie susedí zo
severnej strany s lesnými pozemkami a bude tu vymedzené ochranné pásmo lesa.
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Prírodné zdroje

V riešenom území sa nenachádzajú.
11.4.

Kultúrne pamiatky, pamiatkovo chránené územia a ich ochranné pásma

V riešenom území sa nenachádza žiadna národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu Slovenskej republiky ani pamiatkové územie.
V záväznej časti ÚPN-Z je potrebné uviesť: „Podmienky ochrany potenciálnych archeologických
nálezov v riešenom území určí KPÚ BA v rámci územných a stavebných konaní, na základe posúdenia
projektovej dokumentácie predloženej každým investorom/stavebníkom, v zmysle príslušných
ustanovení pamiatkového zákona a stavebného zákona.“
11.5.

Územia postihované povodňami

V riešenom území sa nenachádzajú. Vzhľadom na konfiguráciu terénu je potrebné pri riešení ÚPN-Z
zabezpečiť územnoplánovacie podmienky, aby pri zmene pomerov v území nedochádzalo
pri prívalových dažďoch k zaplavovaniu nižšie položených lokalít.
11.6.

Civilná ochrana

Oblasť civilnej ochrany bude spracovaná v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov,
vyhlášok MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a č. 55/2001 Z.z., zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Civilná ochrana ako systém opatrení, okrem iných úloh zahŕňa aj úlohy pri umiestňovaní stavieb,
využívaní územia a dodržiavaní záujmov civilnej ochrany na teritóriu Slovenskej republiky
pri územnom konaní. Predmetom časti „Doložka civilnej ochrany“, na základe príslušných ustanovení
obsiahnutých zákone č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v zákone č. 42/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov, a vo všeobecne záväzných predpisoch, vyhláškach a usmerneniach, je návrh
využitia územia v oblastiach :
zabezpečenia ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok pri mimoriadnej udalosti
spojenej s ich únikom (vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o
podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok),
zabezpečenia druhu a rozsahu stavebnotechnických požiadaviek zariadení civilnej ochrany,
zameraných na ochranu života, zdravia a majetku a technických podmienok zariadení
na utváranie predpokladov na znižovanie rizík a následkov po vyhlásení mimoriadnej situácie v
čase vojny a vojnového stavu (vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.
z. o stavebnotechnických požiadavkách),
zabezpečenia materiálom civilnej ochrany a humanitárnej pomoci (vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky c. 314/98 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s
materiálom civilnej ochrany),
zabezpečenia technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany
(vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky c. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej
ochrany).
11.7.

Obrana štátu

Z hľadiska obrany štátu nie sú v riešenom území žiadne požiadavky.
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Požiarna ochrana

Pri spracovaní ÚPN-Z je z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia potrebné zohľadniť najmä tieto
všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi:
Zákon č. 314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi v znení nesk. predpisov
Vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení nesk. predpisov
Vyhlášku MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách
Vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z.z. , ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb
Vyhlášku MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

12. POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY LOŽÍSK NERASTNÝCH SUROVÍN, TRÁS
NADRADENÝCH SYSTÉMOV DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA
12.1.

Nerastné suroviny

V riešenom území sa nenachádzajú ložiská nerastných surovín, ktoré podliehajú ochrane.
12.2.

Doprava

Na riešené územie nie sú kladené požiadavky na umiestnenie nadradených trás dopravného
vybavenia. V zmysle platného ÚPN BA riešené územie križuje podzemná trasa nosného dopravného
systému Bratislavy.
12.3.

Technické vybavenie územia

Pozri kapitolu 5.3.

