VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK
K NÁVRHU ZADANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY JANOTOVA – HANY MELIČKOVEJ

Vypracovala: Ing. Terézia Davidová

júl 2010
29.7.2010

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zadania Územného plánu zóny Janotova – Hany Meličkovej

Subjekt

Vyjadrenie číslo zo dňa

Požiadavky

Krajský stavebný
úrad v Bratislave

č.A/2010/674-3 HOM
zo dňa 8.6.2010

konštatuje:
- návrh Zadania je vypracovaný v súlade so znením §20 ods.1 berie sa na vedomie
platného SZ §8 ods.4 jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR
č.55/2001 Z.z., je v súlade so záväznou časťou ÚPN hl. mesta
SR Bratislavy 2007

Výrok

zdôrazňuje:
- špecifické aspekty, ktoré je nutné rešpektovať pri spracovaní berie sa na vedomie
zonálnej ÚPD:
-

spôsob prerokovávania a účinné formy oboznamovania sa berie sa na vedomie
s jednotlivými vypracovanými etapami územnoplánovacieho
procesu vyplývajúcich z použitej mapovej mierky 1:1000 zo
strany verejnosti a právnických a fyzických osôb, majúcich
vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam

-

metodický
problém
nezreteľnej
formy
finálneho
dopracovania a spôsobu objektivizácie invariantného
optimálneho návrhu ÚPD zóny

pripomína:
- v zozname subjektov prerokovania chýba Letecký úrad SR

-

akceptuje sa, subjekty
prerokovania budú
doplnené o Letecký úrad
SR

nezisťuje žiaden zákonný dôvod na prerokovanie tejto akceptuje sa, subjekty
dokumentácie s BSK a MČ Ba Staré Mesto, BA Lamač a BA prerokovávania budú
Dúbravka
upravené v zmysle
požiadavky
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Bratislavský
samosprávny kraj,

č.8043/2010
zo dňa 8.6.2010

predložiť prerokované a dopracované zadanie po vyhodnotení berie sa na vedomie
stanovísk a pripomienok na opätovné prerokovanie KSÚ

oznamuje:
- návrh bude vychádzať zo záväzných regulatívov nadradeného berie sa na vedomie
stupňa ÚPN a z požiadaviek samosprávy MČ Karlova Ves.
Obstarávaný dokument by mal reprezentovať záujmy väčšiny
občanov príslušnej mestskej časti.
-

v časti riešeného územia bola v roku 1999 vypracovaná UŠ berie sa na vedomie
Janotova-Meličkovej, ktorú nie je možné použiť ako záväzný
podkladový materiál

upozorňuje:
- návrh musí byť v súlade s ÚPN VÚC Bratislavský kraj, 1998, berie sa na vedomie
v znení neskorších zmien a doplnkov

Krajský pamiatkový
úrad Bratislava

č. BA/10/893-2/3524/Buk
zo dňa 16.06.2010

Slovenský
č.9602/220.Škv/2010
vodohospodársky
zo dňa 23.06.2010
podnik, š.p., odštepný
závod Bratislava

Bratislavská
vodárenská
spoločnosť, a.s.

č. 15241/4020/2010/Hz
zo dňa 8.6.2010

-

návrh by mal zohľadňovať aj Stratégiu BSK

-

je nutné počítať s ochranou obytných
nadmerným zaťažením hlukom z dopravy

súhlasí a nemá pripomienky

berie sa na vedomie
domov

pred berie sa na vedomie
berie sa na vedomie

požaduje:
- riešiť systém odvádzania splaškových odpadových vôd akceptuje sa, v zmysle
a dažďových vôd v súlade s celomestskou koncepciou pripomienky
odkanalizovania.
-

budovať delenú kanalizačnú sieť

akceptuje sa v zmysle
pripomienky

-

predložiť návrh ÚPN Z k pripomienkovaniu

akceptuje sa, návrh ÚPNZ bude predložený k
pripomienkovaniu

požaduje:
- rešpektovať v predmetnom území zóny a po jeho okrajoch sa akceptuje sa v zmysle
nachádzajúce zariadenia BVS, verejné vodovodné potrubia pripomienky
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-

