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1 ÚVOD

1.1 Predmet riešenia
Predmetom riešenia je spracovanie “Územného plánu zóny Nobelova v MČ Bratislava — Nové Mesto“

spracovaného podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d‘alej len

stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v rozsahu a spósobom podľa vyhlášky MŽP SR Č.

55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

1.2 Hlavné ciele
Obstaranie Územného plánu zóny Nobelova sleduje vytvorenie nástroja pre reguláciu predmetného

územia na zonálnej úrovni stanovením podrobných zásad a regulatívov priestorového usporiadania

a funkČného využívania pozemkov, stavieb, verejného dopravného a technického vybavenia územia,

vrátane stabilizácie existujúceho obytného prostredia.

Hlavným cieľom Územného plánu zóny je stabilizovať riešené územie v jeho súčasnom spósobe vyu

žívania so zachovaním verejných plóch a plóch verejnej zelene s dórazom na prevažujúci obytný cha

rakter územia a vo väzbe na industriálnu históriu lokality. SúČasťou riešenia je udržateľná transfor

mácia zanedbaných a nefunkčných území a potenciálne rozvojových území s cieľom vytvorenia plno

hodnotného mestského organizmu s dostupnými službami, pracovnými a rekreaČnými príležitosťami

a živou komunitou. Cieľom je zároveň komplexné riešenie dopravy, vrátane statickej dopravy, cyklis

tickej a pešej dopravy s väzbami na širšie vzťahy.

Konkrétne ciele je možné formulovať v nasledovných bodoch:

1. stabilizácia obytného charakteru územia, vrátane zástavby a plóch verejnej zelene,

2. transformácia zanedbaných a nefunkČných Častí a rozvojových území zóny2,

3. zabezpeČenie adekvátnej a dostupnej vybavenosti pre sformovanie živej mestskej komunity,

4. redukcia negatívnych vplyvov a opatrenia pre zlepšenie kvality života a životného prostredia,

5. komplexné riešenie statickej dopravy, cyklistickej a pešej dopravy s vázbami na širšie vzťahy,

6. riešenia väzieb a vplyvov nových rozvojových plóch a navrhovaného dopravného usporiada

nia riešeného územia.

Mestská Časť ako príslušný orgán územného plánovania podľa 7a ods. 2 písm. b) zákona č.

377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a Č.l. 42 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy,

v znení dodatkov Č. 1-6 sa rozhodla obstarávať pre dané stabilizované územie (v zmysle ÚPN hl. mes

ta SR Bratislavy 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov) územný plán zóny.

1.3 Spósob a postup spracovávania
Spósob, postup a rozsah spracovania územného plánu zóny vychádza z ustanovení stavebného záko

na (vrátane súvisiacich predpisov) a je v súlade so špecifikáciou prác, ktorá je uvedená v prílohe Č. 1

zmluvy o dlelo. Územný plán zóny pozostáva z nasledovných etáp:

2
Rozvojové územia stanovené Územným plánom hl. mesta SR Bratislava
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1. Etapa — Prieskumy a rozbory

2. Etapa — Zadanie územného plánu zóny, vrátane čistopisu zadania na základe objednávateľom

vyhodnotených pripomienok

3. Etapa — Návrh územného plánu zóny, vrátane VZN a účasti na jeho prerokovaní

4. Etapa — Upravený návrh územného plánu zóny, vrátane VZN v zmysle objednávateľom vy

hodnotených pripomienok

5. Etapa — Návrh územného plánu zóny — čistopis a VZN po jeho schválení v miestnom zastupi

te ľstve

1. Etapa — Prieskumy a rozbory

Prieskumy a rozbory sú spracované na základe vlastného zisťovania, podkladov poskytnutých obsta
rávateľom a štatistických zisťovaní. Prieskumy a rozbory predstavujú poznatky o stave územia

a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania, identifikujú, analyzujú

a vyhodnocujú problémy, limity, rozvojové zámery a strety záujmov v území. Prieskumy a rozbory sú

spracované v rozsahu teXtovej časti a grafickej časti v súlade s 7 Vyhlášky MŽP SR Č. 55/2001 Z. z. o

územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (v d‘alšom texte len „Vyhláška č.

55/2001“). Prílohu teXtovej a grafickej časti budú tvoriť kópie zhromaždených podkladov, schémy,

grafy, tabuľky.

Textová časť je spracovaná v nasledovnom rozsahu

• základné údaje,

• vymedzenie riešeného územia,

• prieskumy a rozbory prírodných podmienok,

• prieskumy a rozbory priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,

• prieskumy a rozbory demografického potenciálu,

• prieskumy a rozbory sociálnej infraštruktúry a hospodárskej základne,

• prieskumy a rozbory kultúrnych a historických hodnót,

• prieskumy a rozbory rekreácie a cestovného ruchu,

• prieskumy a rozbory záujmov obrany a civilnej ochrany,

• prieskumy a rozbory technického vybavenia,

• prieskumy a rozbory dopravného vybavenia,

• prieskumy a rozbory zložiek životného prostredia,

• prieskumy a rozbory vlastníckych vzťahov,

• prieskumy a rozbory zelene, ochrany prírody a krajiny,

• zhodnotenie záväzných podkladov, územnoplánovacích podkladov a ostatných relevantných

pod kladov a pod netov,

• súhrnné zhodnotenie prieskumov a rozborov, identifikácia problémov na riešenie územného

plánu zóny (formulovanie vstupov pre spracovanie zadania).

Grafická časť obsahuje hlavné výkresy v rozsahu riešeného územia a záujmového územia, spracované

v mierke 1:1000 na podklade katastrálnej mapy a výkres širších vzťahov, spracovaný v mierke 1:5000

minimálne v rozsahu:

• prieskumové a rozborové výkresy s územným priemetom získaných údajov, kompatibilne S

textovou časťou,
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problémový výkres s vyjadrením hlavných stretov, problémov a limitov využitia územia.

2. Etapa — Zadanie územného plánu zóny

Zadanie územného plánu zóny spracuje spracovateľ v spolupráci s obstarávateľom na podklade pne

skumov a rozborov. Zadanie určí hlavné ciele, komplexné požiadavky pre riešenie, obsah a rozsah

spracovania územného plánu zóny. Zadanie územného plánu zóny bude spracované v rozsahu teXto

vej časti s grafickými prílohami podľa 8 odst. 4) Vyhlášky č. 55/2001

3. Etapa — Návrh územného plánu zóny

Návrh územného plánu zóny bude spracovaný v zmysle schváleného zadania, bude riešiť najmä kon

cepciu priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, zosúladí záujmy a činnosti ovplyvňu

júce územný rozvoj a využitie daného územia, životné prostredie a ekologickú stabilitu, stanoví zása

dy a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, sta

vieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia a navrhne verejnoprospešné stavby.

Územný plán zóny nebude nahrádzať územné rozhodnutia. Návrh územného plánu zóny bude spra

covaný v rozsahu a obsahu v súlade s 13 Vyhlášky č. 55/2001. Súčasťou Návrhu ÚPN Z bude návrh

VZN.

4. Etapa — Upravený návrh územného plánu zóny

Upravený návrh územného plánu zóny bude spracovaný na základe výsledkov prerokovania podľa

23 stavebného zákona. VZN v zmysle objednávateťom vyhodnotených pnipomienok.

5. Etapa — Návrh územného plánu zóny - čistopis

Návrh územného plánu zóny—čistopis bude dopracovaním upraveného návrhu územného plánu

zóny podľa výsledkov preskúmania príslušným orgánom územného plánovania v zmysle 25 staveb

ného zákona a podľa výsledkov schvaľovania návrhu územného plánu zóny v miestnom zastupitel‘

stve. VZN po jeho schválení v miestnom zastupiteľstve.

1.4 Východiskové podklady
Pre potreby územného plánu zóny boli použité nasledovné východiskové podklady:

Mapové podklady

1. Polohopis a výškopis v digitálnej forme (Bratislava - Nové Mesto, 2015)

2. Ortofotomapa (letecká snímka) územia v digitálnej forme (vo formáte .jpg)

3. Technická mapa hlavného mesta SR Bratislavy - dostupné digitálne spracované rozvody ve

rejného technického vybavenia (plynovod, vodovod, kanalizácia a elektrifikácia vrátane sla

boprúdových rozvodov), výškopis, polohopis

4. Podkladová mapa: ZBGIS®, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

5. Historické mapy: Národný geopontál, geoportal.gov.sk

Schválená územnoplánovacia dokumentácia

6. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, schválený uznesením MZ hlavného mesta SR Bratislavy

č. 123/2007, jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením Hlavného

mesta SR Bratislavy č. 4/2007 zo dňa 31. 5. 2007
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7. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a dopinky 01, jeho záväzná časť bola vyhlásená

všeobecne záväzným nariadením Hiavného mesta SR Bratislavy č. 12/2008 Zo dňa 15. 12.

2008

8. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a dopinky 02, jeho záväzná časť bola vyhlásená

všeobecne záväzným nariadením Hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2011 zo dňa 15. 12.

2011

9. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a dopinky 03, schválený uznesením Mestského

zastupiteľstva hiavného mesta SR Bratislavy č. 1614/2014 zo dňa 25. — 26. 06. 2014. Záväzná

časť ÚZemného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a dopinky 03 boia vyhlásená vše

obecne ZáväZným nariadením hiavného mesta SR Bratislavy č. 5/2014 z 26.06.2014, ktoré

nadobúda účinnosťdňom 15.8.2014

10. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a dopinky 05, schválené uznesením Mestského

Zastupiteľstva hiavného mesta SR Bratislavy č. 1785/2014 zo dňa 23.10.2014. ZáväZná časť

Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a dopinky 05 bola vyhlásená VZN

hlavného mesta SR Bratislavy č. 10/2014 Z 23.10.2014, ktoré nadobúda účinnosť dňom

10.11.2014

11. Územný plán regiónu — Bratislavský samosprávny kraj, jeho záväzná časť bola vyhlásená vše

obecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja Č. 1/2013 zo dňa 20. 09.

2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná Časť Územného piánu regiónu - Bratislavský samosprávny

kraj

Územnopiánovacie podklady, stratégie a projektové dokumentácie

1. Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy (2015)

2. Územný generel sociálnej starostlivosti (2014)

3. Územný generel zdravotníctva (2014)

4. Územný generel škoistva (2014)

5. Územný generel športu a rekreácie hiavného mesta SR Bratislavy (2009)

6. Územný generel cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy (2009)

7. Aktuaiizácia územného generelu zásobovania vodou hlavného mesta SR Bratislavy (2009)

8. Aktuaiizácia územného generelu odkanalizovania hiavného mesta SR Bratislavy (2009)

9. Zásady rozvoja cykiistickej a pešej dopravy (2014)

10. Urbanistická štúdia zóna lstrochem (Architekti BKŠP spol. s r.o., 2009)

11. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava — Nové Mesto na roky

2007 — 2013 schválený uznesením Č. 11/08 zo dňa 10. 06. 2008 (Agentúra regionáineho roz

voja AZ Trnava)

12. Zoznam vydaných územných rozhodnutí a stavebných povolení na stavby a ich zmeny, pre

ktoré neboio vydané kolaudaČné rozhodnutie:

o „Obytná zóna Nobelova“ objekt A — stavebné povoienie zo dňa 25. 8. 2014 Č. ÚKaSP

2010-14/11/EKT/Vim-85 právoplatné dňa 29. 1. 2015 na pozemkoch parc. Č.

13443/16, 13443/17, 13443/18 a 13443/20 v k. ú. Nové Mesto,

o „Obytná zóna Nobelova“ objekt A— rozhodnutie OÚ Bratislava č. OU-BA-OVBP2-

2015/007012/JAK právoplatné dňa 29. 1. 2015, ktoré mení stavebné povolenie Č.

ÚKaSP-2010-14/11/EKT/Vim-85 zo dňa 25. 8. 2014
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o „Obytná zóna Nobelova“ objekt B a objekt C — stavebné povolenie zo dňa 20. 7. 2015

Č. ÚKaSP-2010-15/11/EKT/Vim/EDA-69 právoplatné dňa 11. 9. 2015 na pozemkoch

parc. č. 13440/8, 13443/16, 13443/18, 13443/34 a 13443/3 5.

13. Projekt pre vydanie povolenia na odstránenie stavby — Odstránenie objektov nadzemných

skladových nádrží (Ing. Petráš, 2016)

14. Projekt TEN-T prepojenie železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bra

tislave (DOPRAVOPROJEKT a.s., 2009)

Literatúra a ostatné relevantné podklady

1. Štatistické údaje (sčítanie obyvateľov bytov a domov 2001, 2011)

2. Databáza počtu obyvateľov (Bratislava - Nové Mesto, 2015)

3. Metodika pre vypracovanie Územného plánu zóny, Urbion

4. Dérer Tomáš: Vzostup a zánik Bratislavskej Dynamitky, 2012

5. Obuchová Viera: Priemyselná Bratislava, 2009

6. Holec Roman: Dejiny plné Dynamitu, 2011

7. Podklady z Archívu hlavného mesta SR Bratislavy

8. Podklady o bezpečnosti prevádzky v areáli lstrochem (Duslo a.s., TAU-CHEM spol. s r.o.)

Zdroje informácií

• www.shmu.sk

• www.geology.sk

• geoportal.gov.sk

• www.enviroportal.sk/sk/eia

• www.katasterportal.sk

• www.bratislava.sk

• www.banm.sk

• www.statistics.sk

• www.datacube.statistics.sk

• mapy.tuzvo.sk/HOFM/Default2.aspX
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2 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Riešené územie (Rú) rovnako aj územie širších vzťahov (ŠV) sa nachádzajú v okrese Bratislava III,

v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, v katastrálnom území č. 804690 Nové Mesto. Hranice rieše

ného územia sú vymedzené na základe rámcovej špecifikácie obstarávateľa (v prílohe zmluvy)

a spresnené v etape prieskumy a rozbory na úroveň parciel podľa poskytnutej katastrálnej mapy.

Širšie vzťahy

Hranica širších vzťahov bola dodatočne stanovená v spolupráci s MČ v etape prieskumy a rozbory pre

účely identifikácie dopravných a infraštrukturálnych väzieb a možných vplyvov širšieho okolia na RÚ.

Hranica širších vzťahov zasahuje do viacerých urbanistických obvodov (najmä č. 69 Filiálna stanica, Č.

75 Vlečka Chemických závodov, Č. 77 Chemické závody— lstochem, Č. 79 Biely Kríž a Č. 80 Figaro).

Hranica širších vzťahov je vymedzená:

• zo severozápadu Račianskou ulicou,

• zo severu traťou Č. 120 (Bratislava hl.st. - Štúrovo),

• zo severovýchodu hlavnou vnútroareálovou cestou až po okružnú križovatku a pokraČovaním

po vnútroareálovej ceste pozdÍž zelene až po ulicu Odbojárov a železničnú trať č. 127

z juhovýchodu,

• z juhozápadu traťou Č. 127 G (Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto).

Riešené územie

Riešené územie tvorí časť urbanistického obvodu č. 77 Chemické závody—lstrochem. Hranica rieše

ného územia je vymedzená:

• východná a severovýchodná hranica areálu lstrochemu, prístupová komunikácia do adminis

tratívnej budovy lstrochemu, Nobelova ulica,

• juhozápadná a severozápadná hranica železničného telesa, Železničná stanica Nové Mesto -

Predmestie, ulica Staré ihrisko a Odborárska ulica.

Tabuľka 1 Základné bilanČné údaje riešeného územia zóny

AKTUALNY STAV STAVEBNE POVOLENIE3 SPOLU (2020)

Celková výmera riešeného územia 27,85 ha

Počet obyvateľov 1631 739 2370

Počet rezidentov4 406

Počet zamestnancov 382 34 416

Počet žiakov 363

Predpoklad bilancií pre nedokončené novostavby s platným stavebným povolením (Projekt Nobelova, predpoklad dokon
čenia v roku 2020).

Počet ubytovaných rezidentov v ubytovaniach.
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Schéma 1 Vymedzenie riešeného územia a územia širších vzťahov5
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Schéma 2 Vymedzenie riešeného územia na podklade katastrálnej mapy a ortofotomapy6

ÚPN-Z NOBELOVA — PRIESKUMY A ROZBORY

B
B
U
..BB.

B
U
B
• •B

B
B
B
U
B
B
U
U

91

_

(=

__

ľ cBoRARsKA -

iirB

‚ I

L__J

— I

UL TROJDOMY
:

____

—

_____

B

U
r

-.

“*e

LEGENDA

II

1

fl

‚Li
AREÁL

ISTROCHEM

Ii: q

AREÁL
PALMA

OiB0RARSKA UL.

rN1.!.giadvé

O Ž latČ 127

6
Podkladové mapy poskytnuté Mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto

• U B B HRANICA RIEŠENEHO UZEMA

14



3 PRIESKUMY A ROZBORY PRÍRODNÝCH

PODMIENOK

3.1 Geomorfologické pomery
Riešené územie sa podľa geomorfologického členenia (Mazúr, et. Lukniš, 1980) nachádza v západnej

časti Podunajskej nížiny a v celku Podunajská rovina.

Tabuľka 2 Zaradenie riešeného územia podľa geomorfologického čienenie územia

Sustava Podsustava Provincia Subpro vincia Oblast celok

Alpsko- Panónska panva Západopanónska Malá Dunajská Podunajská nížna Podunajská

himalájska panva kotlina rovina

Z hľadiska typologického čienenia reliéfu (Mazúr, E., In: Atlas krajiny SR, 2002) predstavuje hodnote

né územie fiuviálny reliéf s nepatrným upiatnením iitológie. Konkrétne ide o fiuviálnu rovinu a mladé

poklesávajúce morfoštruktúry s agradáciou.

Riešené územie je charakteristické plochým rovinným georeiiéfom, antropogénne rozčleneným, s

nadmorskou výškou 137 - 138 m n. m. ide o reliéf sídel s vysokou intenzitou antropogénnych proce

sov.

3.2 Geologické pomery
Z pohľadu inžiniersko-geoiogickej kiasifikácie (IG Mapa SSR, GS SR, 1988) patrí hodnotené územie do

regiónu neogénnych tektonických vkleslín, oblasti vnútrokarpatských nížin, 74— Podunajská nížina a

rajóna F — rajón údolných riečnych náplavov so striedaním piesčitých a jemnozrnných zemín.

Podľa záverečnej správy inžiniersko — geologického prieskumu (WH GEOTREND, s.r.o., Nitra, 2012) sa

na geologickej stavbe riešeného územia podieľajú sedimenty recentu, kvartéru a neogénu.

Antropogénne sedimenty (recent)

Povrch riešeného úzernia je tvOrený antrOpogénnymi sedimentrni (navážkami) s hrúbkou
cca 1,10 až 1,20 rn, lokáme mocnosť navážok predstavuje aj 2,50 rn. Materiál navážky je
váčšinou hlinito - piesčitý s prímesou štrku, kameňov, tehly, lokáme betónu.

Kvartér

Kvartér je reprezentovaný kompiexom fiuviáinych sedimentov. Na povrchu sú usadené povodňové

ílovito — hlinito - piesčité sedimenty holocénneho veku, ktoré siahajú do hÍbky cca 2,5 — 2,6 m pod

povrchom terénu. Pod nimi sa nachádzajú pleistocénne štrkové náplavy Dunaja, ktoré siahajú do

hÍbky cca 10,10 m pod povrch terénu. Lokáme sa v štrkovom súvrství vyskytujú šošovky jemnozrn

ných piesčito -ílovitých zemín so štrkovými valúnmi, alebo štrkov íiovitých malej hrúbky cca 0,90 m.

Kvartérne sedimenty v riešenom území dosahujú hrúbku cca 7,5 až 9,0 m.
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Neogén

Neogénne sedimenty v riešenom území sa nachádzajú v podloží kvartéru v hÍbke cca 10,10 m pod

povrchom terénu. Najvrchnejší stupeň neogénu tvoria sedimenty panónu, ktoré sú zastúpené ílmi,

piesčitými ílmi a pieskami.

3.3 Klimatické pomery
Podľa klimatického členenia Slovenska (Lapin, M., Faško, P., Melo, M., Šťastný, P., Tomlain, J., In:

Atlas krajiny SR, 2002) patrí riešené územie do teplej klimatickej oblasti, okrsok T4 - teplý, mierne

suchý, s miernou zimou (január > - 3°C, lz = O až - 20, lz — Končekov index zavlaženia, ročný úhrn zrá

žok: 600—800 mm).

V priemere rokov 2010 - 2012 boli najteplejšími mesiacmi júl, august a jún a najchladnejšími mesiac

mi február, január a december. Podľa pozorovaní sa v daných rokoch priemerná ročná teplota vzdu

chu sa pohybovala okolo 10,9 °C.

Tabuľka 3 Priemerné mesačné a priemerné ročné teploty vzduchu v °C v Bratislave za rok 2010 - 2012

Rok I II III IV V vi Vii Viii IX X Xi Xii Rok

2010 -2,6 0,5 6,0 11,1 15,3 19,7 23,2 19,9 14,5 8,1 7,4 -2,4 10,0

2011 0,1. -0,2 6,7 13,4 16,4 20,4 19,9 21,4 18,5 10,4 2,9 3,2 11,1

2012 2,1 -1,9 8,6 11,6 17,3 21,3 22,8 22,5 17,7 10,6 7,0 -0,7 11,6

Zdroj: Ročenko klimatologických pozoro voní 2010 - 2012, stanica Bratislava - letiska ‚ SHMÚ

Priemerné ročné úhrny zrážok v Bratislave za roky 2010 - 2012 roky, ktoré sa pohybujú na úrovni

476,1 - 794,9 mm, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 4 Priemerné mesačné a priemerné ročné úhrny zrážok (mm) za r. 2010 —2012

Rok I. Ii. III. IV. v. vl. Vii. Viii. IX. X. Xl. XII. Rok

2010 60,8 16,9 9,9 78,6 139,9 62,3 92,3 139,1 83,4 25,4 48,2 38,1 794,9

2011 25,0 11,3 36,1 51,2 36,1 127,8 83,0 42,5 13,4 30,6 0,0 19,1 476,1

2012 77,1 34,5 8,8 18,2 92,5 36,6 85,9 30,9 25,3 79,6 28,4 49,5 567,3

Zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní 2010 - 2012, stanica Bratislava - letiska ‚ SHMÚ

Bratislava patrí k najveternejším mestám strednej Európy, čo spósobuje prítomnosť Devínskej a La

mačskej brány (zúžený priestor medzi Malými Karpatmi a Hainburgskými vrchmi v Rakúsku).

V ročnom priemere fúka najsilnejší vietor vo februári a v marci, ale aj v novembri. Naopak september

je v priemere najmenej veterným mesiacom (SHMú). Riešené územie sa nachádza v Podunajskej

rovine, avšak pod svahmi Malých Karpát, ktoré ovplyvňujú veterné pomery v území.

3.4 Pódne pomery
Potencionálnymi pódami v riešenom území sú fluvizeme karbonátové, sprievodné fluvizeme glejové

karbonátové a fluvizeme karbonátové ľahké, z karbonátových aluviálnych sedimentov. Z hľadiska

pódnych druhov ide prevažne o pódy hlinité.

Prakticky celé riešené územie je prekryté polohou recentných návažok, a to pomerne premennej

mocnosti. Recentné návažky dosahujú mocnosť od cca 1,2 m až do 1,5 m.
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Vzhľadom na vyššie uvedené móžeme konštatovať, že v riešenom území sa vyskytujú antropické p6-

dy s prevládajúcim degradačným pódotvorným procesom. Z hľadiska pódneho typu ide o antrozeme,

ktoré sú charakteristické dominantným antrozemným Ad-horizontom bez d‘alších diagnostických

znakov, prevláda subtyp antrozem modálna. Z hľadiska pódneho druhu ide o stredne ťažké a kame

nisté pódy na fluviálnych sedimentoch.

3.5 Hydrologické pomery
Z hl‘adiska hydrologického členenia riešené územie patrí do oblasti povodia Váhu, čiastkového povo

dia Váhu a základného povodia Malý Dunaj po ústie Čiernej vody (vrátane) 4-21-15. Z hľadiska typu

režimu odtoku (Šimo E., Zaťko M., In: Atlas SSR, 1980) patrí riešené územie a jeho širšie okolie do

vrchovinovo-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým typom režimu odtoku.

Povrchové vody

V riešenom území sa nenachádzajú vodné toky ani plochy.

Podzemné vody

Hodnotené územie a jeho širšie okolie leží v hydrogeologickom rajóne - MG055 Kryštalinikum a me

zozoikum Juhovýchodnej časti Pezinských Karpát (In: Atlas krajiny SR, 2002).

Riešené územie sa nachádza v kvartérnom útvare podzemných vód SK1000300P Medzizrnové pod

zemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti povadla Váh, v ktorom sú ako kolektor

ské horniny zastúpené najmä fluviálne štrky, piesčité štrky, plesky stratigrafického zaradenia holocén.

V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje medzizrnová priepustnosť. Priemerný rozsah

hrúbky zvodnencov je > 100 m. Generálny smer prúdenia podzemných vód v aluviálnej nive kvartér

neho útvaru SK1000300P je viac-menej paralelný s priebehom hlavného toku.

Chemické zloženie podzemných vód vykazuje značnú variabilitu so známkami antropogénneho

ovplyvnenia. Z katiónov a aniónov sa najviac prejavuje Ca2 a HC03.Vyššie obsahy S042, Cľ a Na sa

prejavujú najmä v husto osídlených častiach útvaru v Bratislave a okolí Bratislavy. Podľa Palmer—

Gazdovej klasifikácie sú podzemné vody v útvare SK 1000300P najčastejšie základného výrazného až

nevýrazného Ca-HCO3typu, výnimku tvorí objekt 270790 Za Dynamitkou, kde sú podzemné vody

základného nevýrazného Na-HCO3typu. Podzemné vody tohto útvaru radíme medzi stredne až vyso

ko mineralizované.

3.6 Biotické pomery

Rastlinstvo

Podľa členenia Slovenska na fytogeograficko-vegetačné oblasti (In: Atlas krajiny SR, 2002) patrí rieše

né územie do dubovej zóny, nížinnej podzóny, rovinnej oblasti, do nemokrad‘ového okresu, lužného

pod okresu.

Potenciálnu prirodzenú vegetáciu v riešenom území tvoria dubovo-hrabové lesy karpatské, (Carici

pilosae — Carpinenion betu/i), zväz Carpinion betu/i Issler 1931 em. Mayer 1937 (podľa Michalko, J.,

Geobotanická mapa, 1985).
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Riešené územie sa nachádza v urbanizovanej krajine. Stav a kvalita bioty na tomto území je primera

ná súčasnému spósobu využitia územia a jeho blízkeho okolia. Sídelná zeleň je popísaná v kapitole

14. Prieskumy a rozbory zelene, ochrany prírody a krajiny.

Živočíšstvo
Zoograficky z hl‘adiska limnického biocyklu patr živočíšstvo riešeného územia do pontokaspickej pro

vincie, podunajského okresu a západoslovenskej časti. Z hľadiska terestrického biocyklu patrí živočíš

stvo riešeného územia do provincie stepí a panónskeho úseku, (In: Atlas krajiny SR, 2002).

Vzhľadom na povahu a polohu riešeného územia sa na jeho ploche vyskytujú nasledovné druhy živo

číchov s vyššou tendenciou k synantropii, ako napr.: mnohonóžky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda),

pavúky (Araneida), chrobáky (Co/eoptera),bzdochy (Heteroptera), roztoče (Acarina), cikády (Aucheno

rrhyncha), vošky (Aphidinea), blanokrídlovce (Hymenoptera), dvojkrídlovce (Diptera), motýle (Lepi

doptera) a slizniaky (Limacidae). Na zeleň riešeného územia sa vlaže výskyt napr. týchto druhov vtá

kov: drozd čierny (Turdus meru/a), straka obyčajná (Pica pica), vrabec domový (Passer domesticus),

havran poľný (Corvusfrugilegus) a pod. Z cicavcov napr.: jež západoeurópsky (Erinaceus europeus),

potkan obyčajný (Rattus norvegicus), myš domová (Mus muscu/us) a mé.
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4 PRIESKUMY A ROZBORY PRIESTOROVÉ

HO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VY

UŽÍVANIA ÚZEMIA

4.1 Širšie vztahy

4.1.1 Väzby vyplývajúce zo záväznej časti ÚPN hl. mesta SR Bratislavy
Pre riešené územie, vrátane územia vymedzeného ako širšie vzťahy zóny Nobelova, vyplývajú zo zá

väznej časti ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov nasledovné princípy a regulácie:

• severovýchodnýrozvojovýsmer, zahřňajúci územia mestských častí Nové Mesto, Rača, s

osobitným hodnotením územia MČ Vajnory s ťažiskovými priestormi urbanistickej koncepcie

a kompozície:

o so zvýšením mestotvornosti prostredia paralelných původne dopravných radiál Ra

čianska, Vajnorská, Trnavská a Rožňavská s ťažiskovými uzlami vybavenosti

v priestoroch Račianske mýto a Trnavské mýto, lokalita Pasienky s uzlovými pne

stormi križovania Vajnorskej a Trnavskej s Bajkalskou a Tomášikovou ulicou,

• dotvoriť stavebnú štruktúru priestorov, Račianska, Vajnorská, Trnavská, Stnomova, zvýšiť ich

spoločenskú atraktivitu

• dotvoriť priestor Vajnorskej, Odborárskej a Rožňavskej ulice nahradiť zaniknuté výrobno

produkčné prevádzky funkčne zmiešanými aktivitami komerčnej vybavenosti mestského cha

rakteru, obslužno-vybavenostných, obchodných a administratívnych funkčných zložiek,

• dotvoriťjestvujúcu štruktúru areálov Starej Vajnorskej ceste na funkčné zmiešané územie vy

bavenosti, výrobných služieb a distribučno-skladovacích aktivít,

Z hľadiska dopravných väzieb:

Železničná doprava

• v zmysle rozhodnutia č. 3534/51459/2009/U RS/Kb-UR o umiestnení líniovej stavby, verejné

ho dopravného a technického vybavenia územia „Projekt železničného koridoru TEN-T

s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave“ (prechádza smerom k stanici Bratislava

Predmestie v lokalite Podnikovej ulice namiesto póvodne existujúceho nadchodu pre peších

projektovaný batožinový podchod pre peších)

Cestná doprava

• nové trasovanie Račianskej ulice s prepojením na Nobelovu ulicu s podjazdom popod želez

ničnú trať.
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Pešia a cyklistická doprava

• v zmysle prijatého materiálu mestským zastupiteľstvom hl. m. SR Bratislavy—,,Zásady rozvoja

cyklistickej a pešej dopravy“ uvažovať na území zóny s cyklotrasou označenou ako 06, ktorej

východná časť prechádza okrem mého aj ulicami Nobelova a Odborárska.