13. ZHODNOTENIE LIMITOV VYUŽITIA POZEMKOV A STAVIEB
Identifikované limity rozvoja územia (podrobne sú popísané a graficky znázornené v dokumentácii
“Územný plán zóny Karlova Ves – Líščie údolie, Prieskumy a rozbory, december 2017"):
Limit
1. Terénne danosti riešeného územia

2. Existujúca zástavba

3. Existujúca vysoká zeleň
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Spôsob riešenia
Urbanistické riešenie bude vychádzať z konfigurácie terénu
a to najmä pri celkovej urbanistickej kompozícii, pri trasovaní
dopravných komunikácií, pri návrhu obsluhy územia
systémami technickej infraštruktúry a najmä pri regulácii
hmotovej štruktúry zástavby
Existujúca zástavba v riešenom území bude akceptovaná.
Asanácie môžu byť navrhnuté v prípade potreby
umiestnenia dôležitej verejnoprospešnej stavby, ktorú
nemožno umiestniť v inej polohe.
Tam, kde to nebude prekážať celkovej urbanistickej
koncepcii, bude riešenie podporovať zachovanie
existujúcich hodnotných stromov, čo bude vyjadrené
v príslušnej časti regulácie, v ostatných prípadoch sa bude
postupovať v zmysle príslušných všeobecne záväzných
predpisov.
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4. Ochranné pásmo lesa

5. Existujúci teplovod

6. Existujúca technická a dopravná
infraštruktúra s ochrannými pásmami

7. Rozdrobené majetko-právne vzťahy

8. Nesúlad niektorých novostavieb
s platným ÚPN BA

9. Nakladanie s dažďovými vodami

10. Ochranné pásmo cintorína

ZADANIE – NÁVRH

Ochranné pásmo lesa bude rešpektované šírku 50m od
hranice lesného pozemku a zapracované do príslušnej časti
regulácie.
V ÚPN-Z bude overené preriešenie povrchového vedenia
teplovodu na podzemné a v koridore teplovodu navrhne
zelenú líniu, s funkčným využitím verejná zeleň, táto zelená
línia prepojí plochu zelene v riešenom území a zeleň
existujúceho cintorína mimo riešeného územia.
Existujúca technická a dopravná infraštruktúra s ochrannými
pásmami bude prehodnotená v rámci riešenia jednotlivých
systémov a tam, kde to nebude v rozpore s novou
urbanistickou koncepciou bude rešpektovaná.
Pri návrhu celkovej urbanistickej koncepcie je potrebné brať
na zreteľ majetkovoprávne vzťahy v území, avšak vzhľadom
na to, že celé riešené územie pozostáva z veľkého množstva
pomerne úzkych pozemkov, ktoré sú usporiadané
v priečnom smere (kolmo na vrstevnice), ÚPN-Z nemusí
hranice pozemkov v plnej miere rešpektovať. Týka sa to
najmä návrhu dopravnej kostry riešeného územia a návrhu
technickej infraštruktúry. Súčasťou ÚPN-Z bude i návrh
reparcelácie.
V prípadoch, kde bola prekročená intenzita využitia územia,
prípadne podlažnosť, regulácia ÚPN-Z neumožní žiadne
ďalšie navyšovanie stavebného objemu v danom
bloku/pozemku.
Výmera maximálneho rozsahu spevnených plôch musí byť
v návrhu riešenia odvodená aj od spôsobu nakladania
s dažďovými vodami, nakoľko ich odvádzanie z územia nie je
možné, resp. je možné len vo veľmi limitovanom množstve.
OP cintorína zasahuje v malej časti do riešeného územia,
funkčné využitie je potrebné dohodnúť v priebehu
spracovania s RÚVZ.

Uvedené limity je potrebné zohľadniť v urbanistickom riešení.
Pri využití dostupných technických prostriedkov je možné riešené územie využiť v zmysle platného
ÚPN BA.