-

-

-

-

-

miestneho i nadradeného významu a verejné kanalizácie,
vrátane ich ochranného (?asi pásma?) v súlade zo zákonom č.
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách
o vodovod DN 800 – 4,0m od okraja vodorovne na
obidve strany
o vodovod DN 500, 400 – 3,0 m od okraja vodorovne
na obidve strany
o kanalizácia - 3,0 m od okraja vodorovne na obidve
strany
odvíjať návrh zásobovania vodou od rozdelenia územia akceptuje sa, v návrh sa
v jednotlivých zónach na tlakové pásma
vypracuje v zmysle
pripomienky
zohľadňovať v návrhu zásobovania vodou výškové parametre akceptuje sa v zmysle
uvažovanej
zástavby
a kapacity
jestvujúcich pripomienky
vodohospodárskych zariadení
riešiť zásobovanie vodou verejným vodovodom z hľadiska akceptuje sa, zásobovanie
bezpečnej prevádzky zokruhovanou sieťou
vodou bude riešené
zokruhovaním
podrobne zdokumentovať vo vodohospodárskej časti nároky akceptuje sa, nároky na
na pitnú a požiarnu vodu a výšku zástavby, množstvo pitnú a požiarnu vodu, ako
splaškových a dažďových vôd. Výpočet potreby vody je aj množstvo splaškových
nutné previesť podľa prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. a dažďových vôd budú
684/2006
riešené v zmysle
citovaného zákona
venovať odvádzaniu odpadových vôd z urbanizovaného akceptuje sa, odvádzaniu
územia zvýšenú pozornosť a nezvyšovať návrhom nových splaškových vôd
funkcií súčasné odtokové množstvá zrážkových vôd z urbanizovaného územia
z predmetných území
sa bude venovať náležitá
pozornosť
zvoliť koeficient zastavanosti a návrh nových spevnených akceptuje sa v zmysle
plôch s ohľadom na potreby retencie nekontaminovaných pripomienky
dažďových vôd v území v závislosti od konkrétnych
hydrogeologických podmienok
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vyčísliť vo vodohospodárskej bilancii odtokové množstvo akceptuje sa, odtokové
zrážkových vôd pri súčasnom a navrhovanom koeficiente množstvo zrážkových vôd
odtoku z riešenej plochy
bude riešené v zmysle
pripomienky
- navrhovať stavebné objekty a hlbokokoreniacu zeleň akceptuje sa, nové
s ohľadom
na
jestvujúce
a navrhované
verejné stavebné objekty
vodohospodárske siete vrátane ochranných pásiem, v súlade a hlbokokoreniaca zeleň sa
so STN 736005, a ostatnými súvisiacimi normami. Vytýčenie navrhne v zmysle
jestvujúcich VH sietí vykonajú pracovníci BVS na základe príslušnej normy
objednávky s orientačným zákresom VH sietí.
- riešiť inžinierske siete v súlade so STN 736005, STN 756101, akceptuje sa, inžinierske
STN 755401, ON 755411 a ostatnými súvisiacimi normami siete budú riešené
- umiestňovať nové potrubia, pokiaľ majú spĺňať funkciu v zmysle príslušného
verejných vodovodov a kanalizácií v zmysle zákona č. zákona
442/2002 Z.z., do verejných komunikácií resp. verejne
prístupných koridorov s minimálnou šírkou 6,0 m,
s únosnosťou povrchu a sklonom vozovky umožňujúcou
vjazd servisných vozidiel prevádzky. V ďalších stupňoch je
potrebné jednoznačne stanoviť ich majetkoprávny
a prevádzkový režim.
doporučuje:
- zamerať priebeh hydrodynamického tlaku v jestvujúcom berie sa na vedomie
vodovode pre prevázdkovo spoľahlivý návrh zásobovania
vodou
upozorňuje:
- nárast zrážkových vôd z nových spevnených plôch, oproti berie sa na vedomie
súčasným odtokovým množstvám, nie je možné odvádzať do
jestvujúcej verejnej kanalizácie
- dažďové kanalizácie nemôžu byť vyústené do Karloveského berie sa na vedomie
ramena z dôvodu potreby zabezpečenia kvalitatívnej ochrany
vodného zdroja Karlova Ves – ostrov Sihoť
konštatuje:
- nehnuteľnosť zapísaná do katastra nehnuteľností má nárok na berie sa na vedomie
jednu samostatnú prípojku s fakturačným vodomerom
-

4

Obvodný úrad pre
cestnú dopravu
a pozemné
komunikácie
Bratislava

č. 2010/04389-3/JMI
zo dňa 27.5.2010

nemá pripomienky

berie sa na vedomie

Slovak Telecom, a.s.

