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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
        Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva
        mestskej časti Bratislava – Nové Mesto


                                                                                                                                                V Bratislave, 17. februára 2016


ZÁPISNICA č. 2/2016

z pracovného rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby,
ktoré sa konalo dňa 17. februára 2016

Prítomní:	    podľa prezenčnej listiny
		    Ing. arch. Peter Vaškovič, Mgr. Edita Pfundtner, Ing. Stanislav Winkler,
		    Ing. arch. Otto Novitzky, Ing. Andrej Árva, Ing. Helena Bánska, Ing. Jana
                       Hodúrová, Ing. Ondrej Trnovský, Ing. arch. Milan Beláček


Program:

	Otvorenie
	Materiály na rokovanie MR a MZ – neboli

        
3.      Rôzne
        3.1 Aktuálny stav obstarávania a spracovania územných plánov zón na území mestskej časti
         3.2 Možnosti vyhlásenia stavebných uzáver na Kramároch a Kolibe
         3.3 Koncepčný dokument riešiaci narastajúce dopravné problémy v našej mestskej časti (územný generel dopravy    
               alebo dopravno-urbanistická štúdia)
         3.4 Územný plán zóny Koliba-Pod strážami (pre územie ohraničené ulicami Jaskový rad, Vančurova, Pod strážami, 
                Na pažiti a Podkolibská)
	Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Podhorský pás v území ohraničenom Podkolibskou, Jeséniovou, 

                Strážnou, Bobuľovou a Viniferovou ulicou
         3.6  Nahliadnutie do PD k stanoviskám k investičnému zámeru

     

K bodu 1	- Otvorenie

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. arch. Peter Vaškovič.
Na rokovaní komisie privítal Ing. arch. Závodnú, vedúcu oddelenia ŽPaÚP, miestneho úradu a Ing. arch. Augustiničovú, odbornú referentku oddelenia ŽPaÚP, venujúcu sa problematike územného plánovania.

Predseda komisie navrhol zmeniť poradie bodov programu rokovania komisie a  za prvý bod rokovania navrhol bod 3.6 – Nahliadnutie do PD k stanoviskám k investičnému zámeru.
Členovia komisie tento návrh jednomyseľne prijali.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
8

ZA:	
8

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0




K bodu 3.6		- Nahliadnutie do PD k stanoviskám k investičnému zámeru

V úvode tohto bodu programu Ing. arch. Vaškovič prítomných oboznámil s tým, že e-mailom požiadal ing. arch. Závodnú o možnosť nahliadnuť do viacerých projektových dokumentácií priložených k žiadostiam o vydanie záväzných stanovísk Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičným zámerom.
Ing. arch. Závodná sa na úvod informácie o podaných žiadostiach o vydanie záväzných stanovísk mestskej časti k investičným zámerom vyjadrila k problematike vydávania záväzných stanovísk. Uviedla, že súlad investičného zámeru s platným územným plánom by mal posudzovať stavebný úrad. Problém je v tom, že stavebný úrad je v súčasnosti poddimenzovaný a nedisponuje dostatkom odborných pracovníkov, ktorí by túto úlohu mohli zabezpečovať.
Následne predstavila jednotlivé projekty, resp. investičné zámery
	Bytový dom pri Poluse – pre pôvodný zámer (bytový dom), bolo vydané územné rozhodnutie, následne bolo územné rozhodnutie zmenené (administratívna budova), v súčasnosti bol zámer opäť prehodnotený (bytový dom) a bude potrebné zabezpečiť zmenu územného rozhodnutia na základe nových stanovísk.
	Areál reštaurácie na Železnej studničke –problém predstavujú požiadavky na zabezpečenie parkovania pri navrhnutom zariadení, v aktuálnom návrhu absentujú akékoľvek parkovacie miesta. V rámci navrhnutého zariadenia je potrebné zabezpečiť parkovacie miesta aspoň pre telesne postihnutých a pre zásobovanie, investor by mal zabezpečiť podmienky pre fungovanie kyvadlovej dopravy medzi reštauráciou a záchytnými parkoviskami v meste.


Ing. arch. Augustiničová predstavila nasledovné dva projekty
	Bytové domy Roličky nad mestom (Vila Domy) –v projekte sa uvažuje s umiestnením 9 bytových domov, 27 bytových jednotiek a  60 parkovacích miest. Navrhnutý projekt je v súlade s Územným plánom zóny Podhorský pás.
	Park pod Kolibou –v projekte je umiestnených 45 bytových jednotiek v jednom objekte a 14 bytových jednotiek v druhom objekte, celkovo by malo byť vybudovaných 98 parkovacích miest. Navrhnutý projekt je v súlade s Územným plánom zóny Podhorský pás.