14. POŽIADAVKY NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU
POHYBU A ORIENTÁCIE
Pri návrhu riešenia je potrebné rešpektovať Vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Pozornosť je potrebné venovať trasovaniu verejných peších komunikácií, tak aby sklon chodníka
(rampy) nepresahoval prípustné hodnoty.
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15. POŽIADAVKY NA VYMEDZENIE POZEMKOV NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
V ÚPN-Z budú presne vymedzené, v textovej i grafickej podobe, nároky verejnoprospešných stavieb
na pozemky. V textovej časti budú identifikovaní vlastníci týchto pozemkov.
Prioritne, podľa možností, je potrebné umiestňovať verejnoprospešné stavby na pozemkoch vo
vlastníctve obce alebo štátu.
Medzi verejnoprospešné stavby je potrebné zaradiť najmä:
Hlavnú dopravnú komunikačnú kostru a v nej umiestnené zariadenia
infraštruktúry
Iné dôležité zariadenia technickej infraštruktúry a dopravnej infraštruktúry
Plochy verejnej zelene
Zariadenia verejnej občianskej vybavenosti
Prvky ÚSES

technickej

16. POŽIADAVKY NA VARIANTY A ALTERNATÍVY ROZVOJA ÚZEMIA, KTORÉ SA MAJÚ
RIEŠIŤ
ÚPN-Z bude riešený v jednom variante.

17. POŽIADAVKY NA ROZSAH A SPÔSOB SPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE KONCEPTU
RIEŠENIA A NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU
Dokumentácia Územného plánu zóny Karlova Ves – Líščie údolie bude vypracovaná v obsahu a
rozsahu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
a Vyhlášky č. 55/2001 Z.z., a ostatných všeobecne záväzných predpisov, ako aj v súlade
so schváleným Zadaním pre spracovanie Územného plánu zóny Karlova Ves – Líščie údolie.
Samostatnou súčasťou dokumentácie ÚPN-Z bude i dokumentácia pre posudzovanie vplyvov
strategického dokumentu na životné prostredie v zmysle zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších
predpisov, a to v obsahu a rozsahu podľa požiadaviek uvedeného zákona. V prípade, že navrhnutý
rozsah riešenia nebude v zmysle uvedeného zákona predmetom posudzovania, uvedenú
dokumentáciu nie je potrebné vyhotoviť.
Predmetná dokumentácia je predmetom zisťovacieho konania SEA.
V zmysle § 21 ods. 2 sa bude ÚPN-Z vypracúvať len v etape “návrh riešenia“. “Koncept riešenia“ sa
vypracúvať nebude.
Mierka spracovania:
širšie vzťahy v mierke 1:5 000
riešené územie - hlavné výkresy - mierka 1:1 000 , vypracované na podklade katastrálnej mapy,
doplnenej o výškopis
Ďalšie požiadavky na dokumentáciu:
V prípade návrhu etapizácie, táto bude jednoznačne zakreslená v niektorom z hlavných výkresov.
Súčasťou dokumentácie bude i výkres diaľkových pohľadov navrhovaného riešenia.
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V rámci riešenia je potrebné navrhnúť komplexnú dopravnú obsluhu riešeného územia v nadväznosti
na dopravné zámery celomestského významu, v štruktúre automobilová doprava, MHD, statická
doprava, pešie trasy; navrhnúť riešenie statickej dopravy na základe bilančných potrieb v zmysle STN
73 6110 a výhľadových predpokladov rozvoja stupňa automobilizácie 1:2,0; návrh dopravy spracovať
pre verejné a neverejné dopravné vybavenie územia.
V grafickej časti ÚPN-Z je potrebné:
- Spracovať samostatný výkres riešenia dopravy s vyznačením dopravných zariadení a ich
parametrov;
- Navrhnúť a vyznačiť výhľadové kategórie a funkčné triedy miestnych komunikácií v zmysle STN 73
6110;
- Riešiť dopravné napojenia komunikácií v súlade s platnými STN.
- Vypracovať návrh riešenia statickej dopravy v zmysle STN 73 6110;
- Navrhnúť umiestnenie zastávok MHD a vyznačiť ich pešiu dostupnosť;
- Cyklistické a pešie trasy navrhnúť a vyznačiť i v širších vzťahoch k priľahlému zázemiu. Ich šírkové
usporiadanie je potrebné navrhnúť v zmysle STN 73 6110.
Vypracovať samostatné kapitoly textovej časti a výkresy pre jednotlivé systémy technického
vybavenia a to tak s vedeniami verejnými ako aj neverejnými; zdokumentovať v riešenom území ako
aj v širších vzťahoch existujúce línie TI a ich ochranné, bezpečnostné a hygienické pásma, rešpektovať
ich ako limity. Body napojenia a spôsob obsluhy územia konzultovať so správcami jednotlivých
systémov technickej infraštruktúry. Riešenie navrhnúť pre celé riešené územia s ohľadom na budúcu
etapizáciu realizácie.
Územný plán zóny nebude v žiadnej časti nahrádzať územné rozhodnutie.
Súčinnosť pri spracovaní ÚPN-Z
V záujme dosiahnutia kvalitného a akceptovateľného riešenia, potrebné je v rozpracovanosti
usporiadať minimálne dvakrát kvalitársky výbor, ktorý zorganizuje obstarávateľ za prítomnosti
relevantných osôb. Závery kvalitárskych výborov môžu byť v konkrétnych bodoch označené ako
záväzné pre dopracovanie ÚPN-Z.