č. 36063 10 Bratislava
zo dňa 1.6.2010

nemá pripomienky

berie sa na vedomie

Krajské riaditeľstvo
hasičského
a záchranného zboru
v Bratislave

č. KRHZ-887/2010
zo dňa 17.05.2010

požaduje zohľadniť:
- zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov
- vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
v znení neskorších 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 pri užívaní stavieb
- vyhlášku MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb
vodou na hasenie požiarov

Regionálny úrad
verejného
zdravotníctva
Bratislava

č. HŽP8193/2010-07-04
zo dňa 16.06.1010

vyzýva na doplnenie:
- tlačenej i grafickej podoby dokumentácie v lehote do 15 dní

Regionálny úrad
verejného
zdravotníctva,
Bratislava

č.HŽP/8193/2010
zo dňa 14.07.2010

súhlasí pri dodržaní požiadaviek v ďalších stupňoch ÚPD

akceptuje sa, citované
zákony a vyhlášky budú
pri spracovaní návrhu
zohľadnené

akceptuje sa, tlačená é
Zadanie so schémou
riešeného územia bola
odoslaná dňa 30.6.2010
berie sa na vedomie

-

vypracovať podrobnú hlukovú štúdiu vplyvu hluku z dopravy akceptuje sa v zmysle
na navrhované obytné prostredie
pripomienky

-

preveriť potrebu ochrany navrhovaného obytného súboru akceptuje sa v zmysle
proti prenikaniu radónu z podložia podľa vyhlášky MZ SR pripomienky
č.528/2007 Z.z.

-

navrhnúť usporiadanie a konfiguráciu jednotlivých domov pri akceptuje sa,
dodržaní svetlotechnických podmienok v súlade s STN 73 svetlotechnické
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0580 a STN 73 4301

-

pokryť riešené
infraštruktúrou

územie

podmienky v súlade
s uvedenými normami
bude rešpektované
v plnom

rozsahu

technickou akceptuje sa v zmysle
pripomienky

upozorňuje:
- na nepostačujúcu dopravnú sieť
-

na nežiadúce zahusťovanie jestvujúcej zástavby

berie sa na vedomie
berie sa na vedomie

Obvodný úrad
životného prostredia
v Bratislave, odbor
ochrany prírody
a krajiny

č. ZPO/2010/04022-2/GEGBAIV
zo dňa 25.05.2010

nemá pripomienky

Obvodný úrad
životného prostredia
v Bratislave, odbor
odpadového
hospodárstva

č. ZPH/2010/03986/IV/CEM
zo dňa 20.05.2010

nemá pripomienky a konštatuje:
- navrhované využitie územia nebude mať negatívny vplyv berie sa na vedomie
z hľadiska odpadového hospodárstva na životné prostredie

Hlavné mesto
č.MAGS ORM 44451/10Slovenskej republiky 249593
Bratislava
zo dňa 17.6.2010

berie sa na vedomie

stanovisko
upozorňuje:
- orgánom územného plánovania, ktorý schvaľuje ÚPN Z je berie sa na vedomie
v tomto prípade mestská časť Bratislava Karlova Ves.
-

požiadavky vyplývajúce z ÚPD, ÚPP a OP:
potreba koordinácie návrhu Zadania a riešenia s ÚPN hl. berie sa na vedomie
mesta Bratislavy, ZaD 02 a výsledkami ich prerokovania

-

zohľadniť zvýšený podiel bývania vo funkčnej ploche berie sa na vedomie
zmiešané územie bývania a OV zo súčasných 60% v priestore
vnútorného mesta na 70% v rozsahu celého územia mesta.

-

ÚPN Z musí byť spracovaný v súlade s nadradenou ÚPD.

berie sa na vedomie

požiadavky z hľadiska koncepcie urbanistického riešenia:
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-

uviesť konkrétne lokálne požiadavky na urbanistické riešenie akceptuje sa, lokálne
požiadavky budú
konkretizované

-

upraviť jednotlivé kapitoly návrhu a vylúčiť irelevantné údaje akceptuje sa, jednotlivé
kapitoly budú upravené

-

uviesť konkrétne požiadavky na riešenie garantujúcich akceptuje sa, požiadavky
komunálne záujmy a záujmy obyvateľov MČ BA Karlova sa v riešení uvedú
Ves

-

konkretizovať ciele a požiadavky súvisiace s profiláciou akceptuje sa, ciele
predmetnej zóny
súvisiace s profiláciou
danej zóny budú
konkretizované