Ostatné väzby vyplývajúce z územného plánu hl. mesta SR Bratislavy a ostatných relevantných pod

kladov, ktoré sa týkajú územia pre riešenie širších vzťahov, sú vyhodnotené v samostatnej kapitole č.

15 (Zhodnotenie záväzných, smerných a ostatných relevantných podkladov).

Regulačný výkres vrátane zmen a doplnkov.

Schéma 3 Vymedzenie hraníc ÚPN-Z na podklade Územného plánu Bratislavy7

t-‘-
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4.1.2 Vyhodnotenie funkčnej a priestorovej regulácie ÚPN hl. mesta SR
Bratislavy pre riešené územie

Schéma 4 Detail riešeného územie zóny na podklade územného plánu Bratislavy8

—

‚ \. ._ \

V rámci riešeného územia sú územným plánom hl. mesta SR Bratislavy v rozsahu grafickej časti (vid‘.

predchádzajúca schéma) definované nasledovné záväzné regulatívy:

Funkčné územie

OBYTNÉ ÚZEMIA

ÚZEMIA OBČIANSKEJ
VYBAVENOSTI

401 ÚZEMIA ŠPORTU

502 ZMIEŠANÉ ÚZEMIA

502 ZMIEŠANÉ ÚZEMIA

702 ÚZEMIA DOPRAVY
A DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI

901 ÚZEMIA VODNÝCH PLÓCH
ATOKOV

1110 ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE

Regulačný výkres vrátane zmien a doplnkov
Ďalej v kapitole č. 15 (Zhodnotenie závázných, smerných a ostatných relevantných podktadov)

losu —stabilizované územia, RÚ — rozvojové územie
° Rozvojová plocha v súčasnosti neregulovatelná vzhľadom na chýbajúce vstupy. Intenzita využitia územia s informačným
kódom N je limitovaná podľa tabuliek ÚPN max. PP 3,6.

Tabuľka 5 Funkčná a priestorová regulácia územného plánu Bratislavy v riešenom území9

Kód

101

201

Funkčné využitie Stav10

viacpodlažná zástavba obytného územia 5Ú

občianska vybavenosť celomestského a SÚ
nadmestského významu

IZP KZReg.PP

-f.
šport, telovýchova a voľný čas

Zmiešané územia obchodu, výrob. a nevýrob.
služieb

Zmiešané územia obchodu, výrob. a nevýrob.
služieb

Železničná doprava

vodné plochy a toky

parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy

sú

Sú

RÚ N1‘

Sú

sú

sú
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4.2 Rámcový urbanistický rozbor riešeného územia
Pre potreby urbanistického rozboru je riešené územie z funkčno-priestorového hi‘adiska rozčlenené

na dve základné úrovne: urbanistické sektory a urbanistické bloky. Dopinkovou úrovňou sú urbanis

tické subbloky, ktoré umožňujú detailnejšie mapovanie a charakterizovanie častí urbanistických blo

kov najmä z hľadiska homogenity funkčného využívania.

Urbanistické sektory

Urbanistické sektory reprezentujú primárnu úroveň funkčno-priestorového členenia riešeného úze

mia. Riešené územie pozostáva z troch urbanistických sektorov, ktorých hranice boii vymedzené naj

mä na základe hlavnej komunikačnej kostry riešeného územia (ulice Odborárska a Nobelova).

Schéma 5 Vymedzenie urbanistických sektorov

‚
I SEKTOR

III

H SEKTOR
PODNIKOVÁ UL

NOVEI.OVAUL -

SEKTOR
I.

O

I

I I URBANISTICKÉ ČLENENIE ÚZEMIA

I -

U,bnKtKk

Z uvedenej bilancie vyplýva, že najdominantnejším sektorom z hľadiska výmery a d‘alších ukazovate

ľovje Sektor I. Sektory Ii. a III. majú v pomere k prvému sektoru pribiižne poiovičnú a menšiu výmeru

a aj nižší počet obyvatel‘ov. Po dobudovaní Projektu Nobelova bude rozdiel medzi sektormi ešte vý

raznejší — podiel obyvateľov Sektora I. k celkovému počtu obyvateľov zóny sa zvýši z pribiižnej polovi

12
Súčet aktuálneho počtu obyvateľov a predpokladaného počtu obyvateľov pre budovy vo výstavbe s platným stavebným

povolením (Projekt Nobelova, dokončenie v roku 2020).
13

Predstavuje počet ubytovaných rezidentov v ubytovaniach.
14

Vrátane odhadovaného nárastu počtu zamestnancov po dokončení výstavby Projektu Nobelova (uvedený v zátvorke).

Tabuľka 6 Urbanistické sektory — bilancie

Sektor Výmera Obyvatelia (STAV) Obyvatelia (STAV+SP‘2) Počet Počet Počet
(ha) reziden- zamest- žiakov

tov‘3 nancov14

SEKTOR I. 14,5 899 55% 1638 69% 180 (+34) 22

SEKTOR II. 5,6 390 24% 390 16% 148 159

SEKTRO III. 7,7 342 21% 342 14% 357 43 341

SPOLU 27,8 1631 100% 2370 100% 505 416 363
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ce (55 %) na viac ako dve tretiny (69 %). Obytné funkcie a funkcie občianskej vybavenosti sa nachá

dzajú v určitom rozsahu v každom zo sektorov, pričom Sektor II. disponuje aj prevádzkami dopravno-

výrobného charakteru.

Urbanistické bloky a uličné priestranstvá

Pre potreby detailného urbanistického rozboru je riešené územie zóny rozčlenené na urbanistické

bloky a uličné priestranstvá (priestory). Hranica medzi blokom a uličným priestranstvom je zvyčajne

vymedzená uličnou čiarou, ktorá sa v niektorých prípadoch může zhodovať aj so stavebnou čiarou.

V určitých častiach zóny však tento princíp vymedzenia hranice neplatí, vzhľadom na výskyt urbanis

ticky nedefinovaných, zanedbaných resp. nefunkčných priestorov (najmä na okraji Rú).

Urbanistické bloky

Schéma 6 Vymedzenie urbanistických blokov

Urbanistické bloky riešeného územia sú tvorené prevažne zástavbou budov s prislúchajúcimi verej

nými priestranstvami, areálmi s obmedzeným režimom prístupu verejnosti a súkromnými záhradami.

V rámci urbanistických blokov by mal byť zabezpečený prístup k jednotlivý pozemkom a priestupnosť

územia pre pešiu a cyklistickú dopravu.

Tabuľka 7 Urbanistické bloky — bilancie

Sektor Blok Výmera Obyvatelia (STAV)

A

B

C

(ha)

1,00 507 31,1%

1,16 385 23,6%

1,12

Obyvatelia (STAV+SP‘5) Počet
rezi

16
dent.

507 21,4%

385 16,2%

0,0%

144

Počet Počet
zamest.17 žiakov

4

65

45

15
Súčet aktuálneho počtu obyvateľov a predpokladaného počtu obyvateľov pre budovy vo výstavbe s platným stavebným

povolením (Projekt Nobelova, dokončenie v roku 2020).
16

Predstavuje počet ubytovaných rezidentov v ubytovaniach.
17

Odhadovaný nárast počtu zamestnancov po dokončení výstavby Projektu Nobelova je uvedený v zátvorke.

URBANISTICKÉ ČLENENIE ÚZEMIA

Urbnt,kě bfOiy

Ubné
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Obyvatelia (STAV+SP15)Sektor Blok

D

E

F

G

H

II.

K

III. L

M

N

O

P

SPOLU

4 0,2%

739 31,2%

0,0%

3 0,1%

0,0%

390 16,5%

0,0%

0,0%

334 14,1%

8 0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

2370 100,0%

15

(34)

O

18 22

15

262 144

4

1

505 416 363

Uličné priestranstvá

Schéma 7 Vymedzenie uličných priestranstiev

Uličné priestranstvá (priestory) sú vymedzené uličnými čiarami a predstavujú časť resp. podmnožinu

verejných priestranstiev‘8určených na zabezpečenie primárnej dopravnej obsluhy územia. Uličné

priestranstvá v riešenom území zahřňajú v menšom rozsahu aj neverejné priestory, spÍňajúce uvede

nú charakteristiku.

18
Pražské stavební předpisy 2016 s aktualizovaným odůvodněním, 12 ods. 1, Institut plánování a rozvoje hlavního města

Prahy

Počet
rezi

16
dent.

Počet Počet
zamest.17 žiakov

Výmera Obyvatelia (STAV)
(ha)

0,39 4 0,2%

0,91

0,30

3,64 3 0,2%

3,36

1,37 390 23,9%

2,77

1,09

1,46 334 20,5%

0,98 8 0,5%

1,73

2,48

0,31

24,07 1631 100,0%

42 341
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Vzhľadom na historický urbanistický vývoj územia (historická väzba RÚ na lstrochem), limity územia

(pr. železničná trať, areál lstrochem) a aktuálnu povahu územia (neurbanizované resp. nefunkčné

územia) nie sú v súčasnosti niektoré časti riešeného územia zabezpečené kvalitnými uličnými pne

stormi. Kvalita uličných priestorov je zároveň pri vzájomnom porovnaní na veľmi rozdielnej úrovni.

Okrem základných priestorových parametrov, ide najmä o vybavenie uličných priestorov kvalitnou

cestnou infraštruktúrou, organizovanými plochami statickej dopravy, udržiavanými plochami zelene.

Urbanistické subbloky

Urbanistické bloky, ktoré majú z hľadiska funkčnej náplne alebo priestorového usporiadania hetero

génny charakter a sú preto urbanisticky ťažšie opísateľné, sú pre potreby lepšej charakteristiky rozde

lené na menšie homogénne jednotky — urbanistické subbloky.
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Schéma 8 Celkové urbanistické členenie riešeného územia

AREÁL
PALMA

URB.

HRANICARJEŠENÉHO ÚZEMIA

Urbanistické sektory

Urbanistické bloky

Urbanistické subbloky

O

AREÁL
iSTROCHEM

ČLEN EME ÚZEMIA
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4.3 Analýza priestorového usporiadania riešeného územia

4.3.1 Urbanistická kompozícia
V riešenom území je jasne identifikovateľná základná kompozičná kostra pozostávajúca z centrálneho

ťažiskového priestoru a hlavných kompozičných osí. Hlavnú kompozičnú os predstavujú ulice Nobelo

va a Odborárska s potenciálnym predÍžením na Račiansku ulicu. Nobelova ulica má v rámci riešeného

územia zóny centrálny charakter.

Významným a hodnotným prvkom v riešenom území sú podružné (vnútroblokové) verejné priestory,

ktoré je potrebné rešpektovať. Výrazné priestorové prírodné dominanty územia predstavujú rozsiah

le plochy vzrastlej zelene (park, menšie parkovo upravené plochy). Výškovými dominantami územia,

evokujúcimi industriálny charakter zóny, sú Vodojem (Ateliér BKPŠ) a Nadzemné nádrže Palma.

Bariérový charakter majú v území uzatvorené areály občianskej vybavenosti a výrobno-logistické

areály, územie záhradkárskych osád a radové garáže, ktoré čiastočne, alebo úplne zabraňujú pne

stupnosti územia pre pešiu a cyklistickú dopravu. Územie zóny je po celom obvode priestorovo limi

tované. Železničná trať lemuje západný okraj riešeného územia a areál bývalej chemickej výroby Is

trochem je v dotyku s východným okrajom územia.

Schéma 9 Urbanistická kompozícia

AREA
PALMA

I

• DOMINANTNE
• PLOCHY

ZELENE

KOM POZIČNE OsI — nobIk

I I pnestorova

hľ,,n, ‚m •
4_ prp BARIÉRY

»REÁL tAZISKOVY pnesIom,a oana
STROC-4EM J“T‘R RU
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4.3.2 Výškové členenie územia

Pre jednotlivé sektory riešeného územia je možné identifikovať všeobecnú resp. charakteristickú

výškovú hladinu. Sektor III. je sektorom s najnižšou zástavbou nepresahujúcou viac ako 2 NP. Časť

tohto sektora však nie je urbanisticky stabilizovaná, čo vytvára predpoklad na zmenu výškového

usporiadania v budúcnosti.

Maximálna výšková hladina sektora I. dosahuje 9 NP a sektora II. 8 NP čo vytvára medzi sektorom lIl.

a sektormi I. a II. výraznú výškovú diferenciu. Sektory I. a II. majú vo všeobecnosti veľmi róznorodú

výšku zástavby (1-9 NP), čo vzhťadom aj na spósob zástavby narúša ucelenosť urbanistického výrazu

zóny. Dominantná výšková zástavba je situovaná pozdÍž Nobelovej ulice, reprezentovaná prevažne 7-

9 podlažnou zástavbou.

Pri analýze strešnej krajiny je možné zhodnotiťväčšinový podiel plochých striech (2/3), zo šikmých

striech prevláda valbový typ zastrešenia (18 budov) a doplnkovo sedlová strecha (6 budov). Približne

polovica šikmých striech je využitá ako podkrovie (Trojdomy). Obytné budovy vo výstavbe (Obytná

zóna Nobelova) majú z hľadiska strešnej analýzy atypický tvar, sú vyhodnocované ako kombinácia

nadzemných podlaží (6-7 NP) a ustúpených podlaží (3-5 UP).

Medzi výškové dominanty územia patrí najmä súbor obytných domov pozdÍž Nobelovej ulice (7-9 NP)

a solitéry v okrajových častiach RÚ (bývalý vodojem a nadzemné nádrže). Obytné budovy vo výstavbe

(Obytná zóna Nobelova) doplnia počet najvyšších stavieb v riešenom území s počtom nadzemných

podlaží 9 NP‘9.

Obrázok 2 Nadzemné nádrže PALMA2°

19 Stavebné povolenie objektu A uvádza „8 nadzemných podlaží s mezonetom na 9. podlaží“, stavebné povolenie pre ob
jekty B a c uvádza 9 NP. Podľa marketingových podkladov ide o identické stavby, preto sú vyhodnocované rovnako.
2O

blízkej budúcnosti sa predpokladá s demontovaním a asanáciou objektu.

Obrázok 1 Ateliér BKPŠ (póvocJne vodojem)

I
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4.3.3 Spósob zástavby
Spósob zástavby je v území analyzovaný na úrovni urbanistických subblokov pre lepšiu a detailnejšiu
identifikáciu charakteru zástavby jednotlivých častí riešeného územia (niektoré časti RÚ sú však podľa
potreby vnímané v kontexte celého urbanistického bloku). Finálnej charakterizácii jednotlivých sub
blokov predchádza detailná analýza formy a spösobu zástavby v historickom kontexte (obdobie pred

asanáciou obytných súborov dvoch kolónu a súčasný stav zhřňajúci budovy vo výstavbe a príprave).

Porovnanie historického vývoja a súčasného spósobu zástavby

Schéma 11 Analýza spósobu zástavby pred 70-tymi rokmi 20 storočia
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Schéma 12 Analýza spósobu zástavby novodobej urbanistickej štruktúry
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Pri porovnaní historickej a súčasnej štruktúry je možné konštatovať, že principy historickej zástavby

v podobe líniovej zástavby pozdÍž Nobelovej ulice sa vo fragmentárnej podobe zachovali aj v súčasnej

urbanistickej štruktúre. Boli asanované urbanistické celky Stará Kolónia, Nová Kolónia a Dvojdomy

a ostatná líniová a izolovaná zástavba pozdÍž Nobelovej ulice, z ktorých sa zachovali do dnešnej doby

.

__

ÚPN-Z NOBELOVA — PRIESKUMY A ROZBORY 30



len dva objekty: Nobelova vila (NKP Č. 10 499) a jeden obytný dom z póvodnej Novej kolónie. Zrušené

bob taktiež kúpalisko, ktoré nemá v súčasnosti jasnú funkčnú náplň (používané ako sklad).

Obrázok 3 Jediný zachovaný objekt z Novej Kolónie, ktorý v novodobom urbanistickom kontexte pó
sobí z hľadiska spósobu zástavby ako cudzí prvok

P -r
b

‚ %

Urbanistické celky Trojdomy a areál Základnej školy zostali nezmenené. Porovnanie dokumentuje

vznik novej vysokopodlažnej obytnej zástavby, nahrádzajúcej asanované celky. Vyosená časť severnej

líniovej zástavby viacpodlažných bytových domov v centrálnej časti evokuje porušením paralelnej

linie Nobelovej ulice náznak verejného spoločenského priestoru „námestia“. Porovnanie zároveň

dokumentuje vznik výrobno-logistických a vybavenostných areálov v severnej časti riešeného územia.

Charakteristika súčasného spósobu zástavby zóny

Z hľadiska spósobu zástavby má územie vel‘mi röznorodý charakter. V riešenom území zóny prevažuje

otvorená líniová (Al, B, D, F, 11) alebo bloková (E, M, L) zástavba najmä v centrálnej časti zóny. Úze

mie je dotvárané aj zástavbou solitérov najmä v pokračovaní Nobelovej ulice a v dotyku s Nobelovým

parkom, čím prechádza otvorený (prerušovaný) charakter líniovej centrálnej zástavby do úplne otvo

renej zástavby v zeleni.

V okrajových polohách je identifikovateľná veľkobloková zástavba s výrazným plošným záberom,

tvorená výrobno-logistickými areálmi (Ji, J2, G4, 02) alebo vybavenosťou (12). Charakter takejto zá

stavby vo všeobecnosti vytvára bariérový efekt pre komunikačné väzby v území. Monobloková zá

stavba pri trati (Ji, J2) má čiastočne izolačný charakter voči železničnej trati. Ostatné monoblokové

prvky (G4, 02) mimo centra zóny predstavujú rušivý element v území. Nadzemné nádrže (02) sa plá

nujú demontovať, čím sa charakter zástavby v území zásadne zmení. Problematickou sa jayi najmä

budova bývalého kúpaliska (G4), ktorej umiestnenie s momentálne nevyjasneným funkčným využitím

(používaná ako sklad) a bez plnohodnotného dopravného prístupu je v tejto polohe neadekvátne.

Veľká časť územia je bez akejkoľvek zástavby a to najmä z nasledovných dóvodov:

plochy parkovej zelene (G1, J4, K2, K3), ktoré predstavujú nezastavateľné plochy v RÚ,
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• plochy športu (Hl), ktoré nie sú v súčasnosti využívané a vyžadujú dobudovanie,

• subblok 01 s prírodným charakterom neudržiavanej zelene (ktorý je spolu so subblokmi Nl

a P1 predmetom transformácie podľa územného plánu mesta).

Schéma 13 Spósob zástavby v riešenom území zónu identifikovaný pre urbanistické subbloky

SPÓSOB
ZÁSTAVBY

Bez zástavby

Izolovaná
zástavba

Zástavba solitěrov

Otvorená liniová
zástavba

Otvorená lirsová
zástavba a sohtěry

Otvorená bloková
zástavba

Monobloková
zástavba

O

AREÁL
ISTROCHEM
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4.3.4 Analýza intenzity využitia územia
Analýza miery využitia územia zóny dokumentuje celkovo bohatý podiel plóch zelene v riešenom

území (58 %)‚ ktoré sú reprezentované najmä veľkoplošnými územiami parkovo upravenej zelene (G,

K), záhradkami (N), neudržiavanou zeleňou s prírodným charakterom (0, H). Plochy zelene sú d‘alej

tvorené výraznými plochami sídliskovej zelene (bloky A, B, I, L s vyváženým podielom zelene), verej

nej/areálovej zelene (bloky C, M s vyváženým podielom zelene) a ostatnou zeleňou. Z analýzy vyplýva

výrazné podhodnotenie plóch zelene v bloku E vzhľadom na funkciu a analyzovaný štandard zóny.

Tabuľka 8 Stav intenzity využitia územia podľa urbanistických blokov

Sektor Blok Výmera Zastavaná Spevnená Plocha Index Index Koeficient
(ha) plocha plocha zelene23 zastav. spevnených zelene (KZ)

(ha)21 (ha)22 (ha) plóch (IZP) plóch (ISP)

A 1,00 0,36 0,14 0,50 0,36 0,14 0,50

B 1,16 0,35 0,19 0,62 0,30 0,16 0,54

C 1,12 0,26 0,34 0,52 0,23 0,31 0,46

D 0,39 0,15 0,11 0,13 0,39 0,28 0,33

E 0,91 0,41 0,30 0,19 0,46 0,34 0,21

F 0,30 0,12 0,10 0,08 0,39 0,34 0,27

G 3,64 0,21 0,75 2,68 0,06 0,21 0,74

H 3,36 0,00 1,33 2,03 0,00 0,39 0,61

II. I 1,37 0,37 0,27 0,73 0,27 0,20 0,53

J 2,77 0,70 1,49 0,59 0,25 0,54 0,21

K 1,09 0,07 0,12 0,90 0,06 0,11 0,83

III. L 1,46 0,38 0,32 0,76 0,26 0,22 0,52

M 0,98 0,20 0,32 0,46 0,20 0,32 0,47

N 1,73 0,12 0,00 1,61 0,07 0,00 0,93

O 2,48 0,25 0,26 1,96 0,10 0,11 0,79

P 0,31 0,04 0,15 0,12 0,13 0,49 0,38

SPOLU 24,07 3,98 6,20 13,88 0,17 0,26 0,58

Intenzita zástavby budovami je z celkového pohľadu riešeného územia zóny nízka (17 %). Intenzitu

zástavby do 20 % dosahujú urbanistické bloky určené pre zeleň a šport (G, H) a polohovo okrajové

urbanistické bloky (K, N, 0, P). Intenzita zástavby budovami do 30 % je identifikovaná v blokoch (C, I,

J, L, M), polohovo lokalizovaných v dotyku alebo priamo v centre zóny s róznymi funkciami (bývanie,

vybavenosť, výroba). Bloky s výrobno-logistickým charakterom (J, P) majú vzhľadom na funkciu

v porovnaní s ostatnými blokmi výrazný podiel spevnených plóch (okolo až nad 50 %).

Vyššiu intenzitu zástavby nad 30 % vrátane, dosahujú centrálne umiestnené bloky (A, B, D, E, F)

v dotyku s hlavnými kompozičnými osami. Blok E bude po dokončení výstavby dosahovať najväčšiu

hustotu zástavby, bíížiacu sa polovici bloku (46 %)‚ čo predstavuje výrazný zásah do eXistujúcej urba

nistickej štruktúry a je za hranicou štandardu okolitých centrálnych blokov.

2l bilanciách zastavaných plóch sú zahrnuté aj budovy vo výstavbe a príprave s vydaným stavebným povolením (Projekt
Nobelova).
22

Spevnené plochy zahřňajú najmä líniové inžinierske stavby dopravy (cesty, chodníky), technickej infraštruktúry, športu
(ihriská) a ostatné spevnené plochy
23 Plochy zelene sú bilancované vrátane vodných plóch a plóch neriadených skládok zarastených zeleňou
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Bloky N, O a P sú v územnom pláne mesta určené na transformáciu na funkciu 502, čo predpokiadá

v návrhu výraznú zmenu spósobu využitia územia.

Graf 1 Porovnanie intenzity využitia územia jednotlivých urbanistických blokov

• PLOCHY ZASTAVANÉ • PLOCHY SPEVN ENĚ • PLOCHY ZELENE

I

A B C D E F G H I J K L M N O P

Schéma 14 Intenzita využitia územia podl‘a urbanistických blokov
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4.4 Analýza funkčnej skladby riešeného územia
Analýza funkčného využívania územia sa zameriava na úrovni zóny najmä na identifikáciu funkčnej

náplne existujúcich stavieb a vyhodnotenie funkčných väzieb v riešenom území. Do úvahy sa berú

najmä pozemné stavby (bytové a nebytové) a inžinierske stavby, ktoré spÍňajú konštrukčnú charakte

ristiku pozemných stavieb (stavby energetiky, vodného hospodárstva a pod.). Uvedený súbor ob

jektov reprezentuje zastavané plochy v území. Komplementárne k týmto objektom sú v riešenom

území identifikované inžinierske stavby umiestnené v úrovni terénu (spevnené plochy) a plochy zele

ne, ktoré sú vyhodnotené v samostatných kapitolách.

Obrázok 4 Prehľad funkčnej skladby stavieb v riešenom území
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ÚPN-Z NOBELOVA - PRESKUMY A ROZBORY 35



Graf 2 Analýza podielu funkcií a) celkovo v rámci riešeného územia, b) v rámci zastavaných plóch
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Vo všeobecnosti je možné charakterizovať riešené územie ako obytnú zónu (40 % podiel obytných

budov), ktorá je dostatočne zabezpečená základnou občianskou vybavenosťou (MŠ, ZŠ, obchod

a služby a pod.) s výrazným zastúpením ubytovacích zariadení a administratívy. V riešenom území sa

vóbec nevyskytujú samostatné budovy kultúry a zdravotníctva (v dotyku s RÚ je poliklinika). Riešené

územie má uspokojivý podiel plóch športových zariadení, vrátane nekrytých športovísk, problémom

je ale, že nie všetky sú funkčné a plnia svoj účel.

Miera polyfunkčnosti územia

Vzhľadom na urbanistický koncept zóny a dobu výstavby je možné územie charakterizovať ako úze

mie s prísne oddelenými funkciami do samostatných monofunkčných budov alebo areálov. Trans

formácia územia prebehajúca v 90-tych rokoch 20 st. a na začiatku milénia priniesla do územia určité

prvky polyfunkčnosti (čiastočné využitie parterov v obytných domoch na Nobelovej ulici), rovnako

budovy vo výstavbe počítajú s využitím parteru na služby. Polyfunkčnosť sa chápe ako kombinácia

dvoch a viac odlišných funkcií (napr. bývanie a vybavenosť a pod.). Z tohto pohľadu je miera polyfun

kčnosti riešeného územia nízka (vyhodnocované pre budovy).

Graf 3 Miera polyfunkčnosti budov v RÚ

• Polyfunkčné budovy
83,2%

Monofunkčné budovy

Porovnanie súčasného spósobu využitia stavieb vo vzťahu k funkčnej regulácii

Územného plánu hl. m. SR Bratislava

Na základe prieniku výkresu funkčnej regulácie Územného plánu hl. m. SR Bratislava a analýzy súčas

ného spósobu využitia stavieb je možné konštatovať, že väčšinou neprichádza k funkčným stretom

medzi týmito dvoma polohami, okrem troch prípadov (zdokumentované na nasledujúcej schéme):

1.. Budova skladov umiestnená v komplexe budov na Podnikovej ulici (za reštauráciou Hanoi

garden) bola analýzou identifikovaná s prevažujúcou funkciou skladov, čo je v rozpore so

stanovenou funkčnou reguláciou 101. (skladové areály sú neprípustné),

2. Budova bývalého kúpaliska (v súčasnosti využívaná ako sklad) —v rozpore so stanovenou

funkčnou reguláciou 401. (skladové areály sú neprípustné),

18%
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3. Vodná plocha podľa Územného plánu v súčasnosti už neexistuje (hola pravdepodobne pre

krytá navážkou).

Špecifickým územím zóny je rozvojové územie 502, ktoré v súčasnosti zahřňa záhradkársku osadu

a prírodnú zeleň pri trati. Územný plán stanovuje pre územie špecifickú reguláciu N, ktorá definuje

rozvojové územie ako neregulovateľné, z důvodu chýbajúcich vstupov. Predpokladá sa, že v rámci

Územného plánu zóny sa může názor na uvedené rozvojové územie vykryštalizovať.

Obrázok 5 Vyhodnotenie spósobu využitia na podklade funkcií regulačného výkresu Územného plánu
Bratislavy
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4.5 Kvalitatívne zhodnotenie urbanistickej štruktúry
Na základe detailnej urbanistickej analýzy územia je možné vytvoriť súhrnné kvalitatívne zhodnotenie

a identifikáciu pozitívnych (hodnotných) prvkov v urbanistickej štruktúre, ktoré sú charakteristickými

pre riešené územie a je potrebné ich zachovať a rozvíjať. Zároveň je možné formulovať konkrétne

priestorovo-kompozičné alebo funkčno-prevádzkové problémy eXistujúcej urbanistickej štruktúry.

4.5.1 Hodnotné prvky urbanistickej štruktúry

Verejné priestranstvá, parky, vnútrobloky a areály občianskej vybavenosti

Obrázok 6 Vnútrobloky trojdomov na Odbor. ul.

• príjemná priestorová mierka okolitých objektov a
nezast. verejných plčch

• atraktívne prostredie s vysokým podielom zelene
(priaznivá mikroklima)
ráznorodé aktivity obyvatelov podporujúce ko
munitný život

Obrázok 8 Areál základnej a materskej školy na

• historická hodnota objektov a celku
• centrálna poloha školského areálu s výhodnou do

stupnosťou pre obyvateľov
• komplexne vybavený areál Zš a MŠ s velkorysými

exteriérovými plochami (športové a detské ihris
ko)

• prírodný priestorovo dominujúci prvok v území
vyvažujúci hmoty objektov BD

• udržiavaná atraktívna zeleň
• veľkorysá rozloha parku
• možnosti realizácie kultúrno-športových aktivít v

parku a v priľahlých zariadeniach

• nezastavaná verejná plocha pred vstupmi do BD,
rozvoľňujúca prísny výraz výškovo dominujúcej zá
stavby bytových domov

• priestor nadväzujúci na OV v zóne
• potenciál tvorby ťažiskových plöch pre spoločen

ské aktivity v území

Obrázok 7 Nobelov park

Obrázok 9 Ťažiskový verejný priestor na
Odborarskej ulici Nobelovej ulici (rozsirenie ulicneho priestoru)
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Technické pamiatky

Technické pamiatky uchovávajúce industriálny nádych zóny, póvodne budovanej pre účely bývania

zamestnancov chemického závodu Dynamit Nobel.

Obrázok 10 Ateliér BKPŠ
(póvodne vodojem)

Obrázok 11 Nadzemné
nádrže Palma24

Obrázok 12 Reštaurácia Sfinga (póvodne
bunker z 2. sv. vojny)

Obrázok 15 Železničná stanica

•-;i I%iPz1-

1_t_I .1.

24
bol vypracovaný projekt pre vydanie povolenia na odstrénenie stavby (04/2016)

Obrázok 13 Nobelova vila

Architektonické pamiatky uchovávajúce pamäťzóny na prvé etapy urbanizácie

Obrázok 14 BD (Nová Kolónia)

Obrázok 16 Schéma lokalizácie hodnotných prvkov urbanistickej štruktúry

—

:::;7l
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4.5.2 Identifikované problémy v riešenom území zóny
Prehľad problémov vyplývajúcich z kvalitatívneho zhodnotenia urbanistickej štruktúry a vyhodnotre

fia aktuálneho stavu spósobu využíavnia a prevádzky jednotlivých častí a priestorov zóny, s dórazom

na identifikáciu nefunkčných území, nekvalitnej urbanistickej štruktúry resp. nekompatibility funkcií.

