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

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
06.12.2019 46322/10998/2019/ZP/MRAZ Mrázová Zdenka, Ing. arch.

02/49 253 111/zdenka.mrazova@banm.sk
16.12.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti
Názov stavby: Rodinný dom - novostavba
Stavebník:
Miesto stavby: Cesta na Kamzík
Parcely č.: 5992, 6651/16; k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 23.10.2019
PD zo dňa: august 2019, Projekt pre stavebné povolenie, 6.12.2019 - doplnenie žiadosti o výpočet static-

kej dopravy podľa STN 736110/Z2 a vplyv plánovanej rekonštrukcie komunikácie Cesta
na Kamzík na funkčnú triedu C3, kategóriu MOK 4/30

Investičný zámer rieši novostavbu rodinného domu s 3 bytovými jednotkami. Na prvom nadzemnom podlaží sa
nachádza 2 izbový byt a 4 izbový byt, na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza 2 izbový byt. Pozemok je prístup-
ný z existujúcej miestnej komunikácie ulica Cesta na Kamzík. Komunikácia je v zmysle Územného plánu zóny Horný
Kramer zaradená medzi miestne obslužné komunikácie MOK 4/30 vo funkčnej triede C3. navrhovaný investičný zá-
mer ako aj pozemok žiadateľa sa nachádza v dotyku, nie však v kolízií s touto komunikáciou.V zmysle STN 73
6110/Z2 je bilancia nárokov na statickú dopravu stanovená na 6 parkovacích miest. Tieto sú saturované na prvom
podzemnom podlaží. Rozvody technickej infraštruktúry budú napojené na existujúce inžinierske siete nachádzajúce sa
v trase komunikácie.

V zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej  ÚPN hl.  m.  SR Bratislavy),  schváleným
uznesením č. 123/2007 z 31.05.2007 v znení zmien a doplnkov, sú pozemky parc. č. 5992, 6651/16; k. ú. Vinohrady
súčasťou stabilizovaného územia s funkčným využitím: málopodlažná zástavba obytného územia (kód funkčného
využitia 102).

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).

Na základe predložených podkladov a ich odborného posúdenia konštatujeme, že predmetná investičná činnosť
je v súlade s ÚPN hl. m. SR Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 z 31.05.2007 v znení zmien a doplnkov,
nakoľko spĺňa záväzné hmotovo-priestorové regulatívy a podmienky funkčného využitia pre predmetné pozemky.
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Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, záväzné stano-
viská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy
Situácia

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
v z. podľa poverenia č. 114/2019
zo dňa 30.09.2019
Ing. arch. Peter Vaškovič
zástupca starostu mestskej časti