-

spracovať konkrétnu analýzu územného demografického, neakceptuje sa, požiadavka
socioekonomického,
environmentálneho,
dopravno- je nad rámec riešenia
prevádzkového,
technického
a kultúrno-historického predmetnej zóny
potenciálu sídliska Dlhé Diely

-

zamerať sa na komplexnosť vybavenia územia, rešpektovanie akceptuje sa v zmysle
hodnôt územia, dotvorenie a reštrukturalizáciu funkčných pripomienky
systémov lokálneho významu a zvýšenie jeho kvality
v zmysle záväznej časti platného ÚPN hl. mesta Bratislavy

-

riešiť novú výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu v obytných akceptuje sa v zmysle
štruktúrach so zameraním na doplnenie absentujúcej OV
pripomienky

-

neuvádzať UŠ priestoru Janotova-Meličkovej (ATELIR-T, akceptuje sa, uvedená UŠ
1999) medzi záväzný podkladový materiál
sa vylúči zo záväzných
podkladových materiálov

-

doplniť do kapitoly 7, str.8 požiadavky na modelovanie akceptuje sa v zmysle
uličného koridoru ul Janotava- Meličkova
pripomienky

-

dopracovať kapitol 9 str.8 v zmysle §13 vyhlášky MŽP SR akceptuje sa, uvedená
č.55/2001
kapitola bude dopracovaná

-

odstrániť irelevantné požiadavky z hľadiska urbanistického akceptuje sa, irelevantné
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charakteru lokality

požiadavky sa odstránia

-

stanoviť ukazovatele intenzity zástavby, IZP, IPP, KZ, v akceptuje sa v zmysle
zmysle platného ÚPN hl. mesta SR Bratislavy
požiadavky

-

stanoviť koeficient stavebného objemu

-

stanoviť intenzitu využitia územia v zmysle limitných akceptuje sa, intenzita
regulatívov platného ÚPN h. mesta SR Bratislavy
využitia územia bude
stanovená

požiadavky z hľadiska socioekonómie, demografie:
- doplniť štruktúru kapitoly.6
demografia
- základné socioekonomické a demografické údaje
- výhľadová optimálna demografická veľkosť
- socioekonomické údaje denne prítomného obyvateľstva
- demografické údaje z hľadiska zaťaženosti územia
trh práce
- podrobnejšie bilancie a štruktúru trhu práce a pracovných
príležitostí
- profesijnú špecifikáciu navrhovaných pracovných príležitostí
bývanie
- spracovať podrobnejšiu štruktúru bývania podľa počtu bytov
občianska vybavenosť
- stanoviť základné potreby OV
- uplatniť členenie podľa jednotlivých systémových funkcií
požiadavky z hľadiska urbanistickej ekonómie:
- riešiť urbanistickú ekonómiu samostatnou kapitolou ako
zhodnotenie využitia pozemkov a stavieb

akceptuje sa, koeficient
stavebného objemu bude
stanovený

akceptuje sa, štruktúra
kapitoly č.6 bude doplnená
v zmysle požiadavky na
demografiu, trh práce,
bývanie, občiansku
vybavenosť a urbanistickej
ekonómie

požiadavky
z hľadiska
ochrany
prírody
a krajiny,
starostlivosti o životné prostredie
zeleň:
- vyjadriť KZ min v rozsahu odvodenom od záväznej časti akceptuje sa v zmysle
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platného územného plánu mesta. Vychádzať tiež z platných pripomienky
Štandardov minimálnej vybavenosti obcí (metodická príručka
MŽP SR, 2002)
-

preformulovať v kapitole 17.4.uvádzaný podiel zelene

akceptuje sa, uvádzaný
podiel zelene bude
preformulovaný

akceptuje sa, RÚSES hl.
OpaK, ÚSES:
- rešpektovať RÚSES mesta Bratislavy premietnutý aj vo mesta SR bude v návrhu
výkrese č.5 a ÚSES tvoriaci súčasť platného ÚPN mesta
rešpektovaný
ovzdušie, vody, pôdy:
- rešpektovať zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší
-

opraviť názov kapitoly 11 podľa platnej legislatívy

akceptuje sa, zákon
o ovzduší bude
rešpektovaný
akceptuje sa, názov
kapitoly sa opraví

hluk, odpady, špecifické zložky:
- doplniť bilanciu predpokladaných množstva druhov odpadov akceptuje sa v zmysle
v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. a VZN 12/2001v znení pripomienky
neskorších zmien a doplnkov
-

rešpektovať zákon č.8/2009 Z.z. a č.135/1961Zb.