18. VYJADRENIA DOTKNUTÝCH ORGANIZÁCIÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB,
KTORÉ SA VYJADRILI V RÁMCI PRÍPRAVNÝCH PRÁC.
V rámci Prípravných prác sa vyjadrili nasledovné organizácie - kópie stanovísk, ako aj zoznam
organizácií oslovených v rámci prípravných prác – sú obsiahnuté v materiáli „Územný plán zóny
Bratislava, Karlova Ves – Líščie údolie, Prípravné práce, máj 2015“, ktorý je uložený na Miestnom
úrade Bratislava-Karlova Ves.
V rámci Prípravných prác boli obdržané nasledovné vyjadrenia:
Číslo
1.
2.
3.
4.

Organizácia
Hlavné mesto SR Bratislavy
Bratislavský samosprávny kraj
MV SR sekcia informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti MV SR
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej
správy
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Vyjadrenie
zo dňa
15/4/2015
23/03/2015
31/03/2015

Číslo jednacie
MAGS OKUS 40218/2015-48101
1377/2015
SITB-OT4-2015/000382-350
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5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

MO SR agentúra správy majetku Bratislava
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, sekcia
železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový
stavebný úrad
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný
inšpektorát
KRHaZZ v Bratislave
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby
a bytovej politiky
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti
o životné prostredie
Okresný úrad Bratislava odb. starostlivosti
o životné prostredie odd. ochr. prír.
Okresný úrad Bratislava odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií
Okresný úrad Bratislava odbor opravných
prostriedkov
Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor
Regionálna veterinárna a potravinová
správa Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Bratislava
Obvodný banský úrad v Bratislave
Dopravný úrad
Hasičský a záchranný útvar hl.m. SR
Bratislavy
Slovenská správa ciest
Západoslovenská energetika, a.s., Odbor
technického rozvoja a normalizácie
Slovenská elektrizačná prenosová sústava
Slovenské elektrárne
SPP a SPP - distribúcia
Bratislavská vodárenská spoločnosť
Slovak Telekom, a.s.
Orange Slovensko, a.s.,
Sitel
UPC Broadband Slovakia, s.r.o.,
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ
Bratislava
Slovenský pozemkový fond Bratislava
Dopravný podnik Bratislava