Členovia komisie diskutovali s odbornými pracovníčkami oddelenia ŽPaÚP úradu najmä o problematike zabezpečenia dopravnej obsluhy navrhovaných investičných zámerov a zdôraznili potrebu dôsledného posudzovania možností realizácie predmetných zámerov s ohľadom na existujúcu a navrhnutú dopravnú infraštruktúru.
Prítomní akcentovali najmä tú skutočnosť, že predložené investičné zámery je potrebné posudzovať s ohľadom na aktuálnu dopravnú zaťaženosť existujúcich komunikácií.
Nové investičné zámery orientované na výstavbu málopodlažných bytových domov na Kolibe, resp. pod Kolibou či nad železničnou traťou, sú síce v súlade s platným Územným plánom zóny Podhorský pás, v ktorom bol navrhnutý aj systém miestnych obslužných komunikácií, ale k realizácii týchto komunikácií, ako aj komunikácií nadmiestneho a celomestského významu, s ktorými územný plán uvažoval, zatiaľ neprišlo, resp. príprava ich realizácie sa zatiaľ ani len nezačala. 
Ing. arch. Závodná upozornila na skutočnosť, že v Územnom pláne zóny Podhorský pás bola navrhnutá zástavba málopodlažných bytových domov prevažne vo forme izolovaných bytových domov, ale prevažná časť realizovaných či pripravovaných investičných zámerov uvažuje s realizáciou sekciových bytových domov, t.j. nároky reálnej zástavby bytových domov prevyšujú kapacity dopravnej obsluhy a dopravnej infraštruktúry, s ktorými bolo uvažované v územnom pláne zóny.


K bodu 3.1	- Aktuálny stav obstarávania a spracovania územných plánov zón na území mestskej
	časti
V tomto bode programu prítomní zdôraznili potrebu urýchleného začatia prác na obstarávaní a spracovávaní Územného plánu zóny Horná Mlynská dolina a Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova, ako aj na akcelerovaní prípravných prác pre Územný plán zóny Nobelova.






K bodu 3.2	- Možnosti vyhlásenia stavebných uzáver na Kramároch a Kolibe

V tomto bode programu prítomní diskutovali najmä o legislatívnych a reálnych možnostiach vyhlásenia stavebných uzáver pre územia, ktoré sú súčasťou území „pokrytých“ spracovanými, prerokovanými a schválenými územnými plánmi zón.
Viacerí členovia komisie akcentovali skutočnosť, že najmä vlastníci nehnuteľností pripravujúci na svojich pozemkoch nové investičné zámery v súlade s územným plánom zóny budú hájiť svoje vlastnícke práva a s vyhlásením stavebných uzáver v takýchto územiach nebudú súhlasiť.


K bodu 3.3	- Koncepčný dokument riešiaci narastajúce dopravné problémy v našej mestskej
		časti (územný generel dopravy alebo dopravno-urbanistická štúdia)

V tomto bode programu prítomní diskutovali o forme, obsahu a zacielení koncepčného dokumentu, ktorý by mal pomôcť pri riešení narastajúcich dopravných problémov v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Zároveň diskutovali aj o územnom rozsahu a zábere takéhoto dokumentu.
Po konštruktívnej diskusii prítomní dospeli k záveru, že pre riešenie narastajúcej zaťaženosti komunikácie v Račianskej ulici je možné odporučiť spracovanie Dopravno-urbanistickej štúdie Račianska – Vajnorská ulica, v rámci ktorej by malo byť obsiahnuté posúdenie súčasnej dopravnej zaťaženosti ťažiskových komunikácií, ale aj posúdenie výhľadového zaťaženia komunikácií, ktoré vyvolajú v súčasnosti už realizované a najmä pripravované investičné zámery nielen v bezprostrednom zázemí týchto komunikácií, ale aj v širšom území zahŕňajúcom i Mestskú časť Bratislava-Rača. Zároveň by v tejto štúdii mali byť vyšpecifikované opatrenia, nielen miestneho, ale aj celomestského významu, ktoré je potrebné pre riešenie súčasnej, ale najmä výhľadovej dopravnej situácie začať pripravovať a postupne aj realizovať.
Prítomní sa zhodli, že po vytvorení nevyhnutných legislatívnych a rozpočtových podmienok, by bolo dobré zabezpečiť obstaranie a spracovanie aj Dopravno-urbanistickej štúdie Koliba – Kramáre.


K bodu 3.4	- Územný plán zóny Koliba-Pod strážami (pre územie ohraničené ulicami Jaskový
		rad, Vančurova, Pod strážami, Na pažiti a Podkolibská)

V tomto bode programu prítomní diskutovali najmä o legislatívnych a reálnych možnostiach obstarania a spracovania Územného plánu zóny Koliba-Pod strážami.


K bodu 3.5	- Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Podhorský pás v území ohraničenom
		Podkolibskou, Jeséniovou, Strážnou, Bobuľovou a Viniferovou ulicou

V tomto bode programu prítomní diskutovali najmä o legislatívnych a reálnych možnostiach obstarania a spracovania Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Podhorský pás len pre časť riešeného územia tohto územného plánu a požiadali Ing. arch. Závodnú o preverenie aktuálnej situácie.








Ing. arch. Peter Vaškovič v. r.
predseda komisie ÚPUaV

Miriam Šujanová v. r.
zapisovateľka komisie ÚPUaV