akceptuje sa, uvedený
zákon bude rešpektovaný

-

opraviť číslo zákona o hlukovej záťaži

akceptuje sa číslo zákona
sa opraví

požiadavky z hľadiska verejného dopravného vybavenia
územia:
- doplniť do kapitoly 5.2.návrh funkčných tried a kategórií akceptuje sa v zmysle
komunikácií v zmysle platnej STN 736110
pripomienky
-

zhodnotiť dopravnú situáciu z plánovaného objemu zástavby akceptuje sa, požiadavka
s kapacitným posúdením križovatiek a komunikácií
sa do návrhu zapracuje

-

zahrnúť požiadavku objektov pozemných komunikácií akceptuje sa, návrh sa
v zmysle cestného zákona do siete miestnych komunikácií na bude s požiadavkou
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území mesta Bratislavy
-

zaoberať

zohľadniť pri dopravno- kapacitnom posúdení vplyvov akceptuje sa, uvedená
investičných zámerov Metodiku dopravno-komplexného metodika sa zohľadní
posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov

požiadavky z hľadiska systémov verejného technického
vybavenia územia:
- doplniť kapitolu 12, str.10o odkanalizovanie a z nadpisu akceptuje sa, kapitola sa
Pošta a telekomunikácie vypustiť poštu
doplní a názov sa opraví
-

upraviť znenie kapitoly 17. Pokiaľ ide o TI v grafickej prílohe akceptuje sa, znenie
ju spracovať na samostatných alebo vhodne združených kapitoly sa upraví.
výkresoch
Grafická časť sa spracuje
v zmysle pripomienky

harmonogram spracovania ÚPN Z:
- odporúča uskutočniť v priebehu spracovania dva kvalitárske akceptuje sa, v priebehu
výbory za účasti dotknutých subjektov
prác na návrhu sa zvolajú
dva kvalitárske výbory
prerokovanie ÚPN Z:
- vychádzať pri prerokovaní z §22 stavebného zákona

akceptuje sa, pri návrhu sa
bude vychádzať
s uvedeného ! stavebného
zákona

upozorňuje:
- návrh Zadania je vypracovaný všeobecne, nie sú zohľadnené berie sa na vedomie
a konkretizované miestne danosti územia a záujmy občanov
a orgánov samosprávy mestskej časti
žiada:
- predložiť zadanie so zapracovanými
pripomienkami akceptuje sa, zadanie so
uplatnených v návrhu spolu s vyhodnotením pripomienok zapracovanými
uplatnených pri prerokovaní návrhu zadania
pripomienkami bude
predložený
Miestny úrad

č. OÚR/2010/5552-3529/Sk

nemá pripomienky

berie sa na vedomie
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Bratislava Dúbravka

zo dňa 02.06.2010

Obvodný lesný úrad v č. 10/256/1-BA 6
Bratislave
zo dňa 17.05.2010

požaduje:
- dodržať všeobecnú ochranu lesných pozemkov v zmysle akceptuje sa, ochrana lesov
platných zákonných predpisov na úseku lesného hospodárstva bude riešená v zmysle
(zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších zákona o lesoch
predpisov)
-

Obvodný úrad
Bratislava, odbor
civilnej ochrany a
krízového riadenia

č. OKR-16403/2010/4
zo dňa 18.05.2010

požaduje:
- v ďalších stupňoch UPP a UPD v časti verejné dopravné
a technické vybavenie územia pre jednotlivé samostatné
celky resp. jednotlivé stavby navrhnúť a spracovať riešenie
z hľadiska civilnej ochrany v rozsahu požiadaviek a
ustanovení:
o §§ 2, 3, 4, 6, 16 a 19 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
o §§ 4, 5 a 6 vyhlášky č. 532/2006 Z.z.
o podrobnostiach
na
zabezpečenie
stavebnotechnických
požiadaviek
a technických
podmienok zariadení civilnej ochrany
o vyhlášky č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na
zabezpečenie
technických
a prevádzkových
podmienok informačného systému civilnej ochrany
-

Slovenská správa
ciest

č. 18889/3120/2010
zo dňa 24.05.2010

nenavrhovať nové rozvojové zámery na lesných pozemkoch
a dodržať 50 m ochranné pásmo lesa (§ 10 zákona č.
326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov)
s grafickým vyznačením v zadaní (vyhláška č. 12/2009 Z.z.
o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej
činnosti...)