ZADANIE – NÁVRH

23/03/2015
26/03/2015

ASM-115-493/2015
231-622/975/15

08/04/2015

KPUBA-2015/8043-2/18952/JUR,DIM

16/03/2015

KRHZ-BA-OPP-308/2015

23/03/2015
30/03/2015

OU-BA-OSZP3-2015/031346/Fil/IVSEA
OU-BA-OCDPK2-2015/032795/JTA

24/03/2015

OU-BA-OOP4-2015/033139

19/03/2015
26/03/2015

105-848/2015
07497/2015/ROP-002-P/9118

10/04/2015

5530/2015/2320/9992

25/03/2015
25/04/2015
18/03/2015
a 17/04/2015
07/04/2015

PS/2015/005289
Bez čísla - mailom
4639/2015 a
DPSM-51/2015/Há
11163/2015/4020/Ing.La

09/04/2015

1045/15

19/03/2015

5530/5803/2000/2015

V rámci Prípravných prác sa písomnou formou vyjadrili aj fyzické a právnické osoby:
Č.
1.

2.

Fyzická alebo právnická osoba
Igor Habán Nejedlého 5, 841 02 Bratislava
Ivan Rúčka, Nám. Sv. Františka 10,
841 04 Bratislava
Ing. Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 831 03
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Vyjadrenie
zo dňa
31.3.2015

Zaregistrované dňa, pod číslom

30.4.2015

5.5.2015, Evid. číslo: 6395

9.4.2015, Evid. číslo: 5267
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3.
4.
5.

Bratislava
AKER, s.r.o., Rusovská cesta 42, 851 01
Bratislava
Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 01
Bratislava
Ing. Karol Pohančeník

ZADANIE – NÁVRH

30.4.2015

5.5.2015, Evid. číslo: 6514

30.4.2015

5.5.2015, Evid. číslo: 6515

4.5.2015

4.5.2015, Evid. číslo: 6479

19. ĎALŠIE POŽIADAVKY NA RIEŠENIE - POŽIADAVKY, KTORÉ VYPLYNULI
Z PREROKOVANIA NÁVRHU ZADANIA
Kapitola bude doplnená po prerokovaní návrhu Zadania.

20. PRÍLOHY
PRÍLOHA Č. 1:
PRÍLOHA Č. 2:

Vymedzenie riešeného územia - grafická príloha
Zoznam regulovaných pozemkov
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Príloha č. 2 : Zoznam regulovaných pozemkov
541