Obrázok 17 Radové garáže (bloky F,N)

Obrázok 19 Areál skladov (subblok Ji)

• areál so zmiešanou funkčnou náplňou nekompa
tibu ných funkcií (bývanie, ubuytovanie, sklady)

• budovanie priestorov pre skladovanie, obchod
a služby bez urbanistického konceptu

• kumulácia a dlhodobé uskladnenie skladovacích
kontajnerov v oplotenom areáli

Obrázok 18 Futbalové ihrisko, Odborárska ulica

Obrázok 20 Divoké skládky a navážky odpadu

• súčasné divoké skládky odpadu v okolí železnice a
v areáli futbalového štadióna

• historické skládky chemického odpadu po bývalej
chemickej výrobe

• možná eXistencia neidentifikovaných skládok che
mického odpadu v území

• v súčasnosti neefektívny spósob parkovania
• barierizujúci prvok v urbanistickej štruktúre
• neestetický vzhl‘ad degradujúci kvalitu urbanistic

kej štruktúry a verejných priestorov
• asociálny charakter

• bývalý futbalový štadión v súčasnosti po asanovaní
tribúny neplní svoj účel

• oplotený opustený areál pásobí asociálnym do
jmom
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Obrázok 21 Lesík pri železnici (blok 01) Obrázok 22 Areál bývalého kúpaliska

Stupu

Obrázok 23 Schéma lokalizácie Identifikovaných problémov urbanistickej štruktúry

problematický priestor lemujúci železničnú traťs • nejasná funkčná náplň (v súčasnosti hala používa
asociálnym charakterom vzhľadom k okrajovej po- ná ako sklad) bez plnohodnotného dopravné prí
lohe zóny

. •

11IutI

— CL

Obrázok 24 Záhrad. osada

Bariéry pohybu v riešenom území (uzavreté oplotené areály)

Obrázok 26 Areál Recykl. fondu
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5 PRIESKUMY A ROZBORY DEMOGRAFIC

KÉHO POTENCIÁLU
Mestská časť Nové mesto má rozlohu3 748,14 ha. V rámci MČ Nové Mesto je vymedzených 42 urba

nistických obvodov (d‘alej len UO). Širšie riešené územie ako aj samotné riešené územie zóny patria

do UQ Č. 69 Filiálna stanica, UO Č. 75 Vlečka Chemických závodov, UO Č. 77 Chemické závody— lsto

chem, UO Č. 79 Biely Kríž a UO Č. 80 Figaro. Riešené územie zóny sa nachádza v UO Chemické závody

— lstrochem.

V mestskej Časti k 21.05.2011 trvalo bývalo 36 314 obyvateľov z toho 16 553 mužov a 19 761 žien,

v cca 18 576 b.j. Hustota obyvateľov predstavuje 968 obyvateľov na km2.

5.1 Analýza vývoja obyvatelstva
Vo vymedzenom riešenom území zóny sa nachádza zastúpenie hromadnej obytnej zástavby s trvalo

bývajúcim obyvateľstvom. V urbanistickom obvode Chemické závody — lstrochem prevláda hromadná

bytová výstavba od 2 do 9 NP pozdÍž Nobelovej ulice.

Tabuľka 9 Vývoj obyvateľstva v riešenom území vs. MČ Nové Mesto v rokoch 1991 - 2011

Skúmaná oblasť 1.991 2002 2011

spolu index vývoja spolu index vývoja spoIu index vývoja

UO Chemické závody — Istrochem - - 1 751 1,0 1 365 0,78

Bratislava — mestská časť Nové Mesto 40 317 1,08 37 247 1,0 36 526 0,98

Zdroj: ŠÚ SR

Graf 4 Vývoj počtu obyvateľov v riešenom území (UO Chemické závody — strochem) vs. MČ Nové
Mesto

1,1 r
1,08

1,05

Chemické závody -

Istrochem

Bratislava - mestská časť
Nové Mesto

0,75 -_______

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Podľa výsledkov zo sčítania v roku 2011 sa v UO Chemické závody — lstrochem nachádza celkom

1 365 trvalo bývajúcich obyvateľov, z čoho je 755 žien. Z hľadiska pohlavnej štruktúry obyvateľstva

ženy tvoria z celkového počtu 55,31 %. Podiel žien je porovnateľný s ostatnými časťami Bratislavy,

kde tiež prevažujú ženy.

Aktuálny reálny počet obyvateľov v riešenom území predstavuje 1631 obyvateľov. V zóne sú známe

dva zámery rozvoja bývania. Zámeru „Nobelova“ bob vydané stavebné povolenie a v súčasnosti pre

bieha jeho realizácia. Zámer „Kubik“ nemá vydané stavebné povolenie.
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Prebiehajúca výstavba troch polyfunkčných bytových domov „Nobelova“ s odhadom ich dokončenia

v roku 2020 predpokladá budúci celkový počet obyvateľov v zóne 2370. Predmetný rozvoj znamená

pre územie nárast obyvateľov o 45% (739 obyv.). Z rozvoja bývania vyplývajú zvýšené nároky na po

trebnú občiansku vybavenosť v zóne. V riešenom území je plánovaný rozvoj bývania formou rekon

štrukcie existujúceho štvorpodlažného objektu na Odborárskej ulici. Zámer „Kubik“ predstavuje ná

rast obyvateľov o 8% (135 obyv).

Graf 5 Vývoj počtu obyvateľov v MČ Nové Mesto

V mestskej časti má vývoj obyvateľstva od posledného sčítania v roku 2011 stúpajúcu tendenciu

(2011 —2015 nárast o 832 obyvateľov). V intercenzálnom období 1991. - 2001 sa prejavilo zníženie

počtu obyvateľov (o 3 070). Z hľadiska pohlaví prevláda v roku 2015 počet žien v pomere 54,32 % žien

k 45,68 % mužom.

Tabuľka 1.1 Vývoj prirodzených prírastkov a migrácia obyvateľov v MČ Nové Mesto od roku 2001.

Saldo Celkový

Odsťahov.
Migrácia prírastok

5.1.1.1 Analýza súčasného stavu
Tabuľka 10 Vývoj obyvateľov v MČ Nové Mesto

Index vývoja Muži ŽenyRok Celkom Podiel mužov Podiel žien

1991 40317 1,082 18459 45,78 21858 54,22

2002 37 247 1,000 16 841 45,21 20 406 54,79

2011 36 526 0,98 16 676 45,66 19 850 54,34

2012 36 622 0,983 16 687 45,57 19 935 54,43

2013 36 816 0,988 16 742 45,47 20 074 54,53

2014 36 990 0,993 16 848,5 45,55 20 141,5 54,45

2015 37 358 1,003 17 063,5 45,68 20 294,5 54,32

Zdroj: ŠÚ SR
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Z hľadiska hod notenia prirodzených prírastok za obdobie od roku 2001 po súčasnosť možno konšta

tovať, že v celom období (okrem rokov 2014 a 2015) má MČ nepriaznivý vývoj. Migračné saldo má

v rovnakom období od roku 2001 plusovú hodnotu, čo zabezpečuje MČ od roku 2004 plusové hodno

ty v celkovom prírastku obyvateľov.

Graf 6 Vývoj celkového prírastku obyvateľov v MČ Nové Mesto
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5.1.1.2 Aktuálny a predpokladaný25stav obyvateItva v riešenom území
Schéma 15 Hustota obyvateľov na hektár

JlEÁL
LMA

Schéma 16 Hustota obyvateľov a rezidentov na hektár
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OBYVATEĽOV
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— 11 -333
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HusroTA
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25 v bilanciách obyvateľstva sú zahrnuté aj budovy vo výstavbe a príprave s vydaným stavebným povolením (Projekt Nobe
lova). Pripravovaný projekt (Kubik) na rekonštrukciu a zmenu funkcie na BD—s predpokladanou kapacitou 135 obyvateľov a
parterom OV nemá SP, preto nebol zahrnutý do bilancií.
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5.2 Vývoj vekovej štruktúry obyvatelstva

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva MČ Nové Mesto je za posledných 15 rokov veľmi rozdielny.

Napríklad podiel obyvateľov v predproduktívnom veku klesol od roku 2001 do roku 2007 o hodnotu

0,8%, od roku 2007 do roku 2015 má stúpajúcu tendenciu o 3,83. Na druhej strane vývoj obyvateľov

v poproduktívnom veku kontinuálne klesal od roku 2001 do roku 2010 o hodnotu 3,46%. V roku 2011

je zaznamenaný nárast a v následných rokoch dochádza k poklesu zastúpenia tejto skupiny.

Tabuľka 12 Vývoj vekovej skladby obyvateľstva v MČ Nové Mesto od roku 2001

Kategória 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0-14 12,69 1251 12,24 12,04 11,95 1189 11,99 12,00 12,45 12,91 13,73 14,30 14,84 15,33 15,72

15-64 65,92 66,44 66,98 67,58 67,96 68,65 68,99 69,40 69,29 69,16 67,08 66,75 66,34 6594 65,69

65 a viac 21,39 21,05 20,78 20,38 20,09 19,46 19,02 18,60 18,25 17,93 19,19 18,96 18,82 18,73 18,59

Spolu: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Zdroj: ŠÚ SR

Graf 7 Vývoj vekovej skladby obyvateľstva v MČ Nové Mesto od roku 2001
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5.2.1.1 Opatrenia a predpoklady

Na zlepšenie vekovej štruktúryje potrebné zvýšiť podiel obyvateľstva v území mladších vekových

skupín.

5.3 Domový a bytový fond
Podľa výsledkov zo sčítania v roku 2011 bol v MČ Nové Mesto evidovaný nasledovný počet obýva

ných bytov podľa jednotlivých urbanistických obvodov:
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Tabuľka 13 Obývané byty podľa typu domu v Zs] pre mestskú časť Bratislava — Nové Mesto, SODB

2011

ZSJ ID ZSJ Typ domu Spolu

nezistený rodinný bytový dom ostatné typy
dom domov

2043310 Hrubý Drieřovec O 8 O O 8

2043400 Kamzík O 3 O O 3

2043580 Nad Bielym krížom 1 114 158 O 273

2043660 Briežky 1 21 Q O 22

2043740 Železničné depo 1 22 143 O 166

2043820 Koliba 28 543 99 3 673

2043910 Filmové ateliéry O O O O O

2044040 Belianska ulica 6 157 708 5 876

2044120 Na Revíne 22 270 985 2 1279

2044210 Jelšová ulica 9 84 509 2 604

2044390 Nemocnica Kramáre O 15 161 15 191

2044470 Krásna Hárka 1 58 25 O 84

2045280 Matúškova ulica 9 195 13 1 218

2045360 Stráže 5 20 55 4 84

2046170 Pokrok 4 22 1032 3 1061

2046250 Podkolibský vodojem O 34 19 O 53

2046330 Unitas O 2 533 O 535

2046410 Jiskrova ulica 14 1 539 23 577

2046920 Pri starej prachárni 16 2 1605 2 1625

2047060 Pasienky 4 O 883 6 893

2047140 Trnavské mýto O 3 Q Q 3

2047220 Elektrotechnické závody O 4 12 O 16

2047310 Filiálna stanica O O O Q O

2047490 Tehelné pole 2 38 1973 5 2018

2047570 Ľudová štvrť 5 317 148 O 470

2047650 Zátišie 5 188 585 15 793

2047730 Hostinského sídlisko 2 O 936 O 938

2047810 Brezovská utica 3 90 395 O 488

2047900 Vlečka chemických O O O O O
závodov

2048030 Železničná stanica Nové O O O O O
Mesto

2048110 Chemické závody - 79 2 517 47 645
Istrochem

2048200 Stará Vajnorská cesta O 1 170 5 176

2048380 Biely kríž O 93 316 2 411

2048460 Figaro O 7 126 O 133

2048540 Mladá garda O 1 O 4 5

2048620 Teplická ulica 122 O 581 1 704
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ZSJ ID Z5J Typ domu Spolu

Graf 8 Obývané byty podľa typu domu, SODB 2011
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Tabuľka 14 Obývané domy podľa typu domu v ZSJ pre mestskú časť Bratislava — Nové Mesto, SODB
2011

nezistený rodinný bytový dom ostatné typy
dom domov

2048710 Výskumný ústav zváračský O 0 15 1 16

2053620 Jurajovdvor O 18 323 9 350

2053710 Medika O O 53 3 56

2059400 Priemstav O O O O O

2059580 Staving O 2 O O 2

2798380 Sibírska ulica 18 16 2091 2 2127

spolu 357 2351 15708 160 18576

Zdroj: Šú SR
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ZSJ ID ZSJ Typ domu

nezistený rodinný bytový dom ostatné typy

dom domov

2043310 Hrubý Drieňovec O 6

2043400 Kamzík O 2

2043580 Nad Bielym krížom 1 110 14 O 125

2043660 Briežky 1 21 O O 22

2043740 Železničné depo 1 22 16 O 39

2043820 Koliba 14 487 22 3 526

2043910 Filmové ateliéry O O O O O

2044040 Belianska ulica 6 144 40 3 193

2044120 Na Revíne 13 232 75 2 322
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ZSJ ID ZSJ Typ domu Spolu

nezistený rodinný bytový dom ostatné typy
dom domov

2044210 Jelšová ulica 4 63 45 2 114

2044390 Nemocnica Kramáre 0 10 7 7 24

2044470 Krásna Hárka 1 47 4 0 52

2045280 Matúškova ulica 8 169 1 1 179

2045360 Stráže 2 20 9 1 32

2046170 Pokrok 3 14 44 2 63

2046250 Podkolibský vodojem O 26 4 O 30

2046330 Unitas O 2 27 O 29

2046410 Jiskrova ulica 3 1 42 1 47

2046920 Pri starej prachárni 2 1 103 2 108

2047060 Pasienky 3 O 30 3 36

2047140 Trnavské mýto O 1 O O 1

2047220 Elektrotechnické závody O 4 2 O 6

2047310 FiIiálna stanica O O O O 0

2047490 Tehelné pole 2 27 117 2 148

2047570 Ľudová štvrť 5 311 10 O 326

2047650 Zátišie 5 168 54 14 241

2047730 Hostinského sídlisko 1 O 27 O 28

2047810 Brezovská ulica 3 84 23 O 110

2047900 Vlečka chemických O O O O O
závodov

2048030 Železničná stanica Nové O O O O O
Mesto

2048110 Chemické závody- 10 1 38 3 52
Istrochem

2048200 Stará Vajnorská cesta O 1 4 4 9

2048380 Biely kríž O 85 32 2 119

2048460 Figaro O 5 9 O 14

2048540 Mladá garda O 1 O 2 3

2048620 Teplická ulica 5 O 17 1 23

2048710 Výskumný ústav zváračský O O 1 1 2

2053620 Jurajovdvor O 14 57 S 76

2053710 Medika O O 2 1 3

2059400 Priemstav O O O O O

2059580 Staving O 1 O O 1

2798380 Sibírska ulica 6 12 128 2 148

spolu 99 2092 1004 64 3259

Zdroj: ŠÚ SR
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Graf 9 Obývané domy podľa typu domu, 50DB 2011
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15 Prehľad neobývaných bytov za MČ Nové Mesto podľa SODB 2011
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Tabuľka 16 Prehľad neobývaných domov za MČ Nové Mesto podľa SODB 2011
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5.3.1 Stav domového a bytového fondu v riešenom území
Aktuálny počet bytových budov v riešenom území je nasledovný:

• 26 bytových domov (z toho 7 polyfunkčných, 3 vo výstavbe)

• 2 ostatně budovy na bývanie — nájomné bytové budovy

• 1 Ubytovňa — pripravovaný projekt rekonštrukcie a zmeny funkcie na BD

Je možné konštatovať, že v riešenom území je prevažná časť bytových budov obnovených, čím je
zlepšená aj energetická efektívnosť bytového fondu. V póvodnom stave sa nachádzajú dva objekty
(BD Trojdomy č. 1281 a objekt nájomného bývania č. 1293).

Obrázok 30 Objekt Č. 1293

Príklady obnovených objektov

Obrázok 27 Odborárska ulica Obrázok 28 Nobelova ulica
ľ

Objekty vpóvodnom stave

Obrázok 29 Objekt Č. 1281
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Tabuľka 17 Vývoj a stav domového a bytového fondu

Objekt ID Bytová budova Obdobie výstavby Stav/zmena stavby Dátum zmeny

1270 Ubytovňa 1970-2000 Póvodný stav26

1272 Ostatná budova na bývanie pred r. 1892 Stavebné úpravy

1273 Bytový dam 1945-1948 Stavebné úpravy

1274 Bytový dom 1945-1948 Stavebné úpravy

1275 Bytový dam 1945-1948 Stavebné úpravy

1276 Bytový dom 1945-1948 Stavebné úpravy

1277 Bytový dom 1945-1948 Stavebné úpravy

1278 Bytový dom 1945-1948 Stavebné úpravy

1279 Bytový dom 1945-1948 Stavebné úpravy

1280 Bytový dom 1945-1948 Stavebné úpravy

1281 Bytový dam 1945-1948 Póvoclný stav

1282 Bytový dom 1945-1948 Stavebné úpravy

1283 Bytový dom 1970-2000 Stavebné úpravy

1288 Bytový dom pred r. 1975 Stavebné úpravy

1289 Bytový dam 1920-1934 Stavebné úpravy 2016

1290 Bytový dam 1957-1971 Nadstavba

1293 Ostatná budova na bývanie 1957-1971 Pávodný stav

1298 Bytový dam pred r. 1975 Stavebné úpravy

1498 Bytový dam pred r. 1975 Stavebné úpravy

1499 Bytový dam pred r. 1975 Stavebné úpravy

3107 Bytový dam 1945-1948 Stavebné úpravy

3151 Bytový dam pred r. 1975 Stavebné úpravy

3161 Bytový dam pred r. 1975 Stavebné úpravy

3260 Bytový dam 1970-2000 Stavebné úpravy

3261 Bytový dam 1970-2000 Stavebné úpravy

9001 Bytový dam od r. 2016 Vo výstavbe27

9002 Bytový dam od r. 2018 Va výstavbe28

9003 Bytový dam od r. 2020 (odhad) V príprave29

26
Pripravovaný projekt (Kubik) na rekanštrukciu a zmenu funkcie na BD — s predpakladanau kapacitou 135 abyvateľav a

parterom OV nemá SP, preto nebal zahrnutý clo bila nciĺ.
27 ú KaSP-2010-14/11/EKT/Vim-85
28 ú KaSP-20 10-15/11/EKT/Vim/EDA-69
29 ÚKaSP-2010-15/11/EKT/Vim/EDA-69
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6 PRIESKUMY A ROZBORY SOCIÁLNEJ IN

FRAŠTRUKTÚRY A HOSPODÁRSKEJ ZÁ

KLADNE

6.1 Rozbor sociálnej infraštruktúry
RÚ zóny Nobelova charakterizujú nasledovné zariadenia občianskej vybavenosti a služieb:

Tabuťka 18 Prehľad zariadení občianskej vybavenosti

Objekt Objekt typ Typ OV Názov Počet Počet Počet Plocha
ID zamestriancov žiakov lóžok prevádzky

(cca m2)

82 Monofunkčný šport/rekreácia Tennis One 5 345
objekt

84 Monofunkčný administratíva administratíva 6 600
objekt

obchod/sluzby Restauracia Hanbi 10 240
Garden

obchod/služby Cestovná kancelária 4 100
East Sea Travel 8
Air service - Slova kia

85 Monofunkčný administratíva Vodohospodárska 50 1530
objekt výstavba, šp.

86 Monofunkčný administratíva Besom, s.r.o. 10 450
objekt (administratíva)

1269 Monofunkčný obchod/služby Valivé ložiská P8LM, 10 730
objekt s.r.o.

(administratíva,
predajňa)

1270 Polyfunkčný Kubik (parter) 5 340
objekt

1271 Monofunkčný školstvo Základná škola s 33 242 O
objekt materskou školou

(objekt ZŠ)

1284 Monofunkčný obchod/služby Bistro M 4 295
objekt

1288 Polyfunkčný obchod/služby Ovocie-zelenina 2 10
objekt

1294 Monofunkčný administratíva Exekutorský úrad 2 100
objekt fl fl fl fl

administrativa Administrativa 4 300

ubytovanie Ubytovňa 4 144 100

1295 Monofunkčný obchod/služby Laurus Slovakia + 400
objekt spol. s.r.o.

1296 Monofunkčný administratíva Recyklačný fond 55 3400
objekt

1299 Monofunkčný administratíva Galderma-Spirig 20 1025
objekt Česká a Slovenská
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Objekt Objekt typ Typ OV Názov Počet Počet Počet Plocha
ID zamestnancov žiakov lóžok prevádzky

(cca m2)

republika a. s.

1300 Monofunkčný administrativa RV Boatbuilders 2 160
objekt s.r.o.

administrativa E-comps, s.r.o. 2 160

administrativa IKA — Projektstav, 2 160
5. r. O

administrativa PE 8L ER spol. s r.o. 2 160

administratíva HESTON s.r.o. 2 160

administratíva COUNTRIA, s.r.o. 2 160

administrativa Rea ltek, s. r. o. 2 160

administrativa INDIAGATE, s.r.o. 2 160

administrativa Amodini, s.r.o. 2 160

administrativa CPA. SLOVAKIA, 2 160
s.r.o.

administrativa HN Restaurant s.r.o. 2 160

administrativa KREWEL MEUSEL- 2 160
BACH s.r.o.

administrativa HANSBROS, s. r. o. 2 160

kultúra Knižnica Bratislava- 2 400
Nové Mesto

obchod/služby Reštaurácia Vernosť 10 300

obchod/služby Tlačiareň Hansman 2 160

obchod/služby Littlebeat studio 2 160

šport/rekreácia Fitness Vernosť, 4 200
spol. s r.o.

zdravotnictvo/sociálne Denné centrum - 4 250
služby Domovinka (Klub

dáchodcov)

3124 Monofunkčný obchod/služby Potraviny Jednota 8 500
objekt

obchod/služby Nábytok NASSO, 2 100
s.r.o.

obchod/služby Herňa 3 100

obchod/služby Papierníctvo 1 30

obchod/služby Noviny 1 20

3151 Polyfunkčný obchod/služby Potraviny 2 10
objekt

3261 Polyfunkčný obchod/služby Drogéria 2 10
objekt

obchod/sluzby Kadernictvo 2 25

9001 Polyfunkčný Nobelova blok A 10 136
objekt (parter)

9002 Polyfunkčný Nobelova blok B 12 241
objekt (parter)

9003 Polyfunkčný Nobelova blok C 12 143
objekt (parter)
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Objekt Objekt typ Typ OV Názov Počet Počet Počet Plocha
ID zamestnancov žiakov löžok prevádzky

(cca m2)

9004 Monofunkčný obchod/služby Reštaurácia Sfinga 4 160
objekt

9013 Polyfunkčný obchod/služby Autoservis 4 SERVIS, 4 500
objekt s.r.o

9028 Monofunkčný obchod/služby Reštaurácia 6 250
objekt

ubytovanie Ubytovňa 9 262 50

9290 Polyfunkčný školstvo Centrum Happy 3 22 O
objekt

10558 Monofunkčný obchod/služby Architekti A B.K.P.Š., 10 365
objekt spol. s r.o.

12278 Monofunkčný administratíva TIREX 30 1500
objekt (administrativa)

13349 Monofunkčný školstvo Základná škola s 9 99
objekt materskou školou

(objekt Mš)

13350 Monofunkčný školstvo Základná škola s
objekt materskou školou

(objekt telocvične)

SPOLU 405 363 406 17935
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6.1.1 Školstvo

Materské školy

Zariadenia materských škól

Obrázok 31 MŠ Odborárska ulica

Tabuľka 20 Počet tried a detí v základnej škole

Rok 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

žiaci 153 166 184

triedy - - -

200 210 224

13

221 228 242

13

Rok

deti

V riešenom území sa nachádza jedna štátna materská škola - Základná škola s materskou školou na

Odborárskej ulici. Zriadövateľom školy je mestská časť Bratislava Nové mesto.

Tabuľka 19 Materské školy: počet tried a detí v materských školách

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

45 50 50 50 55 76 95 95 99

triedy - - - - 2 3 4 4 4

pedag. zamest. - - - - 4 5 7 8 8

ostat. zamest. - - - - 1 1 1 1 1

Zdroj: Záklodná škola s moterskou školou Odborársko ulica, http://www.zsodborbo.edu.sk/

Druhou prevádzkou zabezpečujúcou starostlivosť o deti vo veku 2-6 rokov je súkromná bilingválna

škólka (Happy) situovaná v parku na Nobelovej ulici. V zariadení s 3 zamestnancami je zabezpečovaná

starostlivosť 26 deťom.

Obrázok 32 MŠ Happy, Nobelova ulica

Základné školy

História resp. založenie školy v riešenom území je úzko späté so založením a vybudovaním fabriky

Dynamit Nobel (od roku 1951 Chemické závody Juraja Dimitrova a v súčasnej dobe lstrochem, a. s.).

Škola začala pósobiť od 1. januára 1892 s počtom 51 detí. Škola sa rozrastala, mala štyri triedy a šty

roch učiteľov. V roku 1921 bola rozšírená o d‘alšie triedy s počtom žiakov bol 220 - 250. V súčasnosti

je zriad‘ovateľom školy je Mestská časť Bratislava — Nové mesto s názvom školy: Základná škola s ma

terskou školou Odborárska ulica.

13 13 13 13
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Rok 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

ŠKD 70 73 99 108 120 132 135 142 149

pedag. - - - 23 22 23 23 23 23
za mast.

zamest. - - - 5 5 5 5 5 5
jedIne

ostat. - - - 5 5 5 5 5 5
zamest.

Zdroj: Základná škola s materskou školou Odborárska ulica, http://www.zsodborbo.edu.sk/

Zariadenie Zókladnej školy na Odborárskej ulici

Obrázok 33 Školský dvor základnej školy Obrázok 34 lhrisko základnej školy

Základná umelecká škola

Vo vymedzenom riešenom území sa nenachádza Základná umelecká škola.

Stredné školy

Vo vymedzenom riešenom území sa nenachádza stredná odborná škola ani gymnázium.

6.1.2 Zdravotníctvo
Do širších vzťahov riešeného územia zóny Nobelova patria nasledovné zariadenia:3°

• Poliklinika lstrochem s.r.o. — Nobelova 30, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštát

nom zdravotníckom zariadení

• Lekáreň Levanduľa, súkromná — Nobelova 30

V poliklinike lstrochem s.r.o. sa poskytujú nasledovné služby v ambulanciách:

• Ambulancia praktického lekára pre dospelých a interná ambulancia - MUDr. Jozef Dinka

• Gynekologická ambulancia G 8 D Care s.r.o. - MUDr. Tibor Bertold

• fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

• stomatologická ambulancie zúbok, MUDr. Kočišková Daniela

-

30
https://www.googlesk/?iorl=l8Lespv=24*q=poliklinika%2oistrochem%2onobelova%2034
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6.1.3 Sociálne služby
V rámci riešeného územia zóny Nobelov sa nachádza jedno zariadenie pre seniorov:

• Denné centrum „Domovinka“

6.1.4 Kultúra

V riešenom území sa nachádza v budove spoločenského domu Vernosť jedna z najmodernejších kniž

níc v Bratislave. Knižnica je významným literárnym centrom, poskytuje priestor na relaxačno

pohybové aktivity, hudobné vystúpenia, premietanie filmov, literárne diskusie či tvorivé dielne. Me

dzi návštevníkov patria seniori z miestneho klubu dóchodcov, ako aj žiaci z ned‘alekej Základnej školy

Odborárska.

V riešenom území absentuje kultúrny stánok a objekt cirkevného zhromažďovania.

6.1.5 Šport
Tenisový areál

Ide o novozrekonštruovaný areál so 4-mi antukovými dvorcami. Areál umožňuje celoročnú prevádzku

v nafukovacej hale

• kvalitné antukové dvorce, sociálna vybavenosť, kvalitné umelé osvetlenie

• tenisové kurzy pre všetky vekové kategórie

• hranie detí pre radosť, prípadne možnosť prípravy na vrcholový tenis

Súčasťou je Tenisová škola ONE (vznikla v apríli 2009) v areáli Domu športu na Junáckej ulici. Od je

sene 2010 má svoje pásobisko v tenisovom centre One na Nobelovej 34 v časti Bratislava - Nové

Mesto (vedľa fitcentra Vernosť a riaditel‘stva lstrochemu) pre cca 30 detí a dospelých. Je vo výhodnej

dopravnej dostupnosti pre deti a dospelých z bratislavských častí Rača, Vajnory, Ivanka pri Dunaji.

Obrázok 36 Tenisové kurty

Tenisový areál

Obrázok 35 Tenisová škola ONE
-______

44
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Športovo-relaXačné centrum Vernosť

Fitness centrum Vernosť sa nachádza v objekte spoiočenského domu “Vernosť“ na Nobelovej ul. č.

30. Centrum ponúka možnosť aktívneho využitia voľného času v športových aktivitách ako squash,

stolný tenis, alebo posilňovanie. Dopinkovou službou športového centra je minibar a reštaurácia.

Štadión Odborárska

V riešenom území sa nachádza futbalový štadión, dostupný z Odborárskej aj z Nobelovej ulice. lhrisko

sa v poslednom období stalo dejiskom zápasov amerického futbalu tímu Bratislava Monarchs. V sú

časnosti je stav ihriska bez krytej tribúny, ktorá bola asanovaná.

Školský areál

V areáli školy sa nachádza ihrisko s detskými prvkami, ihrisko pre školský klub detí a nové multi

funkčné ihrisko pre deti základnej školy. Pri Základnej a Materskej škole sa nachádza zrekonštruovaný

samostatne stojaci objekt telocvične.

6.1.6 Komerčná vybavenosť
Oblasť komerčnej vybavenosti v zóne tvoria zariadenia obchodov a služieb pokrývajúce základné po

treby obyvateľov. V zóne sa nachádza samostatný objekt občianskej vybavenosti, zastrešujúci super

market a menšie prevádzky s ponukou róznych tovarov a služieb. Ostatné prevádzky komerčnej vy

bavenosti sa nachádzajú v póvodne monofunkčných obytných objektoch, v rámci parteru, alebo v

objektoch spolu s mými druhmi občianskej vybavenosti.

