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udržuje

 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
 Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Lofty, s.r.o.

Tupého 25A
831 01  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
03.07.2019 29927/8677/2019/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
06.08.2019

Vec
Vyjadrenie

Názov stavby: Novostavba autozakladača, sadové a parkové úpravy
Stavebník: LOFTY s.r.o., Tupého 25A, 831 01  Bratislava
Miesto stavby: Račianska – Kominárska ul.
Parcela č.: 11462/4
Žiadosť zo dňa: 03.07.2019
PD zo dňa: DÚR, 11/2018, FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o.

Predmetom investičného zámeru je novostavba podzemného autozakladača umožňujúceho dvojúrovňové par-
kovanie pre 72 áut. Objekt je navrhnutý na pozemku s parc. č. 11462/4, reg. C KN, k. ú. Nové Mesto, Kominárska ul.
Autozakladač je ovládaný automaticky, bez prístupu osôb do jeho vnútorných priestorov. Prevádzkovo má byť novo-
stavba autozakladača obsluhovaná z vedľajšieho objektu (parc. č. 11462/1, 3, 5, 43). Investor počíta s vybudovaním
extenzívnej vegetačnej strechy (hrúbka substrátu cca 900 mm) vo vnútrobloku.

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov je poze-
mok s parc. č. 11276/13, k. ú. Nové Mesto súčasťou stabilizovaného územia určeného pre viacpodlažnú zástavbu
obytného územia (kód funkcie 101). Príslušný regulatív funkčného využitia plôch ako aj schému z Územného plánu
hl. mesta SR Bratislavy Vám zasielame v prílohe.

Podľa uvedeného územného plánu je stabilizované územie také územie mesta, v ktorom územný plán pone-
cháva súčasné funkčné využitie a predpokladá istú mieru stavebných zásahov (dostavba, prístavba, nadstavba, pre-
stavba, novostavba), pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia. Mierkou a limitom pre nové zásahy
v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné pri no-
vej výstavbe v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické
princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do nej neprijateľný kontrast resp. neúmerné zaťaže-
nie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť. Základným princípom pri stanovení
regulácie stabilizovaných území je uplatnenie požiadaviek a regulatívov funkčného dotvárania územia na zvýšenie
kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia).
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V textovej časti PD sa uvádza, že potreby statickej dopravy v súvislosti so zámerom výstavby polyfunkčného
objektu na susedných pozemkoch v majetku investora sú uspokojené, výstavba autozakladača na pozemku s parc. č.
11462/4 je teda nad rámec normou požadovaných parkovacích plôch.

Vnútroblok má v súčasnosti podobu uzavretého lokálneho parčíka. V predmetnom území sa nachádza vysoká
stromová zeleň. Dreviny na stanovisku rastú viac ako 20 rokov, za ten čas vytvorili objemné koruny a poskytujú tak
vnútrobloku tieň a príjemné mikroklimatické podmienky. Ide o zdravé stromy, zatiaľ bez známok napadnutia škodca-
mi či chorobami. Pre obyvateľov okolitých bytových domov je tento priestor miestom pre aktívny i pasívny odpoči-
nok. Zeleň v ňom je zverená do starostlivosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorá nedávno verejný priestor
vnútrobloku rekonštruovala.

Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy od-
porúča opatrenia na zmiernenie efektu tepelných ostrovov - predovšetkým zachovanie vysokej zelene a jej novú vý-
sadbu. Vybudovanie autozakladača na predmetnej parcele by malo za následok odstránenie existujúcich stromov.
Predložená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie napriek svojmu názvu Novostavba autozakladača, sa-
dové a parkové úpravy rieši predovšetkým autozakladač. Sadové a parkové úpravy sú reprezentované na výkrese UR.3
geometrickými plochami trávnikov, bez akejkoľvek vysokej zelene. V sprievodnej a technickej správe v kapitole
Ochrana životného prostredia sa síce spomína náhradná výsadba namiesto odstránených stromov, resp. presadenie
niektorých z nich, nie je však nijako konkretizovaná a naviac aj veľmi otázna, keďže navrhovaná hrúbka substrátu na
streche autozakladača na výsadbu vysokej zelene nestačí.

Na základe predložených podkladov a ich odborného posúdenia považujeme umiestnenie autozakladača
v zmysle predloženej dokumentácie za neprijateľné. Keďže dotknuté územie je regulované Územným plánom hl. mes-
ta SR Bratislavy a žiadateľ nepreukázal usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k predmetnému pozemku vo vlast-
níctve hl. mesta SR, žiadame doložiť záväzné stanovisko príslušného oddelenia Magistrátu. Vzhľadom na uvedené
tiež požadujeme, aby sa k zámeru vyjadrila hlavná architektka Bratislavy. Ak investor považuje výstavbu autozakla-
dača za prínosnú, odporúčame zvážiť jej umiestnenie na pozemku s parc. č. 21283/2 (hoci aj ako stavbu dočasnú), pre-
tože tu by nebolo nutné likvidovať vysokú zeleň, takú potrebnú v súčasných klimatických podmienkach.

Vyjadrenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto nenahrádza stanoviská, záväzné stanoviská, vyjadrenia
a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto vyjadrenia je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy
1 x situácia

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