627

708

2954/102

2954/185

2954/250

2954/78

542

628

709

2954/103

2954/188

2954/251

2954/79

548

630

710

2954/104

2954/192

2954/252

2954/80

549

631

712

2954/105

2954/193

2954/260

2954/81

550

632

715

2954/106

2954/194

2954/261

2954/82

554

633

721

2954/107

2954/199

2954/262

2954/83

558

634

722

2954/108

2954/2

2954/263

2954/84

559

635

723

2954/109

2954/200

2954/264

2954/85

561

637

729

2954/110

2954/201

2954/266

2954/86

563

638

734

2954/112

2954/202

2954/267

2954/87

570

639

735

2954/117

2954/203

2954/270

2954/88

579

640

738

2954/118

2954/204

2954/271

2954/89

580

641

739

2954/119

2954/205

2954/272

2954/90

581

642

740

2954/120

2954/206

2954/273

2954/91

582

644

741

2954/121

2954/207

2954/276

2954/92

583

646

745

2954/122

2954/208

2954/277

2954/93

584

648

746

2954/123

2954/209

2954/278

2954/94

586

649

748

2954/124

2954/211

2954/279

2954/95

588

650

749

2954/125

2954/212

2954/280

2954/96

589

651

750

2954/126

2954/214

2954/281

2954/97

590

652

751

2954/133

2954/215

2954/282

2954/98

592

653

752

2954/134

2954/216

2954/285

2954/99

593

654

753

2954/135

2954/217

2954/286

2957/14

594

656

754

2954/142

2954/218

2954/287

2957/15

595

674

756

2954/143

2954/219

2954/3

2957/2

596

675

757

2954/144

2954/220

2954/54

2957/23

597

676

758

2954/145

2954/221

2954/55

2957/5

599

677

759

2954/146

2954/222

2954/56

2957/6

600

680

760

2954/147

2954/227

2954/57

2957/7

601

682

761

2954/149

2954/228

2954/58

2958/1

602

686

764

2954/150

2954/230

2954/59

2958/10

603

688

765

2954/151

2954/231

2954/60

2958/11

604

689

772

2954/157

2954/232

2954/61

2958/12

605

690

774

2954/159

2954/233

2954/62

2958/13

606

691

775

2954/160

2954/234

2954/63

2958/14

607

692

776

2954/161

2954/235

2954/64

2958/15

608

693

777

2954/162

2954/236

2954/69

2958/16

609

694

778

2954/163

2954/242

2954/70

2958/17

611

695

779

2954/164

2954/243

2954/71

2958/18

612

697

780

2954/165

2954/244

2954/72

2958/19

614

698

2967

2954/166

2954/245

2954/73

2958/2

615

699

2969

2954/179

2954/246

2954/74

2958/20

624

703

2974

2954/180

2954/247

2954/75

2958/21

625

704

2941/7

2954/181

2954/248

2954/76

2958/22

626

705

2954/100

2954/184

2954/249

2954/77

2958/23

1
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2958/24

2963/15

2966/12

2968/19

2968/91

2975/63

538/5

2958/28

2963/17

2966/13

2968/2

2968/92

2975/64

539/4

2958/29

2963/18

2966/14

2968/20

2968/93

2975/65

539/5

2958/31

2963/19

2966/15

2968/21

2968/94

2975/66

539/6

2958/32

2963/28

2966/16

2968/22

2968/95

2975/67

540/1

2958/39

2963/3

2966/17

2968/23

2968/96

2975/68

540/2

2958/5

2963/30

2966/3

2968/24

2968/97

2975/69

540/3

2958/8

2963/31

2966/4

2968/25

2968/98

2975/70

540/6

2958/9

2963/32

2966/5

2968/26

2968/99

2975/71

540/7

2960/10

2963/4

2966/6

2968/27

2970/1

2975/72

540/8

2960/15

2963/44

2966/7

2968/28

2970/2

2975/73

543/1

2960/17

2963/45

2966/8

2968/29

2975/1

2975/74

543/2

2960/18

2963/46

2966/9

2968/3

2975/17

2975/78

543/3

2960/2

2963/47

2968/1

2968/30

2975/18

2975/9

544/1

2960/25

2963/48

2968/100

2968/32

2975/2

2979/3

544/2

2960/26

2963/49

2968/101

2968/34

2975/22

3035/10

545/1

2960/27

2963/5

2968/102

2968/35

2975/23

3035/11

545/2

2960/28

2963/50

2968/103

2968/41

2975/24

3035/12

546/1

2960/29

2963/51

2968/104

2968/42

2975/27

3035/13

546/2

2960/3

2963/52

2968/105

2968/43

2975/28

3035/14

546/3

2960/30