Komerčná vybaven osť

Obrázok 37 Budova pre obchod a služby Obrázok 38 OV v parteri bytového domu
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6.2 Hospodárska základňa
Tabuľka 21. Prehľad prevádzok hospodárskej základne

Objekt Objekt typ Typ OV Názov Počet Plocha
ID zamestnancov prevádzky

(cca rn2)

83 Monofunkčný priemysel TIREX (garáž) 5 665
objekt (garáž)

1303 Monofunkčný priemysel 2 480
objekt (sklad)

9013 Monofunkčný priernysel 4 750
objekt (sklad)

1302 Monofunkčný priemysel O
objekt (sklad)

10439 Monofunkčný priernysel Patrna, a.s. O
objekt (nádrže)

SPOLU 11 1895

Firma Tirex spol, s.r.o. sídli na Nobelovej ulici od roku 2005. Spoločnosť sa zaoberá vnútroštátnou a

medzinárodnou dopravou, zasielateľstvom, logistikou a colnými službami. V areáli firmy sa nachádza

objekt servisnej stanice vozového parku a administratívny objekt logistickej spoločnosti.

V riešenom území sa nachádzajú skladové priestory na Nobelovej ulici. Sklady sú súčasťou areálu,

ktorý spravuje vietnamská komunita. V areáli sa nachádza objekt ubytovne, reštaurácie, cestovná

kancelária, administratíva, autoservis a pneuservis.

Bazén bývalého kúpaliska bol prekrytý strešnou konštrukciou a v súčasnosti slúži ako skladovací pne

ston. Objekty nadzemných skladových nádrží po bývalej výrobe olejov a tukov firmy Palma, a.s. boli 50

žiadosťou o Iikvidáciu podané na Stavebný úrad. Nakoľko k predmetnému odstráneniu doposiaľne

bob vydané povolenie, nádrže sú súčasťou analýzy hospodárskej základne.

Schéma 19 Objekty hospodárskej základne v riešenom území

HOSPODARSKA ZAKIADNA

Pny$nbda
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7 PRIESKUMY A ROZBORY KULTÚRNYCH

A HISTORICKÝCH HODNÓT

7.1 Vývoj územia
Vývoj štruktúry osidlenia na riešenom území, resp. v širších súvislostiach je exaktne dokumentovaný

na vojenským mapovaniach. Mapovania II. a III. (z rokov 181.0-1.869, 1875-1874 a 1920-1934) doku
mentujú a poukazujú na skutočnosť, že územie v tom čase ležiace na okraji Bratislavy medzi Bratisla

vou (Prešporkom) a samostatnou obcou Rača sa začalo výrazne meniť. V období po roku 1873 sa

datuje vznik továrne na výrobu dynamitu Dynamit-Nobel v Bratislave, (d‘alej len Dynamitka), založenú
Alfredom Bernhardom Nobelom, švédskym strojným inžinierom, ktorá bola postavená na močaris

tých pozemkoch, pomerne ďaleko od obývaných častí mesta.

V Bratislave vznikla Dynamitka vzhl‘adom na jej výhodnú zemepisnú a dopravnú polohu (napojenie na
cestnú, železničnú a vodnú dopravu) a mala zásobovať dynamitom a mými výbušninami východné

časti habsburskej monarchie. Dynamitka na prelome 19. a 20. storočia bola najväčším podnikom

svojho druhu v monarchii.

Prešporok bol výhodne situovaný na Dunaji, ktorý bol významnou nákladnou dopravnou tepnou.

Na začiatku 20. storočia sa uvažovalo vybudovať plavebný kanál spájajúci prešporskú priemyselnú

zónu s hlavným tokom Dunaja, aby sa tovar nemusel prekladať z vlakov. Bob tu aj praktické napoje
nie na jestvujúce železničné trate. Areál pre budúcu Nobelovu továreň „Dynamit“ (založenú 1873)
vybrali pomerne d‘aleko za mestom smerom na Raču, pri hlavnej železničnej trati, ktorou sa dali do
vážať suroviny a výrobky l‘ahko dopravovať do Budapešti, aj do Viedne. V továrni sa začalo pracovať

31 voj. mapovanie z rokov 1810-1869, zdroj: Národný geoportál, geoportal.gov.sk

Schéma 20 Riešené územie pred urbanizáciou na podklade historickej mapy (II. voj. mapovanie)3‘
— ‘—.v
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v roku 1875. Poskytla prácu niekoľkým stovkám robotníkov. Za plotom továrne veľmi rýchlo vzniklo aj

robotnícke sídlisko. Už v roku 1.910 tadiaľto viedla aj trať električky, ktorá spájala túto časť s centrom

mesta.

Schéma 21 Riešené územie na podklade historickej mapy z rokov 1875-1.884 (lil. voj. mapovanie)32

Na II. a lil, mapovaní je už jasne čitateľná dopravná kostra, tvoriaca železničnú a cestnú sieť(Račian

ska a Vajnorská ulica), ktorá založila impulz pre d‘alší rozvoj územia a bola vyhodnotená z hľadiska

lokalizácie Dynamitky ako veľmi významná.

32
Zdroj: Národný geoportál, geoportal.gov.sk
Zdroj: Národný geoportá, geoportal.gov.sk

. LEGENDA
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Schéma 22 Riešené územie na podklade historickej mapy z rokov 1920-1934 (III. voj. mapovanie r.)33
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Riešené územie možno vnímať ako „dósledok“ vzniku továrne na výrobu dynamitu Dynamit-Nobel

v Bratislave, (d‘alej len Dynamitka) ako jej obytnú súčasť. V polovici 20. storočia je v riešenom priesto

re širších vzťahov už zreteľná dominancia urbanizácie prostredia Dynamitky, so sieťou vlečkového

systému, napojeného na nadradenú železničnú sieť. V riešenom území sú užjasne čitatel‘né založené

obytné územia, s príslušnou vybavenosťou, vrátane zelených, parkových plóch.

Schéma 23 Riešené územie na podklade historickej mapy z rokov 1957-1971 (vojenská topografická
mapa v mierke 1:10 000)
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Mapovanie z roku 1952-1957 a 1957-1971 dokumentuje výrazné zmeny vo vývoji, ktoré sa prejavili

hlavne z administratívno-politicko-spoločenskej úrovne, so zásadným dopadom na územie. V roku

1946 (01.04) došlo k pričleneniu póvodnej obce Rača k mestu Bratislava, čím sa stala súčasťou mesta

(obvodu Bratislava 4— Nové Mesto). Z hl‘adiska celomestských rozvojových koncepcií predstavovalo

územie Rače severovýchodný smer rozvoja mesta s následnou lokalizáciou významných dopravných,

industriálnych a hospodársko-spoločenských zariadení, ktoré zabezpečovali podmienky pre prácu

a bývanie z pohľadu celého mesta Bratislava.

Zdroj: Národný geoportál, geoportalgov.sk
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7.2 Historický vývoj zóny35
Areál bývalých robotníckych kolónií Dynamitky. Továreň Dynamitka (neskör Chemické závody Juraja

Dimitrova, lstrochem) vznikla v roku 1873, jej výrobné priestory sa postupne rozširovali, zváčšoval sa

aj počet robotníkov (z póvodných 140 pracovníkov mala Dynamitka v roku 1911 800 a v roku 1916 až

3000). Pre kvalifikovaných robotníkov, ktorých podnikateľ potreboval, postavila firma robotnícke

domy. V rokoch 1880 a 1890 to bob 9 objektov, ktoré tvorili tzv. Starú kolóniu, v roku 1913 postavili

10 objektov a tieto tvorili tzv. Novú kolóniu. V blízkosti robotníckych kolónií bolí aj obytné budovy pre

úradníkov a celý tento komplex dopÍňal ešte konzum (obchod), škola, dom s bytmi pre učiteľov a aj

kasíno. Všetky obytné budovy spomínaných kolónií Dynamitky boli koncom 70. a na začiatku 80. ro

kov 20. storočia až na jeden zasanované36.

Obrázok 39 Maľby historickej zástavby v riešenom území (Rú pred rokom 1970)
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Na situačnom pláne z roku 1887 je vyznačený obytný objekt pre robotníkov (vzdialenosť 570 m od

prvej budovy kde sa pravdepodobne vyrábali výbušniny). K obytnému objektu následne pribudli ďat

šie obytné domy pre vedúceho a chemických odborníkov (plán z roku 1889 — 1890) s priľahlým roz

siahlym parkom, ktorý sa zachoval až do súčasnosti. Na jeho konci sa nachádzali aj d‘alšie objekty:

pivnica, ľadovňa, stajňa pre kone a sklad slamy. Jedným z póvodných obytných domov (zachytený na

pláne z r. 1894) je prízemný objekt na dnešnej Nobelovej ulici (zachovaný až do súčasnosti), v ktorom

bola v 60. rokoch 20. storočia škólka na neskór lzba revolučných tradícii Chemických závodov Juraja

Dimitrova (ChZJD) Na fasáde sa zachovali detaily historizujúcich slohov — rastlinný dekor, kvapky

a písmená DN — iniciály názvu továrne Dynamit-Nobel. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou evi

dovanou pod číslom 10 499.

Pretože v čase vzniku továrne (1873) ešte neexistovala bratislavská mestská doprava (vznikla až

v roku 1895) dochádzanie za prácou železnicou alebo vozmi bob náročné, boti postavené v blízkosti

továrne obytné objekty. Najprv jeden prízemný pri dnešnej Nobelovej ulici, potom v jeho blízkosti bol

postavený ďalší, až napokon obidva spojili v jeden dlhý objekt, v ktorom ešte koncom 50. a začiatkom

60. rokov 20. storočia bola Kaplnka sv. Jozefa. Za týmto objektom v 90. rokoch 19. storočia bolí pos

tavené robotnícke domy, určené kvalifikovaným robotníkom. V rokoch 1880 a 1890 to bob 9 ob

jektov, ktoré tvorili tzv. Starú kolóniu. Západnejšie od nej postavili v roku 1913 postavili d‘alších 10

objektov, tzv. Novú kolóniu.

Zdroj: Priemyselná Bratislava, str. 181-202, Viera Obuchová Marenčin PT, spol. s r.o. 2009

Literatúra a pramene: Viera Obuchová, Priemyselná Bratislava. Vydavateľstvo PT Albert Marenčín. Bratislava, 2009 Obu

chová, V.: Každodenný život a bývanie v Bratislave v 19. a 20.st., PT Marenčin, 2011, s.58, 150 Spracoval: PhDr. Viera Obu

chová, CSc. Autor fotodokumentácie: V.Kamenická, MÚOP v Bratislave, 1979 Dátum: január 2007,dec. 2008, október 2011
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Objekty z rokov 1880 a 1890 boli jednopodlažné, mali betónové základy, sedlové strechy, drevený
krov, lepenkovú krytinu, drevenú podlahu. K Starej kolónu patrili aj prízemné hospodárske objekty

(drevárne, sklady a pivnice), ktoré v 60. rokoch 20. storočia slúžili pre žiakov základnej školy na výuč

bu dielenských prác.

Nová robotnícka kolónia Dynamitky postavená v roku 1913 sa rozprestierala po obidvoch stranách

Dimitrovovej, dnešnej Nobelovej ulice. A vytvárala zrkadlový obraz. Po oboch stranách sa nachádzalo

päť obytných budov, práčovne a drevárne, ktoré vytvárati uzatvorený dvor s parkovou úpravou. Boli

jednoposchodové, v ktorých bob 40 bytov.

V blízkosti robotníckych kolónu sa nachádzali aj obytné budovy pre úradníkov a celý obytný súbor

dopÍňal objekt tzv. konzumu. Ned‘aleko sa nachádzala budova základnej školy a dom s bytmi pre uči

teľov. Na východnej strane komplexu obytných budov bob kasíno, tzv. „dóstojnícke kasíno“,

v ktorom sa nachádza zrkadlová sála, zapísaná v ÚZPF SR (č. 10 500). Do vonkajšej fasády kasína boli
v 80. rokoch realizované nevhodné zásahy, ktoré úplne zmenili jej vzhľad.

Všetky obytné budovy týchto kolónu Dynamitky boli koncom 70. a na začiatku 80. rokov 20. storočia

zbúrané s výnimkou jednej. Okrem výrobných objektov sa po roku 1945 začali budovať aj obytné

domy pre zamestnancov Dynamitky, pribudbo 64 bytov v kolónu Dynamitka,, 42 bytov v kolónu Vista
(dnes Mierová kolónia) a od 50. rokov 20. storočia byty na Bielom Kríži.

Základná škola bola postavená asi v rokoch 1894— 1897 bola budova školy pávodne prízemná,

v strede hlavnej uličnej fasády bol vstup do budovy, naľavo aj napravo po 5 okien. V roku 1904 boba
škola rekonštruovaná (architekt Alexander Feigber). V jednoposchodovom objekte pre učiteľov boli

štyri dvoj-, resp. trojizbové byty. Obytný objekt aj so školou stoja doteraz.
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7.2.1 Urbanisticko-architektonický vývoj zóny (1870-1970)
V zóne Nobelova je možné pozorovať vývoj výstavby v ucelených urbanistických kompozičných cel

koch, ktorých budovanie začalo od roku 1870. Póvodná zástavba predstavovala komplexne vybavenú

obytnú zónu s obytnými budovami, školským areálom, športoviskom, letným kúpaliskom, konzumom

(obchod a služby) a kasínom. Až do 70. rokov 20. storočia existovala zóna v svojej póvodnej podobe.

Na základe podkladov získaných z Archívu hlavného mesta SR Bratislavy, viažucich sa na zónu Nobe

lova je možné mapovať vznik celkov Trojdomy, Dvojdomy, Letné kúpalisko, škola a neskoršiu zástav

bu obytných domov po roku 1970.

Obrázok 41 Historická ortofotomapa Slovenska, r. 1950

Trojdomy (Robotnícka obytná kolónia)

Po roku 1945 boli v poslednej etape budované obytné domy pre zamestnancov Dynamitky, pribudlo

64 bytov. Bytové domy boli koncipované formou troch obytných blokov s tromi bytovými domami. Až

v neskoršej fáze boli tri bloky kompozične spojené ďalšími dvomi bytovými domami, čím dostal obyt

ný celok jednotný rytmus a póvodná eXistencia troch blokov zanikla v štruktúre. Zo situácie můžeme

pozorovať plánovanú osovo symetrickú kompozíciu vnútroblokov s plochami zelene a vodným prv

kom. Nadštandardne riešené exteriérové úpravy okolo bytových domov napokon neboli v plnom

rozsahu realizované.

Bytové domy s výškou 2 nadzemné podlažia a podkrovie pozostávajú z dvoch identických častí, kde

každá časť (samostatný vchod) obsahuje 4 dvojizbové byty a podkrovie póvodne využívané pre účely

‘

Zdroj: http://mapytuzvo.sk/HOFM/Default2.aspx
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sušenia prádla. Byty o rozlohe 45 m s obojstrannou orientáciou voči svetovým stranám mali dve
nepriechodné izby, samostatnú kuchyňu so špajzou, kúpeľňu, samostatné wc a predsieň. Pod byto
vými budovami holi počas realizácie dodatočne budované podzemné priestory, pre účely protiletec
kých úkrytov obyvateľstva.

Obytné domy „Trojdomy“ bolí v plnej miere zachované, v súčasnosti postupne prechádzajú renová
ciou so zatepľovacími prácami. Stavebné úpravy prinášajú aj sprievodné negatívne javy, ako je od
straňovanie pövodných okeníc z okenných rámov bez následnej náhrady a nejednotnosť farebnosti,

ktoré obytnému celku výrazne uberajú na kompaktnom výraze a autentickej uniformite.
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Obrázok 43 Pohľad, bytový dom „Trojdomy“, r. 1940
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Zástavba bytových domov „Dvojdomy“ bola budovaná zo štyroch bytových domov radených pozdÍž

dnešnej Nobelovej ulice vedľa seba. Dvojpodlažné objekty s využitím podkrovia (pre účely starostli

vosti o bielizeň) mali súkromné samostatne stojace garáže pre odstavenie vozidiel obyvateľov. Bytové

domy boli dvoch typov, každý dom mal 2 veľkoryso riešené byty o výmere 120m2.Jednotlivé byty boll

riešené na 2 podlažiach s 2 - 5 izbami, kuchyňou, kúpelňou, dvomi toaletami a izbou pre pomocnú

silu.

Bytové domy „Dvojdomy“ neboli zachované. Objekty boll asanované pred realizáciou hromadnej

bytovej výstavby okolo roku 1970.

___J

Obrázok 44 Pódorys, bytový dom „Trojdomy“, r. 1940
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Obrázok 45 Pohľad, bytový dom „Dvojdomy“, r. 1940

Kúpalisko

Zóna Nobelova bola komplexne budovanou lokalitou pre zamestnancov Dynamitky, nakoľko poly
funkčné centrum mesta bob vzdialené 6 kilometrov. Letné kúpalisko v zóne Nobelova bob budované
spolu s futbabovým ihriskom na spobočnej kompozičnej osi, citlivo zakomponované do územia. Areál
kúpaliska pozostával z hlavného plaveckého bazéna, detského bazéna, vstupnej budovy a šatní.

V súčasnosti je areál kúpaliska v súkromnom vlastníctve, neslúži však svojmu póvodnému účelu.
Hlavný bazén bol prekrytý oceľovou konštrukciou oblúkového tvaru a transparentnou krytinou. Ba
zénová hala slúži aktuálne ako sklad. V objekte vstupnej budovy sídli súkromná materská škola s pod
nikateľskými priestormi a služobným bytom.

Obrázok 46 Pódorys a rez, plavecký bazén, letné kúpalisko, r. 1941

.‘.

ÚPN-Z NOBELOVA — PRIESKUMY A ROZBORY

+
:

T
• -- -.

1.

T

___

- —

—

—

.* .‚ ••

i. L .

i3‘ •J 4 .—

• * 1•

Á Z

—

‘

*at
- ‚

-•- -— --- -*. --

-J

4—

-•

A

P,e,w -

71



Škola

Areál Základnej školy pozostával z objektu školy a obytnej budovy, v ktorej sa nachádzali byty učite

ľov. Dvojpodlažná obytná budova s podkrovím poskytovala bývanie v štyroch bytoch. Objekt školy bol

póvodne jednopodlažný, až v 30. rokoch 20. storočia bol nadstavaný s menšími vnútornými dispozič

nými zmenami. V strede budovy sa nachádzal hlavný vstup do objektu. V 60. rokoch 20. storočia bola

ku škole pristavaná samostatná budova telocvične a d‘alšia budova pre I. stupeň základnej školy.

Areál školy je v plnom rozsahu zachovaný dodnes. Objekty prešli renováciou. Hlavný školský objekt

slúži ako základná škola, objekt za ním slúži materskej škole a tretí školský objekt telocvične slúži zá

kíadnej škole. V školskom areáli sú vybudované moderné športové plochy a detské ihrisko. Obytná

budova určená póvodne pre zamestnancov školy v súčasnosti poskytuje obyvateľom nájomné býva

nie. Bytový dom je samostatne oplotený.

Obrázok 47 Pohľad, základná škola, r. 1932

Obrázok 48 Pódorys, základná škola, r. 1930

fl iLL(IlILIL!L ?LLLHL-)LIMIlSLiL.LI1L. I IL

L L L V L L L L I L

_________________________________

r-l -‘ m rr —

LI II L I . Li

4
W FF

1

J
L Li L L I L

L LI Ů LI Y I II I I Ii TlI Li Jt 011

1111101

.L lil IÚ

fl :;rLr v si. I

ÚPN-Z NOBELOVA — PRIESKUMY A ROZBORY 72



7.2.2 Urbanisticko-architektonický vývoj zóny po roku 1970
Až do 70. a 80. rokov 20. storočia existovali v blízkosti továrenského komplexu Dynamitky robotnícke
kolónie a d‘alšie budovy slúžiace kultúrno-spoločenským potrebám ich obyvateľov, ktoré postupne
vznikali od 80. rokov 19. storočia až do 40. rokov 20. storočia. Všetky obytné budovy týchto kolónií
Dynamitky boli koncom 70. a na začiatku 80. rokov 20. storočia zbúrané (s výnimkou jednej). zacho
vali sa en objekty tzv. kolónie „Trojdomy“.

Následná výstavba po sanácii póvodných obytných kolónu prebiehala okolo roku 1975. Na mieste
póvodnej „Novej kolónie“ boli plánované 4 obytné budovy s výškou 8 podlaží. V situačnom pláne z
roku 1975 je možné pozorovať odlišnú lokalizáciu typových bytových domov. Oproti póvodnému
plánu balo nakoniec vybudovaných 6 typových bytových domov po obidvoch stranách Nobelovej
ulice. V bytových domoch sa nachádza 14 trojizbových, 14 dvojizbových a 14 jednoizbových bytov.

Všetky typové 8-podlažné bytové domy sú v zachované a prešli renováciou so zatepľovacími prácami.
Róznorodosť riešenia farebnosti bytových domov pósobí na úkor kvality póvodného výrazu ulice s
jednotným riešením fasád objektov.

Obrázok 49 Pódorys, bytový dam, r. 1975
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Obrázok 50 Typový bytový dam z r. 1975
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7.3 Pamiatková ochrana v riešenom území
V riešenom území sa v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu38 nachádza jedna pamiatka,

ktorá je evidovaná v ÚZPF SR:

• Objekt vedený v. ÚZPF SR pod. č. 10 499 — Dom bytový postavený koncom 19. storočia troj

traktový v tvare E od architekta A. Freigla

V rámci riešeného územia, sa nachádzajú nasledovné pamätihodnosti, ktoré sú evidované

v Mestskom ústave ochrany pamiatok Bratislava:

• Železničná stanica Dynamitka - Trojpodlažná stavba s typickými znakmi pre železničné stani

ce z konca 19. a začiatku 20. storočia. Podľa údajov v článku v Pressburger Zeitung z roku

1896 bola práve v tomto roku sprístupnená novopostavená budova železničnej stanice pri

Dynamitke.

• Robotnícka kolónia bývalej Dynamitky (podľa evidenčného listu pamätihodnosti mesta Bra

tislavy BA-V. (bývanie) — B.3 — Nobelova ulica, zaniknutá

Obrázok 52 Nobelova vila (NKP č. 10 499), súčasný stav

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien

p_

- .Ů •
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8 PRIESKUMY A ROZBORY REKREÁCIE

A CESTOVNÉHO RUCHU

8.1 Charakteristika súčasného stavu v MČ Nové Mesto
Schéma 25 Schéma dostupnosti RÚ k možnostiam rekreácie a cestovného ruchu v MČ Nové Mesto

8.1.1 Centrá aktívnej rekreácie a športu
Pre mestskú časť Nové Mesto je typickým rekreačný areál okolo prírodného kúpaliska Kuchajda s

róznorodými športovými a rekreačnými aktivitami (futbal, preliezky, plážový volejbal, pingpong, bufe

ty, amfiteáter, ...). V areáli kúpaliska sa každoročne odohrávajú aktivity Kultúrneho leta mestskej časti

Nové Mesto.

Ťažiskom športovej činnosti v MČ Nové Mesto sú športoviská celomestského, nadmestského až ná

rodného významu nachádzajúce sa medzi Vajnorskou ulicou a Trnavskou cestou. V území sa nachá

dza Zimný štadión Ondreja Nepelu, Národné tenisové centrum, Futbalový štadión AŠK Inter, budúci

Národný futbalový štadión Tehelné pole (vo výstavbe), Basketbalová hala Pasienky a ostatné menšie

tréningové ihriská.
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Letné kúpalisko Tehelné pole patrí k najznámejším bratislavským kúpaliskám s hlbokou tradíciou. V

areáli kúpaliska sa nachádzajú 3 bazény pre plavcov, neplavcov a deti. V súčasnosti predstavuje Te

helné pole miesto športu a oddychu celomestského významu.

Najväčšia bratislavská krytá plaváreň Pasienky ponúka 50-metrový bazén s hľadiskom a 25-metrový

výukový bazén. Medzi služby športového centra patrí plávanie pre verejnosť podľa rozvrhu, možnosti

prenájmu celého bazéna alebo jednotlivých dráha možnosťvyužitia sauny.

Železná studnička je známou prímestskou rekreačno-oddychovou lokalitou v Bratislavskom lesnom

parku. V lokalite Železnej studničky sa rozprestiera Areál Partizánska lúka, ktorý poskytuje mnoho

možností na športové využitie (futbal, volejbal, basketbal, vyskúšať populárny Pétangue alebo stolný

tenis, vonkajšia fitnesová zostava). Na lesnom chodníku nad areálom Partizánska lúka je k dispozícii aj

Dendrologický náučný chodník. Návštevníci majú možnosť absolvovať trasy náučného chodníka Čer

vený most- Železná studienka - Kamzík. Na trase je možné využiť sedačkovú lanovku Železná Studien

ka — Kamzík. V lokalite Kamzík je v zimnom období v prevádzke zjazdovka, dlhá 250 m.39

Cen trá aktívnej rekreácie a športu

Obrázok 54 Zimný štadión Ondreja Nepelu4° Obrázok 55 Voľnočasový areál, Želez. studienka41

8.1.2 Obchodno-zábavné centrá
Nákupné centrum „Polus City Center“ sa nachádza pri areáli prírodného kúpaliska Kuchajda. Okrem

hlavného zamerania sa centra na ponuku obchodov a služieb je možné v centre využiť služby spojené

so zábavou a oddychom (reštaurácie, kaviarne, multikino).

Tržnica na Trnavskom mýte je od svojho otvorenia v roku 1983 miestom pravidelných nákupov Brati

slavčanov. Napriek konkurencii, ktorú pre tradičné tržnice a trhoviská predstavujú moderné nákupné

centrá, je Tržnica stále živým miestom obchodu, ktoré v súčasnosti dopÍňajú aj kultúrne aktivity. 42

zdroj: http://www.bratisIava.sk/moznosti-parkovania-a-rekreacie-na-zeeznej-studienke/d-11O2O836 (20.7.2016)
°

sdroj: http://mapio.net/o/5O14442/ (11.8.2016)
zdroj: http://www.panoramio.com/photo/73719056 (11.8.2016)

42
zdroj: http://www.trznica.banm.sk/ (20.7.2016)
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8.1.3 Kultúrno-spoločenské centrá
Stredisko kultúry na Vajnorskej ulici je dejiskom lokálnych kultúrnych podujatí, ktoré sa odohrávajú v

priestoroch veľkej a malej sály. V stredisku kultúry sú pravidelne organizované zberateľské stretnutia,

rózne kurzy a detské tábory.

Komplex Istropolis na Trnavskom mýte poskytuje priestor pre kongresovo-kultúrne aktivity. Jednotli

vé podujatia sa realizujú vo Veľkej sále (kapacita 1160 miest), v Kinosále (500 miest), v sále Teátro

(350 miest), v Artkine (70 miest), v prednáškových miestnostiach (od 30 do 100 miest), vo foyeri na I.

a II. poschodí, v reštaurácii, alebo kaviarni.

Slovenské olympijské a športové múzeum sa nachádza v Dome športu na Junáckej ulici. Múzeum

systematicky vykonáva najmä nadobúdanie zbierkových predmetov, ich odbornú správu, evidenciu

ochranu ‚ využívanie a sprístupňovanie formou stálych expozícií, príležitostných výstav, publikačnou a

edičnou činnosťou, kultúrno-vzdelávacími aktivitami a vedecko-výskumnou činnosťou. Rozvíja od

bornú, metodickú a dokumentačnú činnosť v oblasti telesnej kultúry v Slovenskej republike.43

8.2 Charakteristika súčasného stavu v riešenom území
Rekreácia v riešenom území má v súčasnosti charakter pobytu vo verejných exteriérových priesto

roch (park, vnútrobloky) a trávenia voľného času v súkromných záhradách. Zóna Nobelova sa nachá

dza v mestskej časti Nové Mesto, ktorá je bohato vybavená príležitosťami pre rekreáciu a oddych.

Riešené územie má výhodnú polohu s dostupnosťou k zariadeniam kultúry, zábavy a športu v MČ

Nové Mesto.

Obytné územie „Trojdomy“ je v zóne Nobelova najcelistvejšie zachovaným obytným blokom z pó
vodnej zástavby slúžiacej pre bývanie zamestnancov Nobelovej továrne. Veľkoryso budované priesto

ry medzi bytovými domami dodnes ponúkajú príjemné prostredie pre oddychovo-rekreačné aktivity

obyvateľov priľahlých bytových domov. Množstvo vzrastlej zelene poskytuje výbornú mikroklímu pre

oddychové plochy, detské ihriská a altánky.

V riešenom území sa roozprestiera rozsiahla plocha parku, ktorého lokalizácia bola v období zrodu

orientovaná na bydlisko vedúceho pracovníka Nobelovej továrne. Park dominuje prostrediu obytnej

zóny a ponúka možnosti pre aktívny oddych, šport a relax. Súčasťou parku je od jeho založenia teni

sový areál v súčasnosti So 4 dvorcami a celoročnou prevádzkou. Súčasťou prostredia parku bývalo

letné kúpalisko, ktoré bob po roku 2000 prekryté. Funkčnosť kúpaliska definitívne znemožnil požiar v

krytom halovom priestore. V súčasnosti bazénová hala slúži ako skladovací priestor a objekt zázemia

kúpaliska poskytuje priestory súkromnej materskej škole.

Obyvatelia zóny Nobelova uskutočňujú svoje oddychovo-rekreačné aktivity v Záhradkárskej osade,

ktorá je súčasťou riešeného územia a rozprestiera sa za obytným bbokom „Trojdomy“ smerom k že

lezničnej trati. Záhradkárska osada je aktívne využívanou lokalitou bez štatútu Slovenského zväzu

záhradkárov.

‘

zdroj: http://www.muzeum.olympic.sk/domov-3/ (20.7.2016)
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Obrázok 56 Nobelov park Obrázok 57 Záhradkárska osada

Futbalový štadión na Odborárskej ulici slúžil donedávna klubu Bratislava Monarchs, ktorý sa špecia

lizuje na hru amerického futbalu. V areáli štadióna sa nachádzala krytá tribúna, ktorá bola asanovaná.

Predmetná lokalita je podľa platného územného plánu zaradené ako územie pre šport, telovýchovu,

rekreáciu a voľný čas.

Možnosťubytovania v riešenom území je umožnené v dvoch ubytovniach. Ubytovňa na Nobelovej

ulici č. 5 prenajíma bytové jednotky o veľkosti jednogarsoniek, alebo dvojgarsoniek. Ubytovňa na

Nobelovej ulici č. 16 poskytuje ubytovanie v bunkách s dvoma jednolóžkovými alebo dvojlóžkovými

izbami so spoločným hygienickým zázemím.

Organizačné zabezpečenie cestovného ruchu v riešenom území podporujú služby mestskej hromad

nej dopravy (riešeným územím prechádza linka autobusu č. 51), lekárska služba prvej pomoci (DFNsP

Kramáre, Poliklinika Ružinov), služba lekáme Levanduľa. lnformačné centrá a „incomingové“ cestov

né kancelárie ponúkajúce Bratislavu sa nachádzajú v MČ Staré Mesto a v MČ Nové Mesto.