akceptuje sa, nové
navrhované zámery budú
navrhované v zmysle
citovaného zákona a
vyhlášky

akceptuje sa, v ďalších
stupňoch ÚPD sa spracuje
riešenie z hľadiska civilnej
ochrany v zmysle
citovaných zákonov
a vyhlášky

predložiť na posúdenie a odsúhlasenie ďalšie stupne UPP akceptuje sa, ďalší stupeň
a UPD so zapracovaním požiadaviek civilnej ochrany
ÚPD sa predloží na
pripomienkovanie

nemá pripomienky
oznamuje:
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-

vlastníkom a správcom ciest I., II. a III. triedy a miestnych berie sa na vedomie
komunikácií na území mesta Bratislava je Magistrát hlavného
mesta SR Bratislavy

-

riešením územím neprechádza cesta prvej triedy v správe berie sa na vedomie
SSC

požaduje:
- predložiť ďalší stupeň územnoplánovacej dokumentácie akceptuje sa, ďalší stupeň
(textovú a grafickú časť dopravy) SSC, z dôvodu ÚPD sa predloží na
plánovaného dopravného napojenia riešeného územia na pripomienkovanie
nadradenú
cestnú
sieť
v rámci
širších
vzťahov
a rešpektovania platnej koncepcie rozvoja cestnej siete
Slovenská
elektrizačná
prenosová sústava,
a.s.

č. PS/2010/008794
zo dňa 14.5.2010

nemá pripomienky

Dopravný podnik
Bratislava, a.s.

č. 7325/2000/2010
zo dňa 14.05.2010

konštatuje:
- návrhy zadania územného plánu každej zóny samostatne neakceptuje sa vzhľadom
obsahujú aj problematiku posúdenia mestskej hromadnej na polohu a rozsah
dopravy (MHD) a túto je nutné riešiť v pripravovaných riešeného územia
dokumentáciách dôsledne

berie sa na vedomie

požaduje:
- spracovanie posúdenia obslužnosti MHD v jednotlivých akceptuje sa v zmysle
zónach sídelného útvaru Dlhé Diely a prerokovanie
pripomienky
B.IN.G, spol. s.r.o.,
Bratislava

bez značky
zo dňa 16.6.2010

predkladá:
- UŠ bytového domu Janotova (skrátene) s možnosťou berie sa na vedomie
zapracovať ju do ÚPN Z Janotova Hany Meličkovej

Jolana Jurkovičová,
Bratislava

zo dňa 14.6.2010

konštatuje:
- toto je jediný kúsok zeme, kde sa môžu deti v zime sánkovať berie sa na vedomie,
záväzným podkladom pre
ÚPN-Z je nadradená ÚPD
navrhuje:
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Občania, obyvatelia
Pribišova 8,
Bratislava

bez dátumu

nezastavať ho

berie sa na vedomie

nesúhlasia:
- s výstavbou podľa regulatív s funkciami 102, 201, 501, a pod. akceptuje sa len
s akýmkoľvek počtom podlaží
v intenciách záväznej časti
nadradenej ÚPD
žiadajú:
- vypracovať územný plán výhradne s funkciou skvalitnenia akceptuje sa v zmysle
hygieny bývania súčasných obyvateľov
pripomienky

Ing. arch Gabriš
Jozef, Kolískova 1,
Bratislava

bez značky a dátumu

-

využiť lokality na systémové riešenie dlhodobého problému akceptuje sa, s parkovaním
s parkovaním
v danej lokalite sa bude
návrh zaoberať

-

riešenie problému akútneho nedostatku
a oddychových lokalít parkového typu

-

stanoviť reguláciu využitia jednotlivých plôch

rekreačných akceptuje sa v zmysle
pripomienky
akceptuje sa, regulatívy
v záväznej časti budú
stanovené

dáva návrh:
- na lokalizáciu a výstavbu podzemnej parkovacej garáže na berie sa na vedomie
Hlaváčikovej ulici – sprievodná práva

K návrhu Zadania Územného plánu zóny Janotova – Hany Meličkovej sa nevyjadrili
Krajský úrad životného prostredia v Bratislave
Krajský lesný úrad v Bratislave
Západoslovenská energetika, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, úsek štátnej vodnej správy
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, úsek ochrany ovzdušia
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Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave
Miestny úrad Bratislava Staré mesto
Miestny úrad Bratislava Devín
Miestny úrad Bratislava Lamač
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, odbor dopravného inžinierstvs
Obvodný pozemkový úrad v Bratislave
Mestský hasičský a záchranný zbor v Bratislave
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