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O Z N Á M E N I E

Oznamujeme občanom mestskej  časti  Bratislava -  Nové Mesto v súlade s  § 6 zákona NR SR
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), že Okresný úrad Bratislava - odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
ako príslušný orgán zverejnil oznámenie o strategickom dokumente

„Územný plán zóny Nobelova“.

Do oznámenia je možné nahliadnuť od 05.10.2017 do 20.10.2017 počas úradných hodín na
Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, oddelenie životného prostredia
a územného plánovania (3. posch., č. dv. 323) alebo v priestoroch Služieb občanom / FRONT OFFICE
na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l. V elektronickej podobe je
oznámenie sprístupnené na webových stránkach Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
na  http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-nobelova  ).

Riešené územie Územného plánu zóny Nobelova je vymedzené z východnej a zo severo-
východnej strany hranicou areálu Istrochemu, prístupovou komunikáciou do administratívnej budovy
Istrochemu, Nobelovou ulicou, z juhozápadnej a severozápadnej strany hranicou železničného telesa,
Železničnou stanicou Nové Mesto – Predmestie, ulicou Staré ihrisko a Odborárskou ulicou.

Medzi hlavné ciele Územného plánu zóny Nobelova patria: zhodnotenie územno–technických
väzieb a v kontexte k existujúcej urbanistickej štruktúre overenie územného potenciálu pre rozvoj
kvalitného prostredia bývania a občianskej vybavenosti vrátane plôch verejnej zelene; preverenie
únosnosti zaťaženia územia a určenie optimálnej miery intenzity dotvorenia existujúcej zástavby
s dôrazom na zachovanie stabilizovaného územia; transformácia zanedbaných a nefunkčných častí
a rozvojových území zóny; zabezpečenie adekvátnej a dostupnej vybavenosti pre sformovanie živej
mestskej komunity; redukcia negatívnych vplyvov a opatrenia pre zlepšenie kvality života a životného
prostredia; komplexné riešenie statickej, cyklistickej a pešej dopravy s väzbami na širšie vzťahy.

Stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente môže verejnosť predkladať do 20.10.2017
na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vy-
braných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3.
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