Obrázok 58 Futbalový štadión Obrázok 59 Vnútrobloky obytnej zóny

- ------
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9 PRIESKUMY A ROZBORY ZÁUJMOV OB

RANY A CIVILNEJ A POŽIARNEJ OCHRA

NY

9.1 Prieskumy a rozbory záujmov obrany
V rámci prípravnej etapy na spracovaní ÚPN Z Nobelova - začatie obstarávania ÚPN Z, sa MO SR nevy

jadrilo.

9.2 Prieskumy a rozbory civilnej ochrany
Pri územnom rozvoji riešeného územia rešpektovať:

• zákon č. 444/2006 Z. z o civilnej ochrane obyvateľstva,

• s vyhláškou MV SR Č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických

požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

• s vyhláškou MV SR Č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických

a prevádzkových pod mienok informačného systému civilnej ochrany.

• spracovať doložku civilnej ochrany (záväzná časť územného plánu zóny) ako účinného nástro

ja ochrany života, zdravia a majetku obyvateľstva ako aj zníženia rizika jeho ohrozenia.

• pri spracovaní doložky vychádzať z materiálu: „Analýza územia obvodu BRATISLAVA z hľadi

ska možných mimoriadnych udalostí“ (Okresný úrad Bratislava Odbor krízového riadenia,

2014)

9.3 Prieskumy a rozbory požiarnej ochrany
Z hťadiska záujmov požiarnej ochrany je potrebné:

• pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej

ochrany v súlade so zákonom NR SR Č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacimi

p red pism i,

• zásobovanie územia požiarnou vodou zabezpečiťv súlade s koncepciou zásobovania obyva

teľstva obce. Pre potrebu zabezpečenia množstva požiarnej vody vychádzať z platnej STN 73

0873.

• v návrhu komunikačného systému ciest vytvárať možnosť dopravnej obsluhy a teda aj prístu

pu požiarnej techniky do všetkých častí obce.

9.4 Bezpečnostné riziká s vplyvom na riešené územie
Väčšina bezpečnostných rizík s vplyvom na riešené územie zóny sa vzťahuje na prevádzky sústredené

v areáli lstrochem Reality a.s.. Na základe špecifikácie vlastníka areálu poskytli oslovené dotknuté

firmy s potenciálne rizikovou prevádzkou v areáli informácie a podklady týkajúce sa potenciálnych

bezpečnostných rizík s možným vplyvom na riešené územie zóny.
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Duslo, a.s.

Duslo, a.s. pracovisko Bratislava je v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemysel

ných havárií zaradené do kategórie „B“. V zmysle zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

má vypracovanú predpísanú dokumentáciu ako hodnotenie rizika ZPH, Bezpečnostnú správu (schvá

lenú Oú v Bratislave), vnútorný havarijný plán a ďalšiu dokumentáciu predpísanú zákonom o preven

cu ZPH.

Schéma 26 Potenciálne bezpečnostné riziko prevádzok Duslo, a.s.

a) ohrozenie okolia amoniakom a TBA (Duslo, a.s.)

Plánovaná zóna sa nachádza vo vzdialenosti cca 857 m (hranica širších vzťahov) od predpo

kladaného miesta úniku amoniaku, pričom pre najnepriaznivejšíscenárje hranica zraniteľnej

koncentrácie Rz* = 1300 m pre otvorený terén a vo vzdialenosti 814 m (hranica širších vzťa

hov) od predpokladaného miesta úniku TBA (Terc- butylamín (CH3)3 CNH2), pričom pre naj

nepriaznivejší scenár je hranica zraniteľnej koncentrácie Rz* = 1200 m pre otvorený terén.

* Ako hodnota zraniteľnej koncentrácie bola použitá ERPG 2 - (Emergency Response Plan

ning Guideline) hodnota určená výborom ERPG americkej asociácie priemyselnej hygieny

(AIHA) pre 1 hod. eXpozíciu

b) informačný systém CO (Vyhl. č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie tech

nických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany).

moniak 1300 m

DODV bo4o oČ,i ‚odro ERPG2
maoimálna koncenflcla zbžky Do

dodro pr, ktoroj predpoldodá žn
nJroro o oodkyoD noób Dyo*ooenycor nžšoj
konrrtrao po rlobD rodnr nobodú
pozorované nenatne aiebo mok vážne

k DObré ptobrerny brebo oynrptÚnry
ktoré nnéžo ootabé sctrop000t 000by
Vykonat ootrranny zaVab)

Vo vzťahu k Územnému plánu zóny Nobelova uvádza Duslo, a.s. nasledovné:
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Na riešenom území má Duslo, a.s. inštalované ES (elektronickú sirénu) AuSVaV (autonómne

ho systému vyrozumenia a varovania. Dá sa predpokladať, že prípadnou výstavbou nových

objektov dójde i útlmu signálu pod dovolenú hranicu. V prípade preukázania uvedeného me

raním, bude nutné inštalovať novú sirénu na niektorom novom objekte.

V prípade, že zamýšľané stavby budú vybavené domácimi rozhlasmi a úroveň výstražného

signálu z vonkajších prostriedkov varovania nedosiahne hodnoty podľa technickej normy

(STN EN 60849 Núdzové zvukové systémy) bude potrebné zabezpečif:

- pokrytie výstražným signálom vnútorných priestorov stavieb domácimi rozhlasmi

- diaľkové výberové ovládanie a priebežné zisťovanie prevádzkyschopnosti prostried

kov varovania a zariadení, ktorými sa zabezpečuje iniciovanie domácich rozhlasov.

V prípade budovania nových objektov mieru potrebných opatrení musí stanoviť a vyhodnotiť

ich vplyv na riziko osoba s odbornou spósobilosťou špecialistu na prevenciu závažných pne

myselných havárií.

TAU-CHEM, spol. s r.o.

SpoločnosťTAU-CHEM, s.r.o., lokalizovaná v areáli objektu lstrochem na Nobelovej 34, zaoberajúca

sa výskumom a výrobou špeciálnych chemikálií v množstve do 1000 kg ročne, nemá z hľadiska výroby

vydané IPKZ a nemá spracovaný havarijný a bezpečnostný poriadok, ktorý by potenciálne riziká do

kumentoval. Vo výrobe, výskume a analytických operáciách sú používané množstvá agresívnych, hor

ľavých, príp. výbušných látok podľa platného požiarneho poriadku.

Tabuľka 22 Prípustné množstvá horľavých kvapalín a technických plynov na jednotlivých pracoviskách
TAU-CHEM s. r. o.

Názov pracoviska Plyn, horřavé kvapali- Max. prípustné množstvá (ks) MaX. prípustné množstvá (kg,

ny litre)

Sklad technických plynov technické plyny 4 ks veľkých fliaš á 20 kg s plynmi spolu cca 80 kg

6 ks malých fliaš á 6 kg s plynmi spolu cca 36 kg

Sklad horľavých kvapalín: horľavé kvapaliny 2 500 litrov

spolu sklad hon, kvap, hlav- všetkých tried 2 500 litrov

ný a garáž Č. 3

Objekt VPB horľavé kvapaliny 500 litrov

z toho: I. triedy 100 itrov

Objekt APB horľavé kvapaliny 500 litrov

z toho: I. tniedy 100 litrov

CMS CHEMICALS, s.r.o. a VUCHT a.s.

Podl‘a poskytnutých informácií firmy nemajú v súčasnosti v areáli prevádzky, ktoré by predstavovali

pre riešené územie zóny bezpečnostné riziko.
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10 PRIESKUMY A ROZBORY TECHNICKÉ

HO VYBAVENIA

10.1 Vodné hospodárstvo

10.1.1 Zásobovanie vodou
Riešené územie zóny Nobelova je súčasťou Mestskej časti Nové Mesto a z hľadiska výškového uspo

riadania sa nachádza v 1. tlakovom pásme vodovodného systému mesta Bratislavy.

Systém zásobovania vodou bol v minulosti riešený špecificky, vzhťadom na skutočnosť, že to bob

územie s prevažujúcou funkciou priemyslu. Rozsiahly komplex bývalých Chemických závodov Juraja

Dimitrova (neskór lstrochem) má samostatný areálový rozvod vody, ktorý je na verený vodovod

DN200 v Račianskej napojený v priestore Gaštanového hájika samostatnou prípojkou. Areálový roz

vod pitnej vody má dimenzie DN8O, resp. DN100 (vid‘, grafická časť).

V Nobelovej ulici je trasovaný verejný vodovod DN150 / DN100 s odbočkami DN80 pre priľahlú zá

stavbu obytných domov na Nobelovej a Odborárskej. V širšom okolí riešeného územia sa nachádzajú

vodovody DN300 a DN15O vo Vajnorskej ulici a DN200 a DN100 v Račianskej.

Pre potreby úžitkovej vody boli v minulosti vybudované prívody z VZ Vlčie hrdlo a VZ Vrakuňa — areá

lový rozvod úžitkovej vody DN400, DN150 je znázornený v grafickej časti.

10.1.2 Odvádzanie odpadových vód
Riešené územie zóny Nobelova patrí do povodia zberača C verejnej kanalizácie mesta Bratislavy -

zberač C DN 800/1200, ktorý je trasovaný pozdÍž železničnej trate v Podnikovej ulici, a ktorý je navr

hovaný na rekonštrukciu a zmenu trasovania, pričom sú doňho zaústené priľahlé uličné stoky (vid‘.

grafická časť). Zákres niektorých vetiev kanalizačnej siete v grafickej časti je vzhl‘adom na nedostatok

komplexných podkladov schematický, bez stanovenej mierky.

Podľa vyjadrenia BVS je možné, vzhľadom na kapacitnú vyťaženosť, odvádzať do verejnej kanalizácie

výlučne splaškové odpadové vody a kanalizačnú sieť riešiť ako prísne delenú sústavu, s odvádzaním

odpadových vód z povrchového odtoku do prírodného prostredia. Uvedenému je potrebné prispóso

biť v súčinnosti s vyhodnotením hydrogeologických pomerov v území koeficient zastavanosti.

Priemyselný areál má rozsiahly kanalizačný systém — delenej sústavy, s čistením OV na vlastnej ČOV

pri Turbínovej ulici; vyčistené vody sú následne odvádzané do Dunaja neverejnými kanalizačnými

zberačmi. Vo vyjadrení správcu areálového kanalizačného systému a ČOV sú jestvujúce areálové ka

nalizácie charakterizované ako kapacitne vyťažené, a vzhľadom na svoj vek a technický stav

je napájanie d‘alších odpadových vád nereálne.

10.1.3 Záver
V prípade zmien funkčného využitia častí riešeného územia bude potrebné vykonať podrobnú pas

portizáciu jestvujúcich vodohospodárskych zariadení a v príslušnom stupni projektovej prípravy riešiť

návrh zásobovania vodou a odvádzania odpadových vád podl‘a konkrétnych podmienok.
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10.2 Zásobovanie elektrickou energiou

10.2.1 Základné údaje

Ochranné pásma elektrických vedení

V zmysle zákona č. 251/2012 43 je ochranné pásmo elektrických vedení definované:

• Podzemné vedenie do 110kV vrátane: 1 m na obe strany od krajného kábla

• Nadzemné vedenie od 1 do 35kV bez izolácie: 10 m na obe strany od krajného vodiča

Elektrická stanica:

a) s vonkajším vyhotovením 110kV a viac: 30 m kolmo na oplotenie

b) s vonkajším vyhotovením do 110kV: 10 m kolmo na oplotenie

c) s vnútorným vyhotovením: vymedzené oplotením, alebo obostav. hranicou

10.2.2 Súčasný stav

Rozvody Západoslovenskej d istribučnej spoločnosti

Lokalitou prechádza eXistujúce 22kV kmeňové káblové vedenie Č. 411 a Č. 212.

• Vedenie Č. 212 vývod BA Tepláreň 2 — RZ 110/22kv Stupava

• Vedenie Č. 411 vývod BA Tepláreň 2 — RZ Lamač

Z distribuČných rozvodov ZSD, linky č. 212 je napojená eXistujúca transformačná stanica 0226-000

bytovky CHZJD, ktorá napája NN káblovými vedeniami eXistujúce objekty v blokoch A, B, D, F, L, M.

Vedenie Č. 411 a 212 je napájaná z BA Tepláreň Turbínová. Podľa údajov z dispečingu bob maximálne

zaťaženie v r.2015 pre VN 411 vo výške 68 A, pre VN 2012 vo výške 36A.

Tabuľka 23 Súpis transformačných staníc ZSD a.s.

Číslo TS Názov TS výkon tr. typ TS vlastník vedenie

0226-000 Bytovky CHZJD 2x630 murovaná ZSD 212

Rozvody DUSLO

Lokalitou sú situované eXistujúce rozvody 5,4kv, ktoré napájajú vnútro areálové transformaČné stani

ce. Duslo je pre lokalitu významný distribútor elektrickej energie.

Tabulka 24 Súpis transformačných sta níc DUSLO

Ozančenie TS výkon tr. typ TS vlastník poznámka

DUSLO

RTyreX*

RVernosť*

RHB* DUSLO mimo RÚ

RVUCHT* DUSLO mimo RÚ
* nezistené označenie aiebo parametre
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Zároveň je územím vedené aj 22kV vedenie napájajúce objekt železničnej stanice lstrochem. Z trans

formačných staníc vyvedené NN káblové rozvody, napájajúce eXistujúce objekty v blokoch A, B, C, D,

E, F, I, G, H, J.

10.3 Zásobovanie plynom

10.3.1 Širšievzťahy
Súčasné zásobovanie riešenej časti Bratislavy zemným plynom sa zabezpečuje VTL plynárenskou sús

tavou, ktorá ale riešeným územím neprechádza. Základnými zásobovacími zdrojmi severnej sústavy je

prepúšťacia stanica Šaľa, ktorou sú riadené dodávky zemného plynu z MŠP a domáce zdroje z oblasti

Záhoria. V riešenom územísa nenachádzajú žiadne zdroje alebo zásobníky zemného plynu, riešeným

územím ani neprechádza nadradená sleť tranzitných plynovodov.

10.3.2 Distribučná sústava

Distribučnú sústavu predstavuje sleť vzájomne prepojených súbor vysokotlakových ‚ stredotlakových

a nízkotlakových plynovodov, plynovodných prípojok a súvisiacich technologických objektov, vrátane

systému riadiacej a zabezpečovacej techniky a zariadení na prevod informácií pre činnosti výpočtovej

techniky a informačných systémov, ktorý nie je priamo prepojený s kompresnými stanicami

Distribučná sústava miestna

Miestnu distribučnú plynovodnú sleť tvorí sústava plynovodov s róznymi tlakovými hladinami, VTL,

STL, NTL, ktoré sú na niektorých miestach vzájomne prepojené a určité časti tvoria izolované, navzá

jom nezávislé systémy. Plynovody sú vzájomne prepojené prostredníctvom regulačných staníc plynu.

Sústava miestnych STL a NTL plynovodov je tvorená viacerými izolovanými celkami, pripojenými cez

RS na VTL plynovodnú sleť.

Územie širších vzťa hov

Distribučná sieť VTLje trasovaná nasledovnými ulicami

V dotyku s územím širších vzťahov, pri hlavnom vstupe do fa lstrochem z južnej strany z Vajnorskej

ulice, kde sú umiestnené dve súbežné vetvy VTL plynovodu a to DN 300, PN 2,5 a DN 300, PN 4,0

Distribučná sleť STL hlavná je trasovaná nasledovnými ulicami

• Račianska ulica, STL DN 200, oceľ

Distribučná sleť NTL hlavná je trasovaná nasledovnými ulicami

• Račianska ulica, NTL DN 200, oceľ

• Hlavný vstup do závodu Palma, tiež súčasť Račianskej ulice (krátky úsek NTL DN 200, ocel‘

Riešené územie

Distribučná sleť STL hlavná je trasovaná nasledovnými ulicami

• Odborárska ulica, STL DN 110, plast, v celej dÍžke až po Vajnorskú ulicu

Distribučná sleť NTL hlavná je trasovaná nasledovnými ulicami
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• Nobelova ulica, NTL DN 150, oceľ

• Podniková ulica (krátky úsek), NTL DN 200, oceľ

• Severný vstup do fa lstrochem z Nobelovej ulice, ako súčasť Nobelovej ulice (krátky úsek),

NTL DN 90, plast

Pripojovacie plynovody, odberné plynové zariadenia

Odberné plynové zariadenia sú pripojené cez distribučné a pripojovacie plynovody, regulačné

a doregulačné stanice STL, NTL a prípojky plynu

Odberné plynové zariadenia, spotreby plynu

Odberné plynové zariadenia a spotreby plynu sú v členení podľa kategórie odberateľov, obyvateľstvo,

maloodber, veľkoodber

Tlakové hladiny

Tlaková hladina STL plynovodov je do 400 kPa a tlaková hladina NTL plynovodov je do 5 kPa. Mestská

časť a tvoria vzájomne zokruhovanú sieť, plyn je do tejto siete dodávaný cez regulačné stanice plynu,

pričom tlakové pomery v plynovodnej sieti sú štandardné.

Materiál

Po materiálovej stránke je staršia plynovodná sieť realizovaná z rúr oceľových bezošvých s izoláciou

do zeme a časť novších plynovodov je realizovaná z rúr PE.

Technologická a technická vybavenosťna trase

Predstavuje štandardnú vybavenosť v zmysle požiadaviek STN a TPP

Technologické zariadenia

Regulačné stanice

V riešenom území sa nenachádzajú plynárenské technologické objekty. Až v dotyku so širším územím

riešeného územia sa nachádzajú nasledovné plynárenské technologické objekty:

• Doregulačná stanica plynu STL — NTL (roh Vajnorskej a Odborárskej ulice) v ŠV

• Regulačná stanica plynu VTL - STL(hlavný vstup do lstrochemu z južnej strany), zásobované z

VTL plynovodu DN 300, PN 2,5 na Vajnorskej ulici — mimo RÚ

Ochranné a bezpečnostné pásma

Ochranné pásmo

Ochranné pásma sa zriad‘ujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov.

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského

zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pódorysu

technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pódo

rysu technologickej časti plynárenského zariadenia.
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Tabuľka 25 Ochranné pásmo, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a doplnení nic
ktorých zákonovje definované:

Paragraf, ods. Ochranné pásmo Svetlosť potru bia

pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm

pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 do 500 mm

pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 do 700 mm

pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm

pre plynovod v zastavanom území s prevádzkovaným tlakom niž
ším ako 0,4 MPa,

pre technologické objekty

Obmedzenia v ochrannom pásme

Zriad‘ovať stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom sú
hlase prevádzkovateľa siete. Súhlas prevácizkovateľa siete na zriadenie stavby v ochrannom pásme

plynárenského zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.

Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia můžu osoby iba 50 súhlasom pre

vádzkovateľa siete a za podmienok určených prevádzkovateľom slete

Bezpečnostné pásmo

Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach

alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osób. Bezpečnostným pás-

mom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plyno

vodu alebo od půdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pódorys.

Tabuľka 26 Bezpečnostné pásmo, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonovje definované:

Prevádzkový tlak

pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných
na vol‘nom priestranstve a na nezastavanom území,

pri plynovodoch s tlakom od 0,4 do 4 MPa s menovitou svetlos
ťou do 350 mm

pri plynovodoch $ tlakom od 0,4 do 4 MPa s menovitou svetlos
ťou nad 350 mm

pri plynovodoch $ tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do
150 mm

pri plynovodoch $ tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do
300 mm

pri plynovodoch $ tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do
500 mm

pri plynovodoch $ tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad
500 mm

pri regulačných staniciach plynu, filtračných staniciach, armatúr
nych uzloch

pri plynovodoch $ tlakom nižším ako 0,4 MPa ak sa nimi rozvádza
plyn v súvislej zástavbe

79 ods.2

79 ods.2

79 ods.2

79 ods.2

a) 4 m na každú stranu od osi

b) 8 m na každú stranu od osi

c) 12 m na každú stranu od osi

d) 50 m na každú stranu od osi

79 ods.2 e) 1 m na každú stranu od osi

79 ods.2 f) 8 m

Paragraf, ods. Bezpečnostné pásmo

80 ods.2 a) 10 m na každú stranu od osi

80 ods.2 b) 20 m na každú stranu od osi

80 ods.2 c) 50 m na každú stranu od osi

80 ods.2 d) 50 m na každú stranu od osi

80 ods.2 e) 100 m na každú stranu od osi

80 ods.2 f) 150 m na každú stranu od osi

80 ods.2 g) 200 m na každú stranu od osi

80 ods.2 h) 50 m

80 ods.3 prevádzkovateľ distribučnej siete
určí bezpečnostně pásma v súlade $

technickými požiadavkami

ÚPN-Z NOBELOVA — PRIESKUMY A ROZBORY 87



Obmedzenia v bezpečnostnom pásme

Zriad‘ovať stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom

súhlase prevádzkovateľa siete

10.3.3 Bilancie a zámery

Bila ncie spotrieb

Bilancie spotrieb hlavného odberateľa zásobovania plynom — CZT, firma TERMING a.s..

Tabuľka 27 kapacity CZT plynovej kotolne

Č. Názov, umiestnenie Výkon Spotreba plynum3/rok-orientačne

1 CZT, Pynová kotolňa, Ociborárska 1 8 MV 700 000 až 800 000

Bilancie spotrieb lokálnych odberateľov zásobovaných zemným plynom nebolo možné získať pre

množstvo a róznorodosť správcov bytového fondu a neposkytovanie údajov o spotrebe plynu od SPP.

Koncepcie a zámery

SPP — distribúcia, a.s. v súčasnosti a výhľadovo neplánuje investície do obnovy a rozšírenia distribuč
nej siete jestvujúcich plynárenských zariadení v riešenej lokalite a ani nemá v riešenom území vlastné
rozvojové zámery.

10.4 Zásobovanie teplom

10.4.1 Sústava centrálneho zásobovania teplom

Zdroj tepla

Hlavným zdrojom CZT (centrálneho zásobovania teplom) v riešenom území je plynová kotolňa (PK) na

Odborárskej ulici (za garážami) s tepelným rozvodom a štyrmi odovzdávacími stanicami tepla, čím je

pokrytá potreba tepla prevažná časť objektov (bytové domy) v riešenom území. Prevádzkovateľom

tepelného zdroja CZT a rozvodov je firma Termming, a.s.. Ostatné objekty v riešenom území majú

vlastné zdroje tepla.

Tepelný rozvod

CZT pozostáva z, plynovej kotolne na Odborárskej ulici č.1, z ktorej sú vedené hlavné zásobovacie

potrubia DN125-250 (kombinácia rozvodov predizolovaných ocel‘ových rúr a klasických izolovaných

oceľových rúr) z ktorých sú vyvedené odbočky k jednotlivým OST. V jednotlivých OST sa voda upravu

je na parametre požadované vykurovacím systémom a systémom prípravy teplej vody.

Zdroj tepla je horúca voda o parametroch:

• vovykurovacom období 90/70
• v letnom období 75/55

Prevádzka

Začiatok a koniec vykurovacej sezóny je regulovaný a upravený Vyhláškou Ministerstva hospodárstva

SR o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa č.1.52./2005.
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• Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (d‘alej len „vykurovacie obdobie“) v súlade s legisla

tívou začiatok vykurovacieho obdobia je od 1. septembra príslušného kalendárneho roka a
koniec sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka (ak sú splnené podmienky denných

priemerných teplót.)

• Teplo na vykurovanie začne dodávateľtepla dodávať, ak vonkajšia priemerná denná teplota

vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a
podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej

teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.

Dodávka tepla je pIne automatizovaná a riadi ho autonómny riadiaci systém OST podľa vonkajšej

teploty a požiadaviek odberu.

Ochranné pásma

Na ochranu sústavy tepelných zariadení sa zriad‘ujú ochranné pásma.

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na za
bezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života, zdravia osób a
majetku.

Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla je vymedzené

zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
toto zariadenie.

Tabuľka 28 Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla, v
zmysle zákona č. 657/2004, o tepelnej energetike je definované:

Paragraf, ods. Ochranné pásmo Poloha

36 ods.3 a) 1 m na každú stranu od v zastavanom území
tohoto zariadenia

36 ods.3 b) 3 m na jednú stranu od mimo zastavaného územia,
tohoto zariadenia podľa určenia clržiteľa povolenia na rozvod tepla
1 m na druhú stranu od tohoto
zariadenia

Ochranné pásmo odovzdávacej stanice tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými vo vodorov

nei vzdialenosti 3 m kolmo na oplotenú alebo na obmurovanú hranicu objektu stanice; odovzdávacou

stanicou sa rozumie časť sústavy tepelných zariadení, ktorá slúži na zmenu parametrov (najmä tlaku a
teploty) odovzdanej teplonosnej látky, na hodnoty a účely potrebné na jeho d‘alšie využitie (najmä

distribúciu, prípravu teplej úžitkovej vody a na technologické účely)

Tabuľka 29 Ochranné pásmo odovzdávacej stanice tepla, v zmysle zákona č. 657/2004, o tepelnej
energetike je definované:

Paragraf, ods. Ochranné pásmo Poloha

36 ods.4 3 m kolmo na oplotenú alebo na obmurovanú hranicu objektu stanice

Ochranné pásmo rozvodu tepla za odovzdávacou stanicou je vymedzené zvislými rovinami vedenými

po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie len v prípa
de, že by mohlo dójsť k ohrozeniu plynulosti dodávky tepla a bezpečnosti prevádzky zariadenia, a to
najviac.
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Tabuľka 30 Ochranné pásmo rozvodu tepla za odovzdávacou stanicu tepla, v zmysle zákona č. ‚

o tepelnej energetike je definované:

Paragraf, ods. Ochranné pásmo Poloha

36 ods.5 a) 1 m na každú stranu od v zastavanom území
tohoto zariadenia

36 ods.5 b) 3 m na jednú stranu Od mimo zastavaného územia,
tohoto zariadenia podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla
1 m na druhú stranu od tohoto
zariadenia

Ak sú zariadenia rozvodu tepla vedené v technickom suteréne budov alebo v kolektore inžinierskych

sjetí alebo ak je odovzdávacia stanka tepla umiestnená priamo v budove, ochranné pásmo sa nevy

m edzuje.

Obmedzenia v ochrannom pásme

V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa povolenia na rozvod

tepla zakázané vykonávať

a) činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej pre

vádzky a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osób, život alebo zdra

vie osób a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, pre

jazdy ťažkých mechanizmov),

b) stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.

10.4.2 Bilancie a zámery

Bilancie systému zásobovania teplom

Tabuľka 31 kapacity koto lne K1

Č. Názov, umiestnenie Výkon Spotreba plynu m3/rok - orientačne

1 CZT, Pynová kotolňa, Odborárska 1 8 MV 700 000 až 800 000

Tabuľka 32 Spotreba tepla v zimnom a letnom období

Č. Obdobie Spotreba tepla Poznámka

1 Letné obdobie *

2 Zimné obdobie *

* nezistené

Tabuľka 33 zoznam OST

Č. Názov, umiestnenie Prepravný výkon Poznámka

1 OST Odborárska 1 2,215 MW

(nachádza sa v priestore kotolne)

2 OST - Nobelova 3 2,270 MW

3 OST - Nobelova 7 1,240 MW

4 OST - Nobelova 42 1,141 MW
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Koncepcie a zámery

Kotolňa, primárne rozvody a OST bolí vybudované v roku 2007 — 2008. V súčasnosti investor neplánu

je žiadne rekonštrukcie. Sekundárne rozvody opravujú priebežne, prípadne vymieňajú podľa aktuál

nej potreby prevádzky bez časovo naplánovaných realizácií investícií.

Termming, a.s. je pre nové zámery developerov, pokiaľ ich v danej oblasti oslovia, schopný v tejto

lokalite dodávať teplo aj do d‘alších novovybudovaných objektov. Termming, a.s. má v pláne ešte

inštalovať kogeneračnú jednotku na kotolňu, bez časového spresnenia.

10.5 Elektronické komunikácie

Širšie vzťahy

Miestna telefónna sleť je budovaná v rámci MTO a člení sa na účastnícku (prístupovú) sleť a sleť spo

jovacích a sprostredkovacích káblov (transportná sleť). Miestna telefónna sleť Bratislavy je rozdelená

do atrakčných obvodov 26-tich telekomunikačných budov, v ktorých je umiestnená ATÚ resp. RSÚ.

Jednotlivé atrakčné obvody obsahujú 1 až 3 verejné telefónne ústredne umiestnené v príslušnej tele

komunikačnej budove. Rajón TKB Jarošova zachytáva východnú časť mesta od Smrečianskej a Korni

nárskej ulice smerom po Vajnorskej ulice a Račianskej ulice až po Gaštanový hájik, na juh po Rožňav

skú ulicu Nachádza sa tu dóležitá východná priemyselná zóna mesta.

Smerom do Východnej priemyselnej zóny bol vybudovaný kábelovod, čím sa vytvorili predpoklady

pre posilnenie telekomunikačnej slete v tejto oblasti.

Telekomunikačné slete sa členia podľa:

• koncových bodov na pevné a mobilné,
• okruhu užívateľov na verejné a neverejné.

Verejná infraštruktúra elektronických komunikácií

Verejná telekomunikačná a dátová elektronická infraštruktúra (televízna, rozhlasová a dátová) je

v rámci riešeného územia je zabezpečovaná nasledovnými poskytovateľmi — operátormi:

• Slovak Telekom a.s.

• Orange Slovensko a.s.

• UPC BROADBAND SLOVAKIA

• SWAN,

Neverejná infraštruktúra elektronických komunikáciíje v rámci katastra nie je potvrdená, úd MV SR,

ASR ku dnešnému dňu neevidujeme vyjadrenie k existencii ich telekomunikačných sletí.

Slovak Telekom a.s.

Oblasť telekomunikačných služieb v rámci riešeného územia, je zabezpečovaná firmou Slovak Tele

kom a.s., Jedná sa o nasledovné telekomunikačné služby:

• hlasové služby

• retransmisiu rozhlasových a televíznych programov v digitálnej forme z časti v HD kvalite

• dátové služby, vysokorýchlostný optický Internet
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Ora nge Slovensko a.s.

Oblasť telekomunikačných služieb v rámci riešeného územia je zabezpečovaná firmou Orange Slo

vensko a.s. základňovými stanicami. Orange Slovensko a.s. poskytuje nastedovné telekomunikačné

služby:

• hlasové služby

• retransmisiu rozhlasových a televíznych programov v digitálnej forme z časti v HD kvalite

• dátové služby, vysokorýchlostný optický internet

UPC BROADBAND SLOVAKIA

Oblasť telekomunikačných služieb v rámci riešeného územia je zabezpečovaná v širšom území pro

stredníctvom elektronickej komunikačnej slete spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. a to:

• retransmisia rozhlasových a televíznych programov v digitálnej forme z časti v HD kva lite

• dátové služby, vysokorýchlostný optický internet

• hlasové služby

SWAN, a.s. ani SITEL s.r.o. nemá na riešenom územia vlastné telekomunikačné siete.