2963/53

2968/106

2968/44

2975/29

3035/15

546/4

2960/31

2963/54

2968/107

2968/45

2975/30

3035/16

551/3

2960/32

2963/55

2968/108

2968/46

2975/31

3035/17

551/4

2960/33

2963/56

2968/109

2968/47

2975/32

535/1

552/1

2960/34

2963/57

2968/11

2968/48

2975/36

535/12

552/2

2960/35

2963/6

2968/110

2968/49

2975/37

535/13

553/1

2960/36

2963/62

2968/111

2968/50

2975/38

535/2

553/2

2960/37

2963/63

2968/112

2968/58

2975/39

535/24

555/1

2960/38

2963/64

2968/113

2968/59

2975/40

535/35

555/2

2960/39

2963/65

2968/114

2968/60

2975/41

535/41

556/1

2960/4

2963/66

2968/115

2968/61

2975/42

537/1

556/2

2960/5

2963/7

2968/116

2968/62

2975/43

537/10

557/1

2960/52

2964/12

2968/117

2968/63

2975/44

537/13

557/2

2960/53

2964/14

2968/118

2968/64

2975/45

537/2

560/1

2960/54

2964/15

2968/119

2968/65

2975/52

537/3

560/2

2960/6

2964/6

2968/120

2968/66

2975/53

537/4

560/3

2960/7

2964/7

2968/121

2968/67

2975/54

537/5

562/1

2960/8

2964/8

2968/122

2968/68

2975/55

537/6

562/2

2960/9

2965/3

2968/123

2968/69

2975/56

537/7

564/1

2961/1

2965/4

2968/13

2968/71

2975/57

537/8

564/2

2961/2

2965/5

2968/14

2968/85

2975/58

537/9

564/3

2963/10

2965/6

2968/15

2968/86

2975/59

538/1

565/1

2963/12

2966/1

2968/16

2968/87

2975/60

538/2

565/2

2963/13

2966/10

2968/17

2968/9

2975/61

538/3

566/1

2963/14

2966/11

2968/18

2968/90

2975/62

538/4

566/2
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Príloha č. 2 : Zoznam regulovaných pozemkov
566/3

591/3

672/9

707/1

726/5

744/30

768/10

567/1

598/1

678/1

707/10

726/6

744/31

768/11

567/2

598/2

678/2

707/2

726/7

744/32

768/12

568/1

598/3

679/1

707/3

726/8

744/33

768/13

568/2

610/1

679/2

707/4

727/5

744/34

768/14

568/3

610/2

681/1

707/5

727/6

744/35

768/15

568/4

613/1

681/2

707/6

728/6

744/36

768/16

569/1

613/2

683/1

707/7

728/7

744/37

768/17

569/2

613/3

683/2

707/8

730/1

744/38

768/18

571/1

623/1

683/3

707/9

730/2

744/39

768/19

571/2

636/1

683/4

711/1

731/1

744/40

768/20

572/1

636/3

684/3

711/2

731/4

744/41

768/3

572/2

636/4

684/4

711/3

732/6

744/42

768/4

573/1

643/1

685/8

711/4

732/7

744/43

768/5

573/2

643/2

685/9

713/1

732/8

744/44

768/7

574/3

645/1

687/3

713/2

733/1

744/45

768/8

574/4

645/2

687/4

714/1

733/2

744/46

768/9

574/5

645/3

687/5

714/2

733/3

744/47

770/1

575/1

645/4

696/1

716/1

736/1

744/48

770/2

575/2

647/1

696/2

716/2

736/2

744/49

771/1

576/5

647/2

696/3

716/4

737/5

744/50

771/2

576/6

655/1

701/11

717/7

737/6

744/51

773/1

577/1

655/2

701/12

717/8

742/1

744/52

773/2

577/2

672/10

701/13

717/9

742/10

744/53

781/1

577/3

672/11

701/14

718/1

742/14

744/54

781/5

578/1

672/12

701/15

718/2

742/15

744/55

790/1

578/2

672/13

701/16

718/3

742/2

744/56

790/2

578/5

672/14

701/17

719/3

742/3

744/7

839/3

585/1

672/19

701/18

719/4

742/8

744/8

839/4

585/2

672/20

701/19

719/5

742/9

744/9

839/5

585/3

672/21

701/20

720/1

743/1

747/1

839/8

587/1

672/22

701/21

720/2

743/10

747/2

839/9

587/2

672/23

701/22

724/1

743/2

755/3

910/9

587/3

672/24

701/23

725/1

743/3

755/4

591/1

672/26

706/1

725/2

744/28

766/4

591/2

672/8

706/2

725/5

744/29

767/1

Upozornenie: V prípade nejasnosti alebo pochybnosti o príslušnosti konkrétneho pozemku
k riešenému územiu (chyba v zozname, reparcelácia a podobne) určujúce je vymedzenie riešeného
územia v grafickej Prílohe č. 1 predmetného zadania.
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