SLOVENSKÁ POŠTA

V súčasnosti sú komplexné poštové služby pre obyvateľov riešeného územia zabezpečované pro

stredníctvom slovenskej pošty, ktorá sa nachádza v TKB Jarošova.

Neverejná infraštruktúra elektronických komunikácií

V riešenom území, neevidujeme žiadne vtastné telekomunikačné slete, zabezpečovaciu a oznamova

ciu infraštruktúru MV SR. Oblasť špeciálnych služieb spojárskej techniky ozbrojených síl SR sa nevy

jadrila k pokrytiu kom unikačných a informačných systémov v riešenom území.

Železnice Slovenskej republiky - ŽSR

Riešeným územím prechádza trať Bratislava Predmestie — Bratislava Filiálka a súčasne sa v ňom na

chádza železničná stanica Bratislava Predmestie. Trať je pozostatok pövodnej trate Bratislava - Trna

va, ktorá bota postavená v roku 1848 ako prvá železničná trať na území Slovenska (konská železnica).

Dňa 01.06.1985 prišiel do stanice posledný pravidelný osobný vlak z Trnavy. Odvtedy sa trať používa

iba na manipulačné jazdy, ktoré sa vykonávajú niekoľkokrát do týždňa. Železničná stanica Predmestie

(areál, koľajisko a trať) je vybavená železničnými telekomunikáciami a zabezpečovacou a oznamova

cou infraštruktúrou.

ISTROCHEM

V riešenom území sa rovnako nachádzajú železničná trať a vlečky vrátane železničnej stanice lstro

chem, ktorá však v súčasnosti neplní svoj účet a jej zabezpečovacia a oznamovacia infraštruktúra je

nefunkčná.

Stratégie a zámery

Podrobnejšie údaje v oblasti telekomunikačných služieb v riešenom území ako aj údaje o rozvojových

zámeroch nám neboli od uvedených operátorov a ostatných subjektov v podrobnejšej miere poskyt

nuté.
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Ochranné pásma

Na ochranu telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomunikačnej slete možno

zriadiť ochranné pásmo. Na zriad‘ovanie ochranných pásem sa vzťahuje osobitný predpis, ak d‘alej nie
je ustanovené inak.

Tabuľka 34 Ochranné pásmo, v zmysle zákona č. 1.95/2000 o telekomunikáciách je definované:

Paragraf, Ochranné pásmo Druh slete
odsek

47 ods.2 1 m na každú stranu od osi telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomu
nikačnej slete

47 ods.2 1,5 m na každú stranu od osi telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomu
nikačnej slete, v niektorých bodoch trasy sa méže ochranné
pásmo rozširovať

47 ods.2 HÍbka a výška ochranného pásma je 2 ak ide o podzemné vedenie
m od úrovne zeme

47 ods.2 HÍbka a výška ochranného pásma je ak ide o nadzemné vedenie
v okruhu 2 m

Obmedzenia v ochrannom pásme

V ochrannom pásme nemožno:

a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať

zemné práce, ktoré by mohli ohroziť telekomunikačné zariadenie alebo vedenie verejnej

telekomunikačnej siete, alebo ich plynulú a bezpečnú prevádzku,

b) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku

telekomunikačných zariadení alebo poskytovanie verejných telekomunikačných služieb.

Ochrana proti rušeniu

Telekomunikačné zariadenia a telekomunikačné siete sa zriad‘ujú a prevádzkujú tak, aby sa predchá
dzalo rušeniu, ktoré by neprijateľne zhoršovalo, opakovane prerušovalo alebo inak ohrozovalo pre

vádzku mých telekomunikačných zariadení a verejných telekomunikačných sietí.
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11 PRIESKUMY A ROZBORY DOPRAVNÉ

HO VYBAVENIA

11.1 Charakteristika dopravnej polohy územia, širšie dopravné

vzt‘ahy
Dopravnú polohu riešeného územia, resp.zóny Nobelova v mestskej časti Nové Mesto definujú vzťa

hy územia k prvkom nadradenej komunikačnej sústavy. Dopravné systémy, ktorých priemet presahu

je celomestskú úroveň sa viaže v riešenom a prevádzkovo súvisiacom území na systémy cestnej

a železničnej dopravy.

Základný komunikačný systém mesta je postavený na princípe rádialno-okružného usporiadania jej

základných prvkov. Tieto tvoria dopravné radiály a okruhy. Skelet tejto siete vytvára 5 dopravných

radiál koncentricky smerujúcich do centrálnych štruktúr mesta. Dopravné okruhy plnia funkciu zachy

távania dopravných vzťahov radiálne smerujúcich do centrálnej mestskej oblasti. Základný komuni

kačný systém (ZÁKOS) rozlišuje 3 územno-funkčné úrovne dopravných okruhov (vnútorný dopravný

okruh VDO, stredný dopravný okruh SDO, vonkajší polookruh). Z pohľadu legislatívno

administratívneho rozčlenenia tvoria komunikačnú sústavu mesta úseky diaľnice D2,D1, prieťahy

dest I. triedy, počiatočné a koncové úseky dest ll.-hých a lll.-tích tried a miestne komunikácie I.

IV.triedy. Prieťahy diaľnic mestom, cesty I., II. III. triedy a miestne komunikácie l.a ll.triedy sú súčas

ťou tzv. vybranej komunikačnej slete. Miestne komunikácie III. a IV. triedy tvoria tzv. doplnkovú ko

munikačnú sleť.

Regionálne vzťahy automobilovej dopravy do riešeného územia premietajú len nepriamo. Riešené

územie je situované v medziťahlom území medzi 2 radiálnymi komunikáciami. Nadradenou je radiál-

na komunikácia nadväzujúca na jeden zo šiestich základných dopravných vstupov do mesta. Tento

korešponduje svedením cesty 11/502, prechádzajúcej v odsadenej polohe k riešenému územiu (Ra

čianska ulica). V systéme základnej komunikačnej štruktúry celomestského významu plní cesta 11/502

funkciu radiálnej komunikácie, ktorá okrem zabezpečovania nadregionálnych dopravno-

urbanistických väzieb podkarpatskej časti regiónu zabezpečuje i rozvádzanie vnútromestskej dopravy,

gravitujúcej k jadrovému priestoru bratislavskej aglomerácie. Komunikácia je súčasťou radiálno

okružného usporiadania prvkov celomestského dopravného systému (ZÁKOS), ktorý prechádza po-

Stupne vývojovou transformáciou a ktorého rozvoj len veľmi pomaly dobieha stále viac narastajúce

dopravné nároky. Pre riešené územie má Račianska radiála význam ako jeden z 2 hlavných vstupov

do riešeného územia.

Druhý vstup do riešeného územia je orientovaný zo strany Vajnorskej ulice. Zberná komunikácia f.tr.

B2 vedená po Vajnorskej ulici plní funkciu mestskej radiály nižšieho rádu. Vstup do širšie vymedzené

ho územia sa viaže na križovatku Vajnorská / Odborárska. Podľa Územného generelu dopravy sú obi

dve križovatky (Nobelova/Račianska, Odborárska/Vajnorská) z kapacitného hľadiska nevyhovujúce.

Trendy rozvoja územia vymedzeného jeho hranicou úzko súvisia s charakterom prostredia s prevláda

júcou obytnou funkciou. Z pohľadu výhľadových zámerov viazaných na dobudovanie nadradenej do

pravnej infraštruktúry možno priamo riešené územie charakterizovať ako stabilizované. V území
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možno očakávať postupné dobudovávanie dopravnej infraštruktúry čo súvisí so stavbou prepojenia
železničného koridoru TEN-T s Ietiskom a železničnou sieťou v Bratislave (stavba ŽSR, BRATISLAVA-BA
PREDMESTIE-BA FILIÁLKA-BA PETRŽALKA, PREPOJENIE KORIDOROV, Dopravoprojekt BA, 02/2009).

V území možno očakávať trendy čiastočného narastania intenzity dopravy i na miestnych komuniká
ciách. Narastanie intenzity dopravy vo všeobecnosti sleduje nárast hybnosti, čo je jednako dósledok
zmien ekonomického prostredia, zmien v ponuke systému mestskej hromadnej dopravy a dosiahnu
tla saturácie stupňa automobilizácie a jednako dósledok intenzifikácie riešeného územia s prevahou
funkcie bývania v hromadnej forme zástavby. Aktuálny i výhľadový stupeň automobilizácie (1:2) je
rozhodujúci pre definovanie spósobov a kapacitných nárokov statickej dopravy v riešenom území.

Zhodnotenie dopravno-urbanistických a technických nárokov územia vychádza z definovania miery
úrovne vybavenia územia dopravnou infraštruktúrou. Základnú dopravnú infraštruktúru v území re
prezentujú dopravné plochy dynamickej, statickej a upokojenej, resp. nemotorovej dopravy a vyba
venie hromadnej dopravy (autobusová HD, električková HD - v zázemí).

11.2 Rozbor dopravnej sústavy riešeného územia

11.2.1 Kom unikačný systém
Komunikačný systém v riešenom území reprezentujú miestne komunikácie rozdielnej dopravno
urbanistickej úrovne. Základnú komunikačnú osnovu miestne nadradeného systému v riešenom
území tvoria komunikácie, ktorých dopravno-urbanistická úroveň sa viaže na skupinu obslužných
komunikácii. Miestne nadradené komunikácie nadväzujú na základné vstupy do územia s väzbou na
zbernú komunikáciu vedenú po Račianskej ulici a zbernú komunikáciu vedenú po Vajnorskej ulici.

V systéme hodnotenia dopravno-urbanistického významu patrí komunikácia vedená po Račianskej do
skupiny zberných komunikácii najvyššej funkčnej triedy Bi. Šírkové usporiadanie vychádza z typu
štvorpruhovej smerovo rozdelenej komunikácie základnej normovej kategórie MZ27/70 (výhľadová
kategória). Zberná komunikácia je začlenená do celoštátnej cestnej siete - cesta 11/502. Zberná komu
nikácia funkčnej triedy B2 vedená po Vajnorskej ulici reprezentuje radiálnu komunikáciu nižšieho
rádu.

Základné vstupy do územia sú identifikované v polohe križovaní Vajnorská-Odborárska a Nobelova
Račianska. Najvyššiu úroveň v riešenom území predstavuje komunikácia vedená jeho centrálnou čas
ťou. Komunikácia plní funkciu prepojenia mestských radiál vedených po Račianskej a Vajnorskej ulici.
Komunikácia z pohľadu dopravno-urbanistického významu a systémového zaradenia (VÝKOS) je za
členená do skupiny obslužných komunikácií funkčnej triedy Ci. Komunikácia plní dopravné funkcie
medziobvodového významu s vedením autobusovej HD. Šírkové usporiadanie sa viaže na normovú
kategóriu dvojpruhovej komunikácie M08/30. Prepojenie radiálnych komunikácií vedených v zázemí
je prerušené úrovňovým železničným priecestím. V trase prepojenia je niekoľko liniových a bodových
závad.

Sieť miestne nadradeného komunikačného systému, resp. vybranej komunikačnej siete dopÍňajú
pozdĺžne a priečne prepojenia komunikácií nižšej dopravno-urbanistickej úrovne (obslužné komuni
kácie funkčnej triedy C2/C3) s funkciou prístupu do území s prevahou bývania a vybavenosti (Podni
ková ulica, ulica Tri domy, ulica Staré ihrisko).
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Najnižšiu úroveň tvoria upokojené a účelové komunikácie plniace funkciu prístupu k sústredeným

miestam statickej dopravy a do priestoru radových garáži. Dopravný systém v riešenom území zah

ňajú i účelové dopravné plochy s univerzálnym využitím pre statickú, dynamickú hromadnú a indivi

duálnu dopravu a nemotorovú dopravu.

11.2.2 Kom unikačný systém — nemotorová doprava

Nemotorová a pešla doprava v riešenom území tvorí najväčší podle? v rámci dopravnej vnútrozonál

nej práce. Hlavné pešie prúdy sledujú väzby základných urbanistických prvkov. Dóležitosťtrás určujú

pravidelné cesty za prácou, školou a vybavenosťou. Zdrojové miesta pešej dopravy korešpondujú

najmä s priestormi súvisiacimi s uzlovými miestami hromadnej dopravy (Odborárska, Nobelova) ako

aj zo zariadeniami vyššej občianskej vybavenosti, kde je predpoklad väčšej koncentrácie osób.

Systém upokojených komunikácii tvorív súčasnosti založená sleť pozdÍžnych, priečnych a diagonál

nych peších chodníkov a prepojenív úrovni nemotorových komunikácii funkčných tried Dl a D3. Pre

pojenia zohľadňujú nároky územia na prevádzkový komfort umožňujúci efektívny pohyb pešej a do

pravne upokojenej, resp. nemotorovej dopravy. Upokojené komunikácie v riešenom území rešpektu

jú prirodzené smery vychádzajúce z väzieb základných urbanistických prvkov (zastávky HD ‚ vybave

nosť, bývanie).

Podiel bicykiovej dopravy z pohľadu celkovej dopravnej práce aj z pohľadu nemotorovej dopravy nie

je v riešenom území rozhodujúci a nedosahuje podle? sídiel so zavedeným systémom bicyklovej do

pravy (lO-20%-ný podiel na celkovej dopravnej práci). Štruktúra cyklistických trás vychádza zo zá

kladného členenia na hlavné, vedľajšie a dopinkové trasy.

Záujmovým územím prechádza Vajnorská cykloradiála R1.4 (trasa vedená paralelne s komunikáciou

na Vajnorskej ulici) a Račianska cykloradiála R13 vedená paralelne s komunikáciou na Račianskej ulici.

Riešeným územím lokality prechádza cyklotrasa O6 (východná časť okruhu — Nobelova, Odborár

ska), ktorá v riešenom území prepája uvedené cykloradiály R13 a R14. Možnosti prepojenia cyklora

diál riešeným územím sú obmedzené a viac-menej zredukované na pohyb na spoločnom dopravnom

priestore obslužných komunikácií s minimálnou mierou segregácie.

11.2.3 Hromadná doprava
Relatívne vysoké nároky na systém hromadnej dopravy riešeného územia sú vyvolané jej štruktúrou

definovanou v prevažnej miere funkciou bývania v hromadnej forme bývanie (bytové domy). Riešené

územie je obsluhované priamo autobusovou mestskou hromadnou dopravou. Električková doprava

je vedená záujmovým územím (Račianska ulica) a pre riešené územie reprezentuje nepriamu obsluhu

HD.

Linky autobusovej hromadnej dopravy sú vedené po obslužných komunikáciach funkčnej triedy Cl

(Odborárska, Nobelova). Terminál, resp. obratisko je situované v koncovom priestore obslužnej ko

munikácie na Nobelovej ulici. Autobusové zastávky sú situované na hlavnom dopravnom priestore v

rámci priebežného jazdného pruhu. lzochróna dostupnosti zastávok HD nepresahuje v riešenom

území hodnotu 4-6 min.

Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy (2014), ÚGD (2015)
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11.2.4 Statická doprava
Riešenie statickej dopravy v riešenom území zahřňa riešenie uspokojovania nárokov na parkovanie a

odstavovanie individuálnych motorových vozidiel. Rozbor systému statickej dopravy spočíva v bilan

covaní nárokov a kapacít riešeného územia. Spósoby riešenia spočívajú vo využívaní sústredených

plóch statickej dopravy a vo využívaní dopravného priestoru zonálnych komunikácii. Výpočet nárokov

statickej dopravy sa viaže na výhľadový stupeň automobilizácie.

V súčasnosti sú nároky statickej dopravy riešené 4-mi základnými spósobmi:

• parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel na sústredených plochách statickej dopravy

• odstavovanie motorových vozidiel v radových garážach

• odstavovanie motorových vozidiel v integrovanej hromadnej garáži (rozostavaná zóna Nobe

lova)

• parkovanie a odstavovanie vozidiel v rámci miestnych komunikácií na vozovke a na chodní

kovej časti

Súčasťou rozboru systému statickej dopravy je výpočet nárokov statickej dopravy celého bilancova

ného územia. Bilančnou jednotkou výpočtu nárokov je urbanistický sektor. Územie je účelovo rozčle

nené na 3 sektory (sektor 1,11,111) a urbanistické bloky. Nároky vychádzajú z počtu obyvateľov, z odby

tovej plochy vybavenosti a počtu zamestnancov administratívnych a výrobných zariadení.

Pri stanovení celkových nárokov na statickú dopravu návrh vychádzal z STN 73 6110 (Z2). Výpočet

nárokov reprezentuje hodnoty vychádzajúce z predpokladu optimálneho koeficientu deľby dopravnej

práce koeficientu mestskej polohy (širšie centrum mesta). Účelovou jednotkou na výpočet nárokov

odstavných a parkovacích miest bytovej funkcie je počet obyvateľov. Pre vybavenosťje účelovou

jednotkou počet zamestnancov, odbytová plocha a počet návštevníkov.

V zmysle článku 16.3.10 (STN 73 6110/Z2) boll stanovené redukčné súčinitele:

• kmp 1,Oostatnéúzemievmeste

• kd = 1,0 defla dopravnej práce IAD/ostatné 40:60

• N=1,lXOo+1,lXPoXkmpXkd

Parametre nárokov (odstavné, dlhodobé a krátkodobé parkovacie miesta) sú súčasťou tabuľky:

SEKTOR I.

NÁROKY SD
FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO ‚ -

KRATKODOBE DLHODOBE

SEKTOR I. - BLOK A

BÝVANIE POČET OBYVATEĽOV 507 25,35 253,5

VYBAVENOSŤ ÚŽITKOVÁ PLOCHA (m2) 160 8 -

(stravovanie) POČET ZAMESTNANCOV 4 - 1

SEKTOR I. - BLOK B

BÝVANIE POČET OBYVATELOV 385 19,25 192,5

______________________ POČET REZIDENTOV 144 3,6 36

vyBAvENost UŽITKOVÁ PLOCHA (m2) 3900 - -

(administratíva) POČET ZAMESTNANCOV 65 19 78
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NÁROKY SD
FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO ‚

KRATKODOBE DLHODOBE

SEKTOR I. - BLOK C

VYBAVENOSŤ ÚŽITKOVÁ PLOCHA (m2) 1025 : 6 20

(administratíva) POČET ZAMESTNANCOV 20 - -

VYBAVENOSŤ UŽITKOVÁ PLOCHA (m2) 3550 - -

(šport) POČET NÁVŠTEVNÍKOV 25 7 1

SEKTOR 1.-BLOK D

BÝVANIE POČET OBYVATEĽOV 4 0,2 2

VYBAVENOSŤ UŽITKOVÁ PLOCHA (m2) 730 - -

(výroba) POČET ZAMESTNANCOV 10 4 3

VYBAVENOSŤ UŽITKOVÁ PLOCHA (m2) 340 9 -

(služby) POČET ZAMESTNANCOV 5 - 2

SEKTOR I. - BLOK E

BÝVANIE POČET OBYVATEĽOV 739 36,95 369,5

VYBAVENOSŤ UŽITKOVÁ PLOCHA (m2) 520 13 -

(služby) POČET ZAMESTNANCOV 34 - 9

SEKTOR I. - BLOK G

BÝVANIE PoČET OBYVATEĽOV 3

VYBAVENOSŤ POČET ZAMESTNANCOV 3

(škola) POČET ŽIAKOV 22

VYBAVENOSŤ ÚŽITKOVÁ PLOCHA (m2) 365 6 20

(administratíva BKPŠ) POČET ZAMESTNANCOV 10 - -

VYBAVENOSŤ UŽITKOVÁ PLOCHA (m2) 345 - -

(športTennisone) POČETNÁVŠTEVNíKOV 5 2 3

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy CELKOM 159,35 990,5

S P O L U 1.149,85=1.150 PM

SEKTOR II.

NÁROKY SD
FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSWO - ‚

KRATKODOBE DLHODOBE

SEKTOR II. - BLOK I

BÝVAME POČET OBYVATEĽOV 390 19,5 195

VYBAVENOSŤ UŽITKOVÁ PLOCHA (m2) 750 19 -

(obchod) POČET ZAMESTNANCOV 15 - 4

SEKTOR II.-BLOKJ

BÝVANIE POČET REZIDENTOV 262 6,55 65,5

VYBAVENOSŤ UŽITKOVÁ PLOCHA (m2) 7035 35 71

(administratíva, služby) POČET ZAMESTNANCOV 144 - -

SEKTOR 11.-BLOK K

VYBAVENOSŤ UŽITKOVÁ PLOCHA (m2) 295 8 -

(stravovanie) POČET ZAMESTNANCOV 4 - 2

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy CELKOM 88,05 337,5

SPOLU I 425,55=426PM
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SEKTOR III.

NÁROKY SD
FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO ‚ -

KRATKODOBE DLH000BE

SEKTOR lil. - BLOK L

BÝVANIE POČET OBYVATEĽOV 334 16,7 167

SEKTOR lil. - BLOK M

BÝVANIE POČET OBYVATEĽOV 8 0,4 4

VYBAVENOSŤ POČET ŽIAKOV 99 -

(materské škola) POČET ZAMESTNANCOV 9 1 2

VYBAVENOSŤ POČET ŽIAKOV 242 -

(základná škola) POČET ZAMESTNANCOV 33 1 S

SEKTOR III.- BLOK P

VYBAVENOSŤ ÚŽITKOVÁ PLOCHA (m2) 280 - -

POČET ZAMESTNANCOV 1 1 1

krátkodobé a dhodobé nároky statickej dopravy CELKOM 20,1 179 -

S PO L U I 199,1=200 PM

Celkové nároky na statickú dopravu pri plnom stupni, resp. saturácii stupňa automobilizácie je 1.776

parkovacích miest. Kapacita exteriérových organizovaných parkovacích miestje 390, kapacita HG je

312 PM a kapacita v radových garážach je 193 miest. Spolu kapacita organizovanej statickej dopravy

je 895 miest. Organizované odstavovanie a parkovanie v rámci verejných komunikácii predstavuje

podiel 50,4% (pri predpoklade plného využitia radových garáži). Potenciál územia je zvýšený kapaci

tami na neverejných miestach (areál) kde sú uspokojené potreby väčších administratívno-výrobných

zariadení.

Územný potenciál je determinovaný limitmi viazanými na životné prostredie. Deficit výhľadových

nárokov statickej dopravy je pri zachovaní územných a enviromentálnych limitov potrebné riešiť iný

mi spósobmi. Jedným Zo spósobov je uspokojenie časti nárokov v hromadných garážach v prijateľnej

pešej dostupnosti.

11.2.5 Zhodnotenie predpokladanej záťaže na dopravnú vybavenosť

vplyvom rozvojových území
Do riešeného územia sa priamo i nepriamo premietajú dopravné vzťahy vyplývajúce z rozvojových

zámerov v riešenom území (Obytná zóna Nobelova). Dopravné nároky rozvojových území sa dotýkajú

potrieb ich zapojenia na miestnu a nadradenú komunikačnú sieť. Túto v záujmovom území reprezen

tujú prvky základného komunikačného systému (Račianska radiála, Vajnorská). Rozvojové územie

obytnej zóny Nobelova vytvára dopravný blok.

11.2.6 Ochranné pásma dopravných zaradení
Ochranné pásma dopravných zariadené sa vo všeobecnosti dotýkajú cestnej, železničnej a leteckej

dopravy. Administratívne ochranné pásma cestnej a železničnej dopravy nie sú v území sledované. Z

pohľadu cestnej a železničnej dopravy sa dajú hodnotiť len hygienické pásma vplyvu hluku na riešené

územ ie.

Vplyv letiska na riešené územie determinuje čiastočne spósob a intenzitu jeho využitia. Vplyvy letiska

na územie sa dotýkajú hygienických podmienok a obmedzení určujúcich stavebný režim na prevažnej
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časti riešeného územia. Základný dráhový systém je v súčasnosti prevádzkovaný v krížovom kolmom

usporiadaní (RWY 04/22, RWY13/31). Letové trajektórie v rámci štandartnej letovej prevádzky v

súčasnosti využívajú na pristátie RWY 31 a 22 a na vzlety RWY 04 a13. Negatívne vplyvy prevádzky

Ietiska M.R.Štefánika sa týkajú priamych obmedzení z titulu ochranných pásiem a obmedzení ne

priamych, viažúcich sa na pod mienky hygienické. V rámci riešeného územia sú identifikované

ochranné pásma róznych druhov. Tieto sa dotýkajú:

• ochranných pásiem so zákazom stavieb

• ochranných pásiem s výškovým obmedzením stavieb

• ochranných pásiem ornitologických (pásmo C)

Výškové obmedzenia vyplývajúce z prekážkových rovín sú vzhtadom k podlažnosti zástavby v rieše

nom území v polohe iba teoretickej a týkajú sa väčšiny základných prekážkových plůch:

• prekážkovej roviny vzletového a približovacieho priestoru

• kuželovej prekážkovej plochy (n.v. 172-272 m - sklon 4%)

• vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny (n.v. 172 m)

Vplyv prevádzkovania leteckej dopravy letiska M.R.Štefá nika na životné prostredie riešeného územia

je daný smerovaním trajektórii vzletových a pristávacích letov. Riešené územie sa nachádza mimo

rozhodujúce kurzy vzletového a pristávacieho priestoru.

Hluková záťaž z leteckej prevádzky je hodnotená dvoma deskriptormi. Je to denná ekvivalentná hla

dina hluku L A,eq,d (od 6.00-22.00hod) a maximálna denná hladina hluku L A,max,d. V zmysle Vy

hlášky č.14/1977Zb.MZ SSR sú pre daný typ územia cez deň limity 85dB pre L A,max,d a 65 dB pre L

A,eq,d. Zaťaženie riešeného územia hlukom z prevádzky leteckej dopravy je zdokumentovaná v rám

ci grafických príloh. Z porovnania oboch hodnót vo všeobecnosti vyplýva, že maximálna hladina zvu

ku z leteckej prevádzky je v súčasnosti prekračovaná na oveľa väčšej ploche územia ako ekvivalentná

hladina zvuku. Vysvetlenie spočíva v počte pohybov na letisku a v prevádzkovaní starších typov lie

tadiel, ktoré produkujú zvýšení hluk. Vzhl‘adom ku skutočnosti, že zaťaženie zasahuje i eXistujúcu

zástavbu, je nutné v tejto časti sídla vybaviť objekty účinnými technickými opatreniami tak, aby tu v

maximálne možnej miere eliminovali negatívne hygienické dopady prevádzky letiska na životné pro

stredie.

Hluková záťaž je funkciou využitia letiskovej dopravy (počet pohybov) a jej smerovania (vzlety a pri

stánia). Predpokladaný počet pohybov s ich priradením na letové trajektórie vychádza zo spracovanej

DID GENEREL LETISKA M.R.ŠTEFÁNIKA BRATISLAVA A LETISKA VAJNORY (VPÚ LETKONZULT spol. s

r.o., Bratislava, 05/1999).

Tabuľka 35 Prehľad počtu pohybov (vzlety a pristávania)

obciobie vzlet 13 vzlet 04 vzlet 31 pristátie 31 pristátie 22 spolu

rok 2010 18 38 7 37 26 126

rok 2020 36 69 18 84 40 247

Výhľadové riešenia (do roku 2020) vychádzajú z predpokladu zachovania súčasného krížového dvoj-

dráhového systému.

ÚPN-Z NOBELOVA — PRIESKUMY A ROZBORY 100



12 PRIESKUMY A ROZBORY ZLOŽIEK ŽI

VOTNÉHO PROSTREDIA

12.1.1 Znečistenie ovzdušia
Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia. V Bratislave je kvalita ovzdušia

ovplyvnená eXistujúcimi veľkými, strednými a malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, automobilovou

dopravou, ale aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov.

V zmysle Environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky (SAŽP, 2010) sa riešené územie na

chádza Bratislavskej zaťaženej oblasti, v prostredí narušenom až silne narušenom. Napriek nepriazni

vému stavu ovzdušia v Bratislave, možno skonštatovať, že kvalitu ovzdušia v riešenom území priazni

vo ovplyvňujú veterné pomery, ktoré sú ovplyvnené svahmi Malých Karpát.

Riešené územie, tak ako aj územie celej Bratislavy je zaradené medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia

- aglomerácia Bratislava v zmysle vyhlášky Ministerstva pódohospodárstva, životného prostredia

a regionálneho rozvoja SR Č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia a prílohy Č. 17. Aglomerácia Bratislava

je vymedzená územím mesta Bratislava za účelom hodnotenia kvality ovzdušia pre tuhé znečisťujúce

látky (PM10).

Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia v Bratislave má chemický priemysel, energetika

a automobilová doprava. Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia je sekundárna praš

nosť, ktorej úroveň závisí od meteorologických činiteľov, zemných a poľnohospodárskych prác

a charakteru povrchu.

V roku 2014 bob v okrese Bratislava lll. evidovaných 213 prevádzkovateľov zdrojov zneČisťovania

ovzdušia, ktoré prevádzkovali 355 zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho 10 veľkých a 345 stredných

zdrojov znečisťovania ovzdušia. Najvýznamnejší prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia

z hľadiska množstva emitovaných tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia v okrese Bratislava lIl. sú

spoločnosti Duslo, a.s. odštepný závod lstrochem, Bratislavská teplárenská, a. s., Slovenská Grafia,

a.s., Račianska teplárenská, a. s. a TSS Pittel + Brausewetter.

Tabuľka 36 Prehľad množstva emisií základných znečisťujúcich látok z najväčších zdrojov v okrese
Bratislava lil.

Názov prevádzkovateľa Oxid siričitý Oxidy dusíka Oxid uhoľnatý TZL Organické látky

Duslo, a.s. 178,375 1,314 5,282 1,402 0,118

Bratislavská teplárenská, a. s. 0,643 117,895 39,522 5,359 5,024

Slovenská Grafia, as. 0,032 5,352 2,052 0,265 0,321

Račianska teplárenská, a. s. 0,032 5,352 2,052 0,265 0,321

TSS Pittel + Brausewetter 0,002 1,207 5,149 0,021 0,891

Univerzitná nemocnica BA 0,019 3,465 1,185 0,159 0,156

KGJ Invest 0,016 2,595 1,048 0,133 0,175

Mondelez SR Production 0,008 1,408 0,545 0,939 0,731

Zdroj: NEÍS, 2016
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Z vývoja množstva základných znečisťujúcich látok v okrese Bratislava III. v rokoch 2004 až 2014 (NE

IS, 2016) vyplýva, že vývoj množstva znečisťujúcich látok v okrese Bratislava III. má priaznivý charak

ter, nakoľko množstvo NO2 má klesajúcu tendenciu a množstvá ostatných základných znečisťujúcich

látok stagnujú.

Tabuľka 37 Množstvo emisií základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečistenia
ovzd ušla v okrese Bratislava III. v rokoch 2004 až 2014 (t/rok)

Rok 502 (t) N02 (t) CO (t) TZL (t) TOC (t)

2004 131,62 671,41 172,46 33,27

2005 148,96 696,71 118,20 30,53

2006 146,45 625,66 89,57 28,44

2007 146,65 577,55 50,53 24,91

2008 145,21 595,71 54,09 26,43

2009 116,17 554,86 51,00 26,47

2010 148,35 584,48 55,98 26,89

2011 182,49 566,47 54,23 25,56

2012 180,78 543,21 54,04 26,27

2013 182,61 467,87 52,13 23,11

2014 179,34 173,38 78,77 12,42

Zdroj: NEIS, 2016

Hlavným zdrojom produkcie tuhých znečisťujúcich látok sú priemyselné zdroje a zdroje vykurovania.

V posledných rokoch došlo k poklesu emisií základných znečisťujúcich látok, čo súvisí s odstavením

nevyhovujúcich prevádzok, plynofikáciou kotolní, ako aj investíciami do zavádzania čistejších a šetr

nejších technológií. Pre hodnotenú mestskú časť je významné aj znečistenie viazané na automobilovú

dopravu, ktorá významnou mierou zaťažuje prostredie produkciou oxidu uhoľnatého, oxidmi dusíka a

uhľovodíkmi. Súvisí to s celkovým nárastom objemu automobilovej dopravy. Významná aj sekundár-

na prašnosť, ktorej úroveň je podmienená meteorologickými činiteľmi (najmä sucho a veternosť)

a stavebnými povrchovými prácami.

Graf 10 Vývoj množstva zákl. znečisťujúcich látok v okrese Bratislava III. v rokoch 2009 - 2014 (NEIS,
2016)
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12.1.2 Kvalita povrchových a podzemných vód

Hodnotenie kvality povrchovej vody

Hodnotenie kvality povrchových vád sa v súlade s 4a, ods. 1 zákona 364/2004 Z. z. o vodách v znení
neskorších predpisov vykonáva v povodiach, čiastkových povodiach a v útvaroch povrchových vád.
Porovnanie - súlad/nesúlad s hodnotami uvedenými v prílohe Č. 1 alebo Č. 2 k NV Č. 269/2010 Z. z.

hovorí o vyhovujúcej/nevyhovujúcej kvalite vody a v prípade negatívneho výsledku indikuje potrebu

realizácie opatrení.

Riešeným územím nepreteká žiadny vodný tok ani sa nenachádza žiadna vodná plocha.

Hodnotenie kvality podzemnej vody

Doteraz používané rozdelenie monitorovacích objektov do 26 vodohospodársky významných oblastí

sa v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách nahradilo 75 vodnými útvarmi, pričom 16 je
kvartérnych a 59 predkvartérnych. Hodnotenie kvality podzemných vád sa vykonáva v zmysle Nana

denia vlády 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa nariadenie vlády SR Č. 354/2006 Z. z., ktorým sa

ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody urČenej na ľudskú

spotrebu.

SKl 00030P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti povodia

Váh

Riešené územie sa nachádza v severozápadnej časti tvaru SK1000300P Medzizrnové podzemné vody

kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti povodia Váh. Medzizrnové podzemné vody kvartér
nych náplavov Podunajskej panvy oblasti povodia Váh sú ovplyvňované antropogénnou činnosťou.

V riešenom území sa nenachádzajú monitorovacie objekty, preto údaje o kvalite podzemnej vody je

potrebné považovať za orientaČné. Najbližšie niešenému územiu a nachádzajú monitorovacie objekty

Č. 270390 (Šprinclov majer), 270790 (BA za Dynamitkou) a 144590 (BA Gaštanový hájik).

V skupme terénnych ukazovateľov nebola dosiahnutá naniadením odporúčaná hodnota nasýtenia

vody kyslíkom > 50 % vo všetkých troch objektoch. V objekte 270790 Ba - Za Dynamitkou a 273190

hodnota ukazovateľa vodivosť pri 25 °C prekročila indikaČnú hodnotu pri májovom aj októbrovom

odbere s hodnotami od 147 do 262 mS.m1.

Vplyv antropogénneho znečistenia na podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy ob

lasti povodia Váh sa prejavuje po celom útvare a dokumentujú ho aj nadlimitné hodnoty TOC zo sku

piny všeobecných organických látok (v objekte 270790 BA — Za Dynamitkou 5,5 —7 mg.l-1) a špecific

kých organických látok. Práve v objekte Za Dynamitkou sú nadlimitné hodnoty v špecifických organic

kých látkach - benzén, chlórbenzén, dichlórbenzény a nafta!én.

Tabuťka 38 Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné hodnoty v obj. útvaru SK1000300P v r. 2013
a 2007

Č. objektu Názov objektu Ukazovatele prekračujúce prahové Ukazovatele prekračujúce prahové
a limitné hodnoty v r. 2013 a limitné hodnoty v r. 2007

Prahová hodnota Limitná hodnota Prahová hodnota Limitná hodnota

270390 Šprinclov majer As, Fe, Fe2, Fe, Fe2,Mn, As, Fe, Fe2, Mn Fe, Fe2, Mn
Fenantrén, Mn, Naftalén,
Naftalén,
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Č. objektu Názov objektu

Zdroj: Kvolito podzemných vád na Slovensku 2013, SHMÚ 2014, Kvolita podzemných vád no Slovensku 2007 SHMÚ 2009

SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej pan vy ajej výbežkov oblasti povodia Váh

Riešené územie zasahuje do útvaru SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy

a jej výbežkov oblasti povodia Váh. V blízkosti riešeného územia sa nenachádza žiadny monitorovací

objekt.

12.1.3 Hluk a vibrácie
Hluk a vibrácie patria k najvážnejším rizikovým faktorom zdravia človeka, avšak vplývajú aj na živočíš

stvo. Negatívne pósobia na zdravotný stav ľudí, vyvolávajú poruchy sluchu, psychiky a zapríčiňujú

neurózy. Vibrácie sú aj poškodzujúcim faktorom stavieb a konštrukcií. Zdrojom hluku v riešenom

obytnom území jev súčasnosti doliehajúci hluk z cestných komunikácií, železničnej trate a hluk zo

stacionárnych zdrojov. Ďalším nezanedbateľným zdrojom hluku je aj prevádzka okolitých priemysel

ných areálov.

Podľa hlukovej mapy Bratislavy (EUROAKUSTIK s.r.o., 2006) sú pre cestnú dopravu pozdÍž Nobelovej

a Odborárskej ulice merané denné ekvivalentné hladiny akustického hluku na úrovni 70-80 dB

a nočné ekvivalentné hladiny hluku pre cestnú dopravu dosahujú pozdÍž uvedených ulíc a pred fasá

zdroj: l EUROAKUSTIK, s.r.o. —v zmysle Zákona SR Č. 618/2003 Z.z.

Ukazovatele prekraČujúce prahové

a limitně hodnoty v r. 2013

Ukazovatele prekraČujúce prahové
a limitně hodnoty v r. 2007

Prahová hodnota Limitná hodnota

270790 BA za Dynamitkou

144590 BA Gaštanový hájik

Prahová hodnota

Terbutryn

1,2 DCB, 1,3 DcB,
1,4 DCB, BZ, cB,
cHsK-Mn, cr, Fe,

Fe2, Mn, NH4,
Na, RL1O5, SQ4,
Toc, vc, Vodivosť

25 terén

cr, Fe, Mn, PcE,

vc

Limitná hodnota

1,2 DCB, 1,3 DcB,
1,4 DcB, BZ, CB,
cHsK-Mn, Fe,

Fe2, Mn, Na,
RL1O5, Toc, Vc,
Vodivosť 25 terén

Fe, Mn, PE

BZ, CB, cr, chSK
Mn, DCB 1,2,
DcB1,3 DCB 1,4,

2+
Fe, Fe ‚ Mn,
NH4,N03, Na,
naftalén, RL,
5Q(2)

Toc,
vodiv_25

Mn, NEL-index,
N03, PcE

Al, BZ, cB, cr,
chSK-Mn, DCB
1,2, DCB 1,3, DCB

1,4, Fe, Fe2, Mn,
N03, Na,

naftalén, RL,

504U, roc,
vod iv_25

Mn, NEL-index,
N03, PCE
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dami bytových domov úroveň 65 - 70 db. Hluk zo železničnej dopravy presahujúci 65 dB zasahuje

zástavbu bytových domov na ul. Nobelova a Trojdomy.

Schéma 28 Hluková záťaž c riešenom území — železničná doprava46

V polohe ulíc Nobelova a Odborárska dochádza pred fasádami bytových domov k prekračovaniu prí

pustných denných aj nočných hladín akustického hluku, ked‘že podľa Vyhlášky MZ SR Č. 549/2007 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požia

davkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpi

sov spadá hodnotené vonkajšie prostredie v blízkosti mestskej zbernej komunikácie s mestskou hro

madnou dopravou do III. kategórie chránených území, pre ktoré sú stanovené prípustné hladiny hlu

ku z pozemnej dopravy na úrovni 60 dB cez deň a večer a 50 dB v noci.

Zmierniť negatívne dopady hluku je možné riešiť budovaním pásov zmiešanej zelene pozdÍž do
pravne exponovaných komunikácií a technickými opatreniami na obytných objektoch.

12.1.4 Radónové riziko.
Ožiarenie z radónu, resp. zjeho dcérskych produktov rozpadu je jedným z hlavných faktorov, ovplyv

ňujúcich zdravotný stav obyvateľstva. Obyvateľstvo je účinkom radónu vystavené predovšetkým v
budovách. Zdrojom radónu v nich sú rádioaktívne prvky v podloží budov, v ich stavebnom materiáli a

vo vode. Z toho najdóležitejšiu záťaž predstavuje radón v pódnom vzduchu, vnikajúci do budov z pod

ložia stavieb. V novej výstavbe ide o predchádzanie škodlivým účinkom radónu predovšetkým lokali

záciou stavieb, voľbou stavebných materiálov a spósobom realizácie stavieb.

Podľa mapy Prognóza radónového rizika (Čížek, P., a kol., In: Atlas krajiny SR, 2002) sa riešené územie

nachádza v oblasti s nízkym radónovým rizikom.

Postup stanovenia presnej objemovej aktivity radónu v pódnom vzduchu, priepustnosti základových

pód riešeného územia ako bude potrebné vykonať v d‘alších stupňoch projektovej dokumentácie

v zmysle príslušných legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany.

46
zdroj: © EUROAKUSTIK, s.r.o. —v zmysle Zákona SR Č. 618/2003 Z.z.
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12.1.5 Fyzikálna degradácia půd

Erózia pády

Vzhľadom na prevažujúci zastavaný charakter územia má riešené územie žiadnu alebo nepatrnú ná

chylnosť na vodnú a veternú eróziu.

12.1.6 Chemická degradácia půd
Chemická degradácia půd je spósobená vplyvom rizikových látok anorganickej a organíckej povahy z

prírodných aj antropických zdrojov, ktoré v určitej koncentrácii pósobia škodlivo na půdu, vyvolávajú

zmeny jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastnosti, negatívne ovplyvňujú produkčný poten

ciál pód, znižujú nutričnú, technologickú a senzorickú hodnotu dopestovaných plodin, alebo negatív

ne vplývajú na vodu, atmosféru, ako aj zdravie zvierat a ľudí. Podľa Atlasu krajiny (2002) sa z hľadiska

hodnotenia kontaminácie půd v riešenom území nachádzajú nekontaminované půdy resp. mierne

kontaminované půdy. Zdrojom kontaminácie půd v širšom okolí riešeného územia je environmentál

na záťaž - bývalý priemyselný areál Chemické závody Juraja Dimitrova.

12.1.7 Kontaminácia horninového prostredia
Environmentálna záťaž je v zmys!e geologického zákona zadefinovaná ako znečistenie územia spůso

bené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové pro

stredie, podzemnú vodu a půdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území

kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou,

ale aj nesprávnym nakladaním s odpadom.

Register environmentálnych záťaží SR predstavuje databázu pravdepodobných environmentálnych

záťaží, environmentálnych záťaží a sanovaných/rekultivovaných lokalít. Podľa Registra environmen

tálnych záťaží jev k. ú. Nové Mesto evidovaných 18 environmentálnych záťaží, z toho 5 pravdepo

dobných, 8 potvrdených a 5 sanovaných.

V kontakte s riešeným územím sa nachádzajú 3 environmentálne záťaže, ktoré sú súčasťou bývalého

priemyselného areálu Chemických závodov Juraja Dimitrova:

• B3 (2060) / Bratislava - Nové Mesto - CHZJD - výroba hnojív

• B3 (2062) / Bratislava - Nové Mesto - CHZJD - výroba trhavín

• B3 (2064) / Bratislava - Nové Mesto - CHZJD - bývalá výroba

V širšom priestore bývalého závodu počas storočia chemickej výroby vznikali voľné skládky síry a

kalové polia, dochádzalo k únikom produktov na koľajiskách, neboli zachytávané vody na preplacho

vanie cisterien. Realizovala sa výroba hnojív, výbušnín a bojových látok.

B3 (2060)! Bratislava - Nové Mesto - CHZJD - výroba hnojív

V tejto časti areálu prevládala výroba hnojiv. Prieskumom bob zistené znečistenie viacerými látkami

(benzénom, chlórbenzénom, DDT...), pričom boli výrazne prekračované indikačné (ID) a intervenčné

(IT) limity.
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B3 (2062)1 Bratislava - Nové Mesto - CHZJD - výroba trhavín

V tejto časti areálu prevládala výroba trhavín. Prieskumom bob zistené znečistenie viacerými látka
mi, pričom bolí výrazne prekračované indikačné (ID) a intervenčné (lT) limity - znečistenie pesticídmi,

chlórbenzénmi, nutrientmi, ťažkými kovmi (arzén...). Znečistenie súvisí s výrobou trhavin a I. realizo

vanej v tejto časti areálu, ale aj s výrobou v inej časti areálu (výroba hnojív, severne od tejto subloka
lity).

B3 (2064)/ Bratislava - Nové Mesto - CHZJD - bývalá výroba

V tejto časti areálu to bola najmá výroba gumárenských chemikálií. Prieskumom susedných areálov
(sublokalít bývalého areálu CHZJD) bob zistené znečistenie viacerými látkami, pričom boll výrazne

prekračované indikačné (ID) a intervenčné (IT) limity - znečistenie pesticídmi... Znečistenie sa zrejme

šín do tohto priestoru zo susedných areábov (CHZJD — výroba hnojív, CHZJD — výroba trhavín). Znečis
tenie v tejto časti areálu nebolo podrobne preskúmané na celej ploche a preto sa nedá jednoznačne
určiť akej je intenzity a do akej miery súvisí tiež s výrobou realizovanej v tejto časti areálu (subbokali
te). Prieskum sa realizoval iba v juhovýchodnej časti tejto subbokality (Antal, J., 2007), ktorý preukázal
znečistenie zemin (NEL, EOX, Al) a celoplošné znečistenie podzemnej vody (NEL, BTEX, Al) juhový

chodnej časti tejto subbokality. Autor hodnotil stav ako kritický a odporúčal vypracovať analýzu rizika,

na základe ktorej by sa navrhli opatrenia.

V širšom okolí riešeného územia sú evidované d‘alšie tri environmentálne záťaže (SK/EZ/B3/2061,

SK/EZ/B3/2063, SK/EZ/B3/2065), ktoré sú súčasťou bývalého priemyselného areálu Chemických zá
vodov Juraja Dimitrova. V týchto troch závodoch boba výroba chemikálií, polypropylénových vbákien a
viskózového hodvábu. Znečistenie týchto bokabít pochádza zo samotnej výroby, ale súvisí aj

sa výrobou trhavin, hnojiva chemikábiív susedných areáboch.
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13 PRIESKUMY A ROZBORY VLASTNÍC

KYCH VZŤAHOV
Riešené územie zóny Nobelova je z hľadiska vlastníckych vzťahov zastúpené celým spektrom vlastní-

kov pozemkov. Väčšinovým vlastníkom pozemkov v riešenom území sú právnické subjekty (72,53%).

Firma lstrochem Reality, a.s. vlastní 53,86% z celkovej plochy riešeného územia. Štruktúra vlastníc

kych vzťahov má nasledovné zastúpenie:

Tabuľka 40 Vlastnícka štruktúra v riešenom území— parcely registra C

Vlastnícka skupina Výmera Výmera
(ha)

Fyzický subjekt 2,95 10,59

Právnický subjekt 20,20 72,53

Mestská časť Nové Mesto 1,68 6,03

Slovenská Republika 0,37 1,33

Nezaložený LV 2,65 9,52

Ceikom 27,85 100,00

Graf 11. Vlastnícka štruktúra v riešenom území— parcely registra C

3,Oha

1,7 ha
Fyzické subjekty

Právnické subjekty

• Mestská časť BA-NM

•SR

• Nezaložený LV

20,2 ha

Väčšina parciel s nezaloženým LV je vo vlastníctve štátu. Vzťahuje sa to najmä na parcely hlavných

komunikačných koridorov (Odborárska a Nobelova ulica) a dva bytové domy (Nobelova 1 a Podniko

vá 1). Problémom riešeného územia je nevysporiadanie vlastníckych vzťahov niektorých verejných

priestranstiev v súkromnom vlastníctve. Časť verejných priestrantsiev v okolí bytových domov (blok

A, B) je vo vlastníctve mestskej časti, prevažujúcu časť má mestská časť v nájme. Problematickými sa

javia najmä verejne prístupné priestory v blokoch: Blok I s predpolím bytových domov (Nobelova lA,

3), Blok K s izolačnou zeleňou a Blok L 50 sídliskovými vnutroblokmi Trojdomov, ktoré sú rovnako ako

časť Odborárskej ulice v súkromnom vlastníctve spoločnosti lstrochem Reality, a.s.
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14 PRIESKUMY A ROZBORY ZELENE,

OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

14.1 Zeleň
Zeleň je neoddeliteľnou funkčnou zložkou sídelnej štruktúry. Štruktúra zelene, jej priestorovo

hmotové rozmiestnenie, jej výmery, vybavenosť plůch a kvalita majú významný vplyv na udržateľnosť

kva litného životného prostredia riešeného územia.

14.1.1 Kategorizácia vegetačných štruktúr v riešenom území
Zeleň v území vytvára funkčné celky, ktoré sa kategorizujú na základe ich prístupnosti, funkčného

využitia, veľkosti, kvality a priestorovej polohy.

Kategorizácia plóch zelene podľa prístupnosti

Podľa prístupnosti a užívania delíme plochy sídelnej zelene na tieto základné kategórie:

• Verejná zeleň — jej užívanie nie je obmedzované časom ani druhom návštevníkov. Do tejto
kategórie sú zaradené plochy verejnej zelene, ktoré sú majetkom mesta, alebo ich má mesto
v prenájme a plochy v súkromnom vlastníctve, ktoré sú verejne prístupné.47

• Vyhradená zeleň — jej užívanie je obmedzené časom alebo druhom návštevníkov. Ide najmä
o areály poloverejeného charakteru so stanoveným režimom prístupu verejnosti. Může byť
vo vlastníctve štátu, samosprávy ako aj fyzických alebo právnických osůb.

• Súkromná zeleň — ide o plochy zelene využívané na súkromných pozemkoch (zeleň vo vlast
níctve fyzických alebo právnických osób). Patria sem predzáhradky, rodinné záhrady, záhrady
poľnohospodárskych usadlostí, chát a chalúp.

Celková výmera sídelnej zelene predstavuje 14,09 ha, čo predstavuje 51. % podiel z celkovej plochy

riešeného územia. Podľa různych metodík, ktoré sa zaoberajú optimálnym podielom zelene

v mestskom prostredí by mal podjel zelene dosiahnuť 50 až 60 %. Najväčšie zastúpenie má verejná

zeleň (60 %) a vyhradená zeleň (25 %). Dominantným prvkom v rámci verejnej zelene je park Nobelo

va, menšie parkovo upravené plochy medzi železničnou traťou a obytným územím a zeleň obytných

území. Najväčšie zastúpenie v rámci vyhradenej zelene má areál štadióna, avšak ten je v súčasnosti

neudržiavaný (okrajové časti) a zeleň nie je prístupná obyvateľom územia. Súkromná zeleň záhrad (11

%) sa nachádza vjužnej časti riešeného územia v bloku Na tvorí ju záhradkárska osada.

Tabuľka 41 Podiel sídelnej zelene v riešenom území podl‘a prístupnosti

Blok Výmera sídelnej zelene (ha) Podiel sídelnej zelene (%)

Verejná zeleň 8,77 60,10

Vyhradená zeleň 3,71 25,43

Súkromná zeleň 1,61 11,03

Spolu 14,09 100,00

475TN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (SúTN, 2005)
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Kategorizácia pióch zeiene podia funkčného typu

Plošné vegetačné štruktúry

Parky

Parky predstavujú sadovnícky upravené plochy s min. výmerou 0,5 ha a min. šírkou. 25 m. V riešenom

území sa nachádza park Nobelova, ktorý má z hľadiska významnosti mimoriadny lokálny až celomest

ský význam. Park plní rekreačnú, izolačnú funkciu a výraznou mierou prispieva k humanizácii obytnej

zóny. Park bol s váčšou pravdepodobnosťou vytvorený na báze prírodného tvrdého lužného lesa

a doplnený introdukovanými drevinami ako súčasť izolačno urbanistickej zelene pri chemickej továr

ni. V parku sa nachádzajú hodnotné jedince druhu: jaseň štíhly (FraXinus excelsior), dub letný (Quer

cus robur), javor horský (Acer pseudoplatanus), javor mliečny (Acer platanoides), pagaštan konský

(Aesculus hippocastanum), lipa malolistá (Tula cordata) a gledíčia trojtřňová (Gleditsia triacanthos).

Park je upravený a udržiavaný.

Menšie parkovo upravené plochy

Menšie parkovo upravené plochy sformované do typického jednotného celku o výmere 0,5 ha a mi

nimálnej šírke 20 m, ktoré nespÍňajú parametre kategórie zelene „parky“. Tieto plochy sú najmä par

číky, odpočinkové plochy, okrasné plochy pred verejnými budovami a pri pomníkoch, parkové úpravy

pri detských ihriskách. Funkcia malých parkových plóch v systéme zelene sídla je významná, vytvára

mozaiku plóch, ktoré významne ovplyvňujú charakter sídla z hľadiska estetického, architektonického

a ekologického. Menšie parkovo upravené plochy sa nachádzajú v blokoch C, J a K, kde plnia prevažne

izolačnú funkciu medzi železničnou traťou a obytným územím.

Zeleň obytnej zástavby

Zeleň obytnej zástavby predstavuje sadovnícky upravené plochy vo vnútri sústredenej staršej a nov

šej bytovej zástavby a plochy tesne na ňu nadväzujúce, s určením k využívaniu obyvateľmi sídliska.

Zeleň obytnej zástavby je formovaná prevažne ako ucelené malé parkovo upravené plochy so stro

movou, krovitou vegetáciou a trávnikmi. Sídlisková zeleň prevažuje v blokoch A, B, E, I a L.

Zeleň záhradkárskej osady

Okrasné a úžitkové záhrady sa nachádzajú v rámci záhradkárskej osady v bloku N.

Zeleň areálov občianskej vybavenosti

Zeleň občianskej vybavenosti je situovaná pri školských zariadeniach a areáloch komerčnej vybave

nosti v blokoch B, C, G, J a P.

Zeleň technických a dopravných objektov

Zeleň v okolí objektov technickej a dopravnej infraštruktúry sa nachádza v blokoch F a P.

Lín iové vegetačně štruktúry

Sprievodná zeleň komunikáciía uličné stromoradia

Súvislé líniové výsadby stromov, ktoré sú súčasťou uličnej zelene. Stromy sú situované jednotlivo

v chodníku alebo v zatrávnených plochách. Nachádzajú sa na uliciach Nobelova a Odborárska. Tieto

stromoradia nie sú spojité, druhová aj veková skladba je rózna.

ÚPN-Z NOBELOVA — PRIESKUMY A ROZBORY 112



Menšie stromoradia sa nachádzajú vo vnútroblokoch resp. v periférnych častiach územia ako izolačná
zeleň, prevažne druhu topoľ čierny (Populus nigra ‘Italica‘).

Bilancia funkčných typov zelene

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza plošný priemet funkčných typov zelene. Najväčšie zastúpenie (28

%) má zeleň občianskej vybavenosti a parkovo upravené plochy (25 %). Významné zastúpenie má aj

zeleň obytných území, ktorá tvorí 17 % z celkovej plochy sídelnej zelene v riešenom území. V južnej

časti riešeného územia sa nachádzajú dve prírode blízke plochy (12 %)‚ ktoré majú potenciál na trans

formáciu na zeleň s rekreačným využitím.

Tabuľka 42 Podjel sídelnej zelene podľa funkčných kategórií zelene

Funkčný typ zelene Výmera sídelnej zelene (ha) Podjel sídelnej zelene (%)

park 2,12 15,07

menšie parkovo upravené plochy 1,44 10,24

zeleň obytného územia 2,39 16,96

zeleň občianskej vybavenosti 1,50 10,64

zeleň školských zariadenĺ 0,41 2,90

zeleň športových zariadení 2,01 14,26

zeleň záhradkárskej osady 1,39 9,86

uličná zeleň 0,60 4,26

zeleň dopravných a technických objektov 0,20 1,44

prírode blízke plochy zelene 1,71 12,13

ostatná zeleň 0,31 2,22

spolu 14,09 100,00
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Kategorizácia plóch zelene z hľadiska významnosti v riešenom území

Jadrá systému zelene predstavujú hodnotné plochy zelene v území. Sú navrhované na zachovanie,

regeneráciu a revitalizáciu. Zadefinovaním týchto plóch na jadrá systému zelene by sa mala zabezpe

čiť ochrana týchto plóch pred zmenou ich funkčného využitia.

Ako hodnotné plochy - jadrá systému zelene boll vybrané plochy v nasledovných blokoch:

• parkNobelova-G

• menšia parkovo upravená plocha - blok C

• menšie parkovo upravení plochy s izolačnou funkciou - bloky J a K

• zeleň obytných území - I a L

Tietojadrá zelene by mali prepájaťfunkčné líniové prvky- uličná zeleň so stromoradiami:

• stromoradia a uličná zeleň - Nobelova a Odborárska ulica

V riešenom území sa vyskytujú hodnotné stromy:

• stromy v parku Nobelova,

• dub letný (Quercus robur) v bloku J v areáli vietnamskej komunity,

• dub letný (Quercus robur) v bloku E,

• topole čierne (PopuÍus nigra a Populus nigra ‘Italica‘) v blokoch A, G, J, M.

Kategorizácia plóch zelene podlé stability

Kategorizácia plóch zelene podľa stability predstavuje hodnotenie kvality plóch zelene z pohľadu

súčasného stavu a perspektívy d‘alšieho vývoja.

Stabilita (aktuálny stav) plóch zelene bol hodnotená podľa nasledovných kritérií:

• Súčasná druhová skladba vegetačných prvkov rastúcich na hodnotenej ploche

• Priestorová štruktúra porastu - (priestorové usporiadanie prvkov sadovníckej kompozície,

hustota pokryvnosti plochy vegetáciou, hustota zápoja korún, osvetlenie, tienenie)

• Súčasný stav vegetačných prvkov (zdravotný stav a vitalita drevinnej vegetácie, prognóza a

perspektiva ďalšieho vývoja)

Stupnica hodnotenia plóch zelene z hľadiska perspektívy a d‘alšieho rastu

• 4 body: súčasný stav plóch zelene vyhovuje funkčnému typu zelene. Druhová skladba drevín

je vyhovujúca a zaručuje dlhodobú eXistenciu na ploche. Plochy sú stabilné, odporúča sa ma

lá kontrola stromov z hľadiska ich zdravotného stavu a vitality a opatrenia ohľadne zlepšenia

údržby.

• 3 body: Súčasný stav plóch zelene vyhovuje funkčnému typu zelene, nie je ohrozená stabilita

plóch zelene. Druhová skladba je vyhovujúca, navrhujú sa čiastočné zmeny alebo obohatenie

druhovej skladby. Plochy sú stabilné bez zmeny koncepcie. Odporúča sa malá kontrola stro

mov z hľadiska ich zdravotného stavu a vitality a opatrenia ohľadne zlepšenia údržby.

• 2body: Súčasný stav plóch zelene je čiastočne vyhovujúci. Vegetácia prestáva plniť svoju

funkciu. Stabilita plochy zelene je ohrozená. Navrhujú sa postupné zmeny druhovej skladby,

alebo prebierky porastu, opatrenia ohľadne zlepšenia údržby.
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• 1 bod: Súčasný stav zelene nevyhovuje funkčnému typu zelene ani ekologickým, pódnym

a klimatickým podmienkam, druhová skladba je nevyhovujúca. Plochy sú nestabilné. Návrh

na celkovú zmenu kompozičného riešenia plochy zelene.

V riešenom území prevládajú plochy s vyhovujúcou druhovou skladbou, vyhovujúcim funkčným ty

pom zelene, stabilita týchto plöch nie je ohrozená (65 %). Navrhované sú čiastočné zmeny

a obohatenie druhovej skladby. Tieto plochy tvorí predovšetkým udržiavaná zeleň obytných území,

zeleň občianskej vybavenosti a zeleň záhradkárskej osady. Plochy úplne vyhovujúce z hľadiska dru

hovej skladby aj funkčného využitia predstavuje park Nobelova a menšie parkovo upravené plochy

(18 %). Plochy čiastočne vyhovujúce tvoria len 2 % územia a sú to menšie plóšky zelene v súčasnosti

neudržiavané. Do kategórie plách nevyhovujúcich funkčnému typu zelene a druhovej skladbe boli

zaradené plochy v blokoch O a H (16 %). V bloku O sa nachádza náletová zeleň, plochy sú značne zne

čistené odpadom. Zeleň v bloku H pri štadióne je neudržiavaná, prehustená náletovými drevinami

a znečistená odpadom a navážkami.

14.1.2 Priestorová analýza súčasného stavu vegetačných štruktúr

v riešenom území

Súčasný stav

Súčasný systém zelene riešenom území je usporiadaní do menších alebo väčších kompozičných cel

kov, ktoré utvárajú alebo dopÍňajú sídelné prostredie. Vegetačné štruktúry sú tvorené líniovou vege

táciou - uličná zeleň - Nobelova a Odborárska ulica, ktoré prepájajú uličný priestor s plošnou vegetá

ciou — parkové úpravy pri obytných domoch, zeleň občianskej vybavenosti a park Nobelova.

Park Nobelova, menšie parkovo upravené plochy a parkové úpravy pri obytných domoch (A, B, C, G, I,

L a K) tvoria významný rekreačný a mestotvorný prvok a tvoria jadro zelene v riešenom aj v okolitom

území. Vegetácia týchto plóch je tvorená kultúrnou vegetáciou, v okrajových častiach je zreteľný

prienik prvkov synatropnej flóry a sukcesných procesov z priľahlých biotopov a prvkov prírode blízke

vegetácie.

Pozitívne faktory v území z hľadiska riešenia zelene:

• park Nobelova - mimoriadny lokálny až celomestský význam,

• menšia parkovo upravené plochy (J, K) s izolačnou funkciou,

• vysoký podjel kvalitnej vzrastlej zelene v riešenom území,

• plochy zelene v bloku L s preliezkami a mobiliárom,

• stromoradia so vzrastlými topoľmi čiernymi (Populu nigra ‘Italica‘) s potenciálom doplne

n ia/o b novy,

• ucelené zelené jadrá sídliskovej zelene s kvalitriou vzrastlou zeleňou v priestoroch medzi

obytnými vnútroblokmi (I, L, )‘
• prírode blízke plochy v bloku O s potenciálom zmeny na esteticky a funkčne ucelené plochy

rekreačnej zelene,

• eXistujúce plochy uličriej zelene (Odborárska, Nobelova) s potenciálom pre obnovu stromo

radí.
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Negatívne faktory v území z hľadiska riešenia zelene:

• absencia väčších ucelených sídliskových parkových plóch s rekreačnou funkciou,

• znečistenie odpadom periférnych častí riešeného územia (G, H, K, 0),

• nevyrovnaná hustota výsadieb v riešenom území - prehustené výsadby (C, K)/ absentujúca

vzrastlá zeleň (A, B),

• druhovo nezjednotené uličné stromoradia.

14.1.3 Kvantitatívne a kvalitatívne zhodnotenie sídelnej zelene

Podjel sídelnej zelene na obyvateli

Potrebou zelene v zastavanom území sa vedci zaoberali už v 60-tych rokoch 20. storočia, kedy výme

ry zelene odvíjali od priemernej spotreby kyslíka jedného človeka a produkcie kyslíka z 1 m2 priemer

ne kvalitnej plochy zelene. V roku 2002 vydalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

„Štandardy minimálnej vybavenosti obcí“ ako metodickú príručku pre obstarávateľov a spracovateľov

územnoplánovacej dokumentácie. V roku 2010 vyšla Aktualizácia tejto príručky (Ministerstvo dopra

vy výstavby a regionálneho rozvoja SR), kde navrhnutá kategorizácia vegetačných plóch v sídlach

róznych veľkostí je prevzatá z úspešných zahraničných projektov a taktiež zohľadňuje všetky indikáto

ry a princípy (trvalej) udržateľnosti miest a potrieb obyvateľov.

Podľa analýzy zelene v riešenom území vychádza 11 m2 zelene obytných území na 1 obyvateľa. Táto

hodnota je v súlade s odporúčaným normatívom 10-16m2/obyvateľa podľa vyššie uvedenej metodic

kej príručky. V riešenom území sa nachádza kvalitne založená a udržiavaná zeleň, ktorú tvorí park

Nobelova a zeleň obytných území.

Toto porovnanie je len orientačné, vzhľadom na to, že tieto normatívy sú určené pre jednotku sídla

a nezohľadňujú väčšiu mierku riešenia územnoplánovacej dokumentácie, konkrétne územný plán

zóny. Súvistosť medzi počtom obyvateľov a potrebnou výmerou zelene totiž závisí od množstva róz

nych okolností, ktoré nie sú brané do úvahy. Normatívy neriešia zeleň z hľadiska kvality, nezohľadňu

jú faktory ako kvalita ovzdušia, kompaktnosť zástavby, podlažnosť objektov a zastúpenie prírodných

prvkov prístupných pre rekreáciu.

Intenzita využitia funkčných plóch — koeficient zelene

Štandardy minimálnej vybavenosti obcí - Aktualizácia (lnštitút urbanizmu a územného plánovania

URBION, 2010) stanovujú optimálny % podjel zelene v riešenom území, pričom ekologicky vyvážené

sídlo charakterizuje podiel zelene nad 60 %‚ stredná hodnota vegetačných formácií v sídle dosahuje

podiel 30 - 60 % a ekologicky a bioticky chudobné sídla dosahujú podjel vegetácie do 30 %. Uvedené

hodnoty sú stanovené pre jednotku obce v závislosti od počtu obyvateľov. Na nižšej zonálnej sa na

základe normatívov definuje intenzita využitia územia formou regulatívov (koeficient zelene).

Tabuľka 43 Prehľad podielu sídelnej zelene v jednotlivých blokoch

Sektor Blok Výmera bloku (ha) Výmera sídelnej zelene Podjel sídelnej zelene -

(ha) koeficient zelene KZ49 (%)

I. A 1,00 0,50 0,50

48
Vrátane vodných plóch a plách neriadených skldok a odkalísk
Koeficient zelene
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Sektor Blok Výmera bloku (ha) Výmera sídelnej zelene
48 Podjel sídelnej zelene -

(ha) koeficient zelene KZ49 (%)

B 1,16 0,62 0,54

C 1,12 0,52 0,46

D 0,39 0,13 0,33

E 0,91 0,19 0,21

F 0,30 0,08 0,27

G 3,64 2,68 0,74

H 3,36 2,03 0,61

II. I 1,37 0,73 0,53

J 2,77 0,59 0,21

K 1,09 0,90 0,83

III. L 1,46 0,76 0,52

M 0,98 0,46 0,47

N 1,73 1,61 0,93

O 2,48 1,96 0,79

P 0,31 0,12 0,38

SPOLU 24,07 13,88 0,58

Pozn.: uličná zeleň blokov Odborárska, Nobelovo, Trojdomy, Storé ihrisko a Podniková nie je započítaná v bilancii

Zastúpenie zelene v jednotlivých blokoch (mimo uličných blokov) je róznorodé, pohybuje sa

v intervale 0,21 - 0,93 %‚ priemerné zastúpenie zelene v jednotlivých blokoch je 52%. Na kvalitu živo

ta obyvateľov riešeného územia pozitívne vplýva nielen vysoký podiel zelene obytných území ale aj

park Nobelova, ktorý plní rekreačnú funkciu

Pre zabezpečenie potrebného rozsahu zelene (charakteru doplnkovej zelene) v regulovanom území je

v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy - ZaD 02 je definovaný tzv. koeficient zelene (KZ),

ktorý udáva pomer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne, zeleň nad pod

zemnými konštrukciami) a celkovou výmerou vymedzeného územia. V regulách stanovuje nároky na

minimálny rozsah zelene v rámci regulovanej funkčnej plochy a pósobí vo vzájomnej previazanosti

s vlastnou funkciou. Stanovený je najmä v závislosti na spösobe funkčného využitia a polohe rozvojo

vého územia v rámci mesta.

Minimálny podiel započítateľných plóch zelene v území (m2) = KZ x rozloha funkčnej plochy (m2)

0,25 x 240 690 m2 = 60 172,5 m2

Tabul‘ka 44 Započítateľné plochy zelene podľa navrhovanej urbanistickej koncepcie 50

Podjel Kategória zelene Rozloha zelene Koeficient Započítateľné
(m2) zápočtu plochy zelene (m2)

100 % Zeleň na rastlom teréne51 140 919 1,0 140 919

Ekoindex

Ekoindex je ukazovateľ s původom v dánskych výskumných prácach a jeho použitie bob overené

v úbohe Ekoindex - Stanovenie regulatívov ekoindexu pre metodiku spracovania ÚPD so zameraním

na udržiavanie dažd‘ových vód v urbanizovanom prostredí (Ing. Zuzana Hudeková, PhD., 2012).

° Výpočet započítatelných plňch zelene v zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ZaD 02)
51

Vrátane uličnej zelene v blokoch Odborársko, Nobelovo, Trojdomy, Staré ihrisko o Podniková
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Ekoindex je odlišný spósob normovania rozsahu vegetácie. Na rozdiel od koeficientu zelene je zalo

žený na stanovení ekologickej kvality zastavaného územia a zabezpečení saturácie potreby obyvate

ľov maťv prijateľnej dostupnosti hodnotnú parkovú zeleň. Ekoindexje ukazovateľzastúpenia a eko

logickej účinnosti vegetácie a kvality povrchov v zastavanom území s priaznivým dopadom na zadr

žiavanie dažd‘ovej vody, biodiverzitu a mikroklímu. Je to ukazovateľ, ktorý charakterizuje ekoiogickú

kvalitu plóch nezastavaných nadzemnými stavbami a súčasne v sebe zahrňuje množstvo zelene na

danej ploche územia.

Ekoindex pozostáva z dvoch zložiek — základného ekoindexu a dopinkového ekoindexu. Základný

ekoindex je založený na valorizácii otvorených plóch územia pomocou ekofaktora. Každý druh plochy

má stanovený ekofaktor, ktorý vyjadruje, ako daná plocha prispieva ku ekostabilite a napomáha pri

zadržiavaní zrážkovej vody v území. Bonita pióch sa pohybuje v rozmedzí 0,0 pre spevnené plochy do

1,0 pre plochy so vzrastlou zeieňou. Prehľad hodnotených plóch s príslušným ekofaktorom sa nachá

dza v nasledovnej tabuľke.

Tabuľka 45 Definícia hodnotených pióch a hodnota ekofaktora

P. Č. Definícia hodnoteriej plochy Hodnota
ekofaktora

1. Vegetačná plocha, kde korene rastlín sú v priamom kontakte s hlbšími vrstvami pády a voda máže 1
vofne vsakovať do oblasti podzemných vád. Na týchto plochách je podiel pokryvnosti drevinami
viac ako 60%, a/alebo trávnik je pestovaný vo forme lúčneho porastu (kosba max. 1-2krát ročne)

2. Vegetačná plocha, kde korene rastlín sú v priamom kontakte s hlbšími vrstvami pády a voda máže 0,9
voľne vsakovať do oblasti podzemných vád. Na týchto plochách je podiel pokryvnosti drevinami
menej ako 60%

3. Čiastočne priepustné plochy: piesok, štrk, priepustný asfalt, betón a podobne 0,5

4. Plochy nepriepustné, spevnené so stromovou vegetáciou, ktorej podiel (priemet korún) je 0,2
minimálne 20% z celkovej plochy

5. Plochy spevnené s priesakom: dlažba v štrkopieskovom lážku 0,2

6. Plochy zastavané, plochy nepriepustné, spevnené O

Základný ekoindex hodnotí voľné časti územia mimo plóch, ktoré sú zastavané stavbami a dopinkový

ekoindex hodnotí upiatnenie plóch zelene na stavebných konštrukciách (strechy, steny) a aplikáciu

solitérnych stromov na spevnených plochách (napr. parkoviskách). Dopinkový ekoindex má motivo

vať investorov ozeleňovať spevnené plochy, strechy a steny budov. Dopinkový ekoindex nebol rieše

ný pre potreby územného plánu zóny riešený.

E-1Ii*Pi
EkoLndex =

=lP‘

Tabuľka 46 Prehľad hodnót ekoindexu jednotlivých blokov

Sektor Blok Výmera Zastavaná Spevnená Plocha Otvorená Plocha Ekoindex
(ha) plocha plocha zelerie plocha zelene x

(ha) (ha) (ha) (ha) ekofaktor

A 1 0,36 0,14 0,5 0,64 0,45 0,70

B 1,16 0,35 0,19 0,62 0,81 0,57 0,70

C 1,12 0,26 0,34 0,52 0,86 0,52 0,60

D 0,39 0,15 0,11 0,13 0,24 0,12 0,50
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Hodnota ekoindexu vyšla pre všetky hodnotené bloky priaznivo, v rozmedzí 0,26 - 0,90. Hodnoty

základného ekoindexu členia územie do piatich pásiem s nasledovnými hodnotami:

• veľmi nízka hodnota O - 0,20

• nízka hodnota 0,21 — 0,40

• stredná hodnota 0,41 — 0,65

E

F

G

H

0,91

0,3

3,64

3,36

1,37

2,77

1,09

1,46

0,98

1,73

2,48

0,31

24,07

K

L

M

N

O

P

0,41

0,12

0,21

O

0,37

0,7

0,07

0,38

0,2

0,12

0,25

0,04

3,98

Sektor Blok Výmera Zastavaná Spevnená Plocha Otvorená Plocha
(ha) plocha plocha zelene plocha zelene x

(ha) (ha) (ha) (ha) ekofaktor

0,18

0,05

2,64

2,03

II. I 0,67

0,54

0,89

III. 0,74

0,42

1,45

1,96

0, 11

SPOLU 13,37

Schéma 32 Ekoindex zelene podľa blokov
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• vysoká hodnota 0,66—0,80

• veľmi vysoká hodnota 0,81 a viac

Prevažnú časť územia tvoria urbanistické bloky s vysokým podielom zelene, podl‘a hodnót ekoindexu

sa 90 % plóch riešeného územia nachádza v pásme medzi hodnotami 0,41 a 0,9 (stredná až veľmi

vysoká hodnota).

Podľa škály jednotlivých kategórií urbánnej priestorovej štruktúry je pre obytné územia stanovený

ekoindex v rozmedzí 0,5 - 0,65 t. z. všetky hodnotné bloky okrem bloku E spÍňajú normativ ekoinde

Xu.

Tabuľka 47 Diferenciácia ekoindexu podľa druhov urbánnej štruktúry

Kategórie urbánnej priestorovej štruktúry štandard nepriepustnosti Ekoindex

Historické centrum mesto a historické Max. 45% - 65% 0,55 -0,35
predmestia (v závislosti od predchádzajúceho
vývoja mesta)

Ostatná bytová zástavba (viacposchodová Max. 40% - 50% 0,5-0,6
bytová zástavba, obytné štvrte)

Nízkopodlažná zástavba, rodinné domy a Max. 35% 0,65
vilová zástavba na okraji zastavaného územia

Obchodné, kancelárske priestory, služby a Max. 70 - 65%, zároveň 15% z nezastavanej plochy 0,30 — 0,35
nákupné centrá musia tvoriť plochy zelene na rastlom teréne s

vysadenými stromami a/alebo kermi

Občianska vybavenosť (školstvo, zdravotníctvo, Max. 60%, zároveň 30% z nezastavanej plochy musí 0,4
kultúra, vzdelávanie) tvoriť plochy zelene na rastlom teréne s vysadenými

stromami a/alebo kermi

14.1.4 Charakteristika zeiene podia blokov

BIokA

Dominantným funkčným typom zelene v bloku je zeleň obytnej zástavby. Pred vchodmi do bytových

domoch sa nachádzajú trávnaté plochy s ihličnatými kríkmi borievky (Juniperus sp.), tuje (Thuja sp.).

a tisu obyčajného (TaXus baccata) a dreviny týchto druhov: jaseň štíhly (FraXinus excelsior), javor

(Acer sp.), vřba (Salix sp.), topoľčierny (Populus nigra ‘Italica‘), slivka čerešňoplodá (Prunus cerasife

ra), borovica (Pinus sp.) a smrek obyčajný (Picea abies).

BIokB

Dominantným funkčným typom zelene v bloku Bi je zeleň obytnej zástavby. Pred vchodmi do byto

vých domoch sa nachádzajú trávnaté plochy s listnatými drevinami a zmiešanými krovito trvalkovými

záhonmi. Pred bytovými domami sa nachádza stromoradie slivky čerešnoplodej (Prunus cerasifera

‘Nigra‘).

V bloku B2 sa pred administratívnymi budovami a ubytovňou nachádza trávnatá plocha s 2 solitérmi

slivky čerešnoplodej (Prunus cerasifera). Pred vstupmi do administratívnych budov sa nachádzajú

upravené kry borievky (iuniperus sp.), tuje (Thuja sp.) a vtáčí zob obyčajný (Ligustrum vulgare). Zo

severnej strany budovy Recyklačného fondu sa nachádza vzrastlá zeleň nadvězujúca na park Nobelo

va prevažne druhov: lipa malolistá (Tilia cordata), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), borovica čierna

(Pinus nigra) a pagaštan konský (Aesculus hippocastanum).
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BlokC

Zeleň v bloku tvorí menšia parkovo upravená plocha prislúchajúca budove bývalého domu kultúry

Vernosť. Nachádzajú sa tu krovité výsadby ihličnanov bežných druhov a vzrastlé jedince druhov: jaseň

štíhly (FraXinus excelsior), breza previsnutá (Betulapendula), topoľčierny (Populus nigra ‘Italica‘),

javor mliečny (Acer platanoides), smrek pichľavý (Picea pungens), lipa malolistá (Tilia cordata)

a bežných prevažne ihličnatých krov. Pred budovou domu kultúry zo strany Nobelovej ulice sa nachá

dza trávnatá plocha so solitérmi jaseňa štíhleho (FraXinus excelsior), lipy malolistej (Tilia cordata),

agátu bieleho (Robinia pseudoacacia) a krovitej skupiny.

Pred vstupom do budovy sa nachádza zeleň menšia plocha zelene 50 vzrastlými stromami, ktorá je

zdevastovaná parkujúcimi autami.

V areáli firmy Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s. sa nachádza upravená okrasná záhra

da s udržiavanými trávnatými plochami so zmiešanými trvalkovými a krovitými záhonmi. V areáli sa

nachádzajú hodnotné jedince druhov: dub Ietný (Quercus robur), pagaštan konský (Aesculus hippo

castanum), javor (Acer sp.), agát biely (Robinia pseudoacacia) a pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissirna)

a upravené zmiešané krovité a trvalkové záhony.

Blok D

Pred budovou Kubik sa nachádza trávnatá plocha sjedincami týchto druhov: smrek pichľavý (Picea

pungens), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), orech vlašský

(Juglans regia) a ovocné dreviny.

Blok E

V tomto bloku v súčasnosti prebieha výstavba bytových domov Nobelova. Zo severozápadnej strany

bytového domu N2 ostal zachovaný mohutný dub letný (Quercus robur). Stromu v dósledku stavebnej

činnosti začala presychať koruna, jeho vitalita je značne znížená. Súčasťou okolia bytových domov

budú parkové úpravy.

BlokF

V tomto bloku sa nachádzajú menšie zatrávnené plochy pri objektoch garáží a v objekte technickej

infraštruktúry. Nachádza sa tu niekolko jedincov druhu jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), agát biely

(Robinia pseudoacacia) a náletové dreviny.

BIokG

Subblok G1. predstavuje park Nobelova, ktorý má mimoriadny lokálny až celomestský význam. Park

plní rekreačnú, izolačnú funkciu a výraznou mierou prispieva k humanizácii obytnej zóny. Park bol

s väčšou pravdepodobnosťou vytvorený na báze prírodného tvrdého lužného lesa a doplnený intro

dukovanými drevinami ako súčasť izolačno urbanistickej zelene pri chemickej továrni. Koncepcia ze

lene je založená na princípe rozvoľnenej výsadby stromov s prevahou listnatých stromov doplnených

o ihličnaté stromy. Výrazná je absencia kvitnúcich stromov, krov a trvaliek. V parku sa nachádzajú

hodnotné jedince druhu: jaseň štíhly (FraXinus exccelsior), dub letný (Quercus robur), javor horský

(Acer pseudopIatanus), javor m liečny (Acer platanoides), pagašta n konský (Aesculus hippocastanum),

lipa malolistá (Tilia cordata) a gledíčia trojtřňová (Gleditsia triacanthos).
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Subblok G2 predstavuje areál bývalého vodojemu, v súčasnosti využívaný ako architektonický ateliér.

V areáli sa nachádza výsadba prírode blízkych druhov: jaseň štíhly (FraXinus exccelsior), topoľ čierny

(Populus nigra), pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), agát biely (Robinia pseudoacacia)

a mladé nálety týchto druhov.

Subblok G3 predstavuje športový areál s tenisovým centrom a kuratmi. Okolie areálu je udržiavané.

Subblok G4 tvorí areál bývalého kúpaliska, ktorého časť jev súčasnosti využívaná ako škólka a časť na

súkromné účely. V areáli škólky sa nachádzajú solitéry lipy malolistej (Tula cordata), smreka pichľavé

ho (Picea pungens), tují (Thuja sp.) a borievok (Juniperus sp.). V areáli bývalého kúpaliska sa nachá

dzajú pagaštany konské (Aesculus hippocastanum), jaseň štíhly (FraXinus excelsior) a stromoradie líp

malolistých (Tilia cordata) pri plote.

Blok H

V okolí štadióna sa nachádza neudržiavaná ruderálna vegetácia zmiešaná s listnatými stromami

a krovitými skupinami týchto druhov: javor (Acer sp.), jaseň štíhly (FraXinus excelsior), agát biely (Ro

binia pseudoacacia), topoľ (Populus sp.). Trávnatá plocha samotného štadióna je pravidelne kosená.

V juhozápadnej časti bloku sa nachádzajú zvyšky výsadieb slivky čerešňoplodej (Prunus cerasifera)

a jablone planej (Malus sylvestris). Tieto dreviny sú prestárnuté, neudržiavané a poškodené staveb

nou činnosťou. V severnej časti bloku v kontakte s parkom Nobelova sa nachádza hustý porast zelene

znečistený odpadom.

BIokl

Dominantným funkčným typom zelene v bloku je zeleň obytnej zástavby. Pred vchodmi do bytových

domoch sa nachádzajú trávnaté plochy so zmiešanými krovito trvalkovými záhonmi. Vzrastlé stromy

sa nachádzajú v skupinách alebo ako solitéry, prevažne druhov: smrek pichľavý (Picea pungens), pa

gaštan konský (Aesculus hippocastanum), borovica (Pinus sp.), breza previsnutá (Betula pendula),

jaseň štíhly (Fraxinus excelsior). Tieto výsadby dopÍňajú kríky týchto druhov: borievka (Juniperus sp.),

tuja (Thuja sp.), vtáčí zob obyčajný (Ligustrum vulgare), orgován obyčajný (Syringa vulgaris), kalina

(Viburnum sp.) a ďalšie.

Pri Luna Pube sa nachádza menšia parková úprava s prevahou ihličnanov: smrek pichľavý (Picea pun

gens) a smrek obyčajný (Picea abies), doplnené brezou (BetuIa pendula) a hlošinou úzkolistou (Eleag

nus angustifolia). Za obchodným domom sa nacháciza menšia plocha zelene s 2 vzrastlými lipami

malolistými (Tilia cordata) a hlošinou úzkolistou (Eleagnus angustifolia).

BIokJ

V subbloku Ji sa nachádza vzrastlá zeleň pred ubytovňou vo vydláždenom povrchu. Nachádzajú sa tu

nasledovné druhy: pagaštany konský (Aesculus hippocastanum), javor mliečny (Acer platanoides)

a slivka čerešňoplodá (Prunus cerasifera). V areáii vietnamskej komunity sa nachádza hodnotný mo

hutný dub letný (Quercus robur). Pred budovou Vodohospodárskej výstavby sa nachádzajú výsadby

javora (Acer sp.) a krovité skupiny tisu obyčajného (Taxus baccata).

Pri Nobelovej vile sa nachádzajú parkovo upravené trávnaté plochy s jedinacami týchto druhov: jaseň

štíhly (FraXinus exelcsior), javor mliečny (Acer platanoides) a lipa malolistá (Tilia cordata). Na hranici

subblokov J2 a J3 sa nachádza pás izolačnej zelene so stromoradím topoľa čierneho (Populus nigra

‘Italica‘) a borovice čiernej (Pinus nigra).
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V subbloku J2 sa pri administratívnej budove TIREX sa nachádzajú relatívne mladé výsadby borovice
(Pinus sp.), katalpy bignóniovitej (Cata/pa bignonioides), javorov (Acer sp.) a gledíčie trojtňovej (Gle
ditsia triacanthos).

V subbloku J4 sa nachádza menšia parkovo upravená plocha s výsadbami róznych druhov stromov:
jaseň štíhly (FraXinus exeicsior), javor mliečny (Acer platanoides), lipa malolistá (Ti/la cordata), pagaš
tan konský (Aescuius hippocastanum), javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) a bežných druhov
kríkov.

BIokK

Zeleň tvorí parkovo upravená výsadba drevín prevažne týchto druhov: javor (Acer sp.), lipa (Ti/la sp.),
platan (Platanus sp.), agát (Robinia pseudoacacia), breza previsnutá (Betu/a pendula), topoľ čierny
(Popuius nigra ‘Italica‘), hlošina úzkolistá (Eieagnus angustifolia). Zeleň plní hlavne funkciu izolačnú
a hygienickú. Výsadby sú prehustené, stromy v podraste nemajú dobré podmienky pre rast. Územie
je lokálne znečistené odpadom.

V južnej časti bloku sa nachádza menšia parková plocha, vymedzená v rámci ÚPN hl. mesta Bratislava
ako „parky, sadovnícke a Iesoparkové úpravy“. Nachádzajú sa tu vzrastlé stromy druhov lipa malolistá
(Ti/la cordata), pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), javor mliečny (Acer piatanoides), jaseň
štíhly (FraXinus excelsior) a breza previsnutá (Betu/a pendula). Plocha zelene bola nedávno vyčistená,
počet stromov bol mierne zredukovaný.

BIokL

Zeleň obytnej zástavby vytvára svojím umiestnením medzi obytnými blokmi „zelené uzavreté dvory“.
Vegetačné úpravy sú riešené voľnou trávnatou plochou s rozptýlenou výsadbou listnatých, ihlična
tých stromov doplnených o kvitnúce krovité skupiny. Zo stromov prevažujú tieto druhy: jaseň štíhly
(FraXinus excelsior), breza previsnutá (Betu/a pendula), javory (Acer sp.), agát biely (Robin/a pseudoa
cacia), borovica (Pinus sp.), veba (Sa/ix sp.), topoľ čierny (Populus nigra ‘italica‘), slivka čerešňo plodá
(Prunus cerasifera), višňa obyčajná (Prunus avium) a čerešňa (Cerasus sp.).

BIokM

Zeleň subbloku Ml tvor( vyhradená zeleň Základnej školy s materskou školou. Nachádzajú sa tu vzras
tlé jedince prevažne týchto druhov: javor mliečny (Acer p/atanoides), borovica (Pinus sp.), jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior) a rózne druhy krov. Vjužnej a severozápadnej časti bloku sa nachádza zvyšok
stromorad ia druhu topo ľ čierny (Popuius nigra ‘italica‘).

V subbloku M2 sa nachádza zeleň obytnej zástavby, nachádzajú sa tu jedince topol‘a čierneho (Popu
Ius nigra ‘Italica‘), lipy malolistej (Ti/la cordata) a orgovány obyčajného (Syringa vulgaris).

BIokN

Zeleň tvorí súkromná zeleň okrasných a úžitkových záhrad záhradkárskej osady. Prevažujú tu ovocné
dreviny (čerešňa, višňa, hruška, slivka). Vo veľkej miere je zastúpený orech vlašský (Jugians regia).
Ojedinele sa tu nachádzajú aj okrasné dreviny - veba (Sa/ix sp.), breza (Betu/a sp.), smrek pichľavý
(Picea pun gens) a ďalšie.
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BlokO

Zeleň tvoria 2 samostatné prírode blízke plochy, ktoré vznikli na ploche predpokladanej skládky od

padu. Jedná sa o hustý porast, znečistený odpadom. Druhové zloženie: javor (Acer sp.), jaseň štíhly

(FraXinus excelsior), topol‘ sivý (Populus canescens), topoľčierny (Populus nigra), pagaštan konský

(Aesculus hippocastanum), agát biely (Robinia pseudoacacia), borovica (Pinus sp. ) a d‘alšie.

V severozápadnej časti bloku sa nachádza mladý porast agátu bieleho (Robinia pseudoacacia), slivky

čerešňoplodej (Prunus cerasifera), jaseň (FraXinus sp.) a slivky (Prunus sp.). Porast je sune znečistený

odpadom.

BlokP

Pri budove železničnej stanice sa nachádzajú trávnaté plochy s prevahou ovocných stromov: jabloň

planá (Malus sylvestris),čerešňa (Cerasussp.) a borovice (Pinussp.). Pred objektom sa nachádza kru

hová plocha zelene s porastom borovice (Pinus sp.) a jablone (Malus sp.). V okrajových častiach sa

nachádzajú porasty poliehavých druhov borievky(iuniperusp.) a skalníka (Cotoneastersp.). Porastje

neudržiavaný a prehustený.

Nobelova

V severnej časti bloku Nobelova sa na ľavej strane Nobelovej ulice nachádza pás uličnej zelene So

stromami a krami. Druhové zloženie: jaseň štíhly (FraXinus excelsior), pagaštan konský (Aesculus hip

pocastanum), javor (Acer sp.), agát biely (Robinia pseudoacacia) slivka čerešňoplodá (Prunus cerasife

ra), orech vlašský (Juglans regia), borovica horská (Pinus mugo) a skalník (Cotoneastersp.) a d‘alšie.

Odborárska

Na Odborárskej ulici sa na oboch stranách nachádzajú pásy uličnej zelene. Zo strany od štvrte Nobe

lova sa nachádza stromoradie 9 ks agátu bieleho (Robinia pseudoacacia).

Na strane pri Trojdomoch sa nachádzajú pásy zelene, v ktorých sa z póvodného stromoradia zachova

lo niekoľko vzrastlých jedincov topoľa čierneho (Popuius nigra ‘Italica‘). Tieto topole dopÍňajú mlad

šie výsadby jedincov róznych druhov (jaseň, slivka čerešňoplodá). Stromoradie nie je zatiaľ spojité

a je tu priestor na doplnenie stromoradia.

Podniková

Zeleň sa v bloku nenachádza.

Staré ihrisko

Zeleň sa v bloku nenachádza.

Trojdomy

Zeleň tvoria plochy zelene prislúchajúce bytovým domom a nespevnenej komunikácii pri garážach.

Plochy zelene sú zatrávnené a nachádzajú sa na nich prevažne tieto druhy stromov: slivka čerešňop

Iodá (Prunus cerasifera), višňa obyčajná (Prunus avium), breza previsnutá (Betula pendula), borovica

čierna (Pinus nigra), orech vlašský (Juglans regia), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), hlošina úzkolistá

(Eleagnus angustifolia) a tamariška štvortyčinková (TamariX tetrandra).
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14.2 Ochrana prírody a krajiny, prírodných zdrojov a prvkov

ÚSES

14.2.1 Územná ochrana
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov definuje ochranu

prírody ako predchádzanie a obmedzovanie zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia pod

mienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znižujú jej ekologickú stabilitu, ako aj od

straňovanie následkov takýchto zásahov. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

a krajiny v znení neskorších predpisov platí v užšom riešenom území prvý stupeň ochrany. Z hľadiska

pósobnosti orgánu štátnej ochrany prírody spadá riešené územie pod Štátnu ochranu prírody SR —

Bratislava - RCOP.

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa

v riešenom území nenachádza žiadne chránené územie.

NATURA 2000

NATURA 2000 je sústava chránených území členských krajín Európskej únie. Sústavu NATURA 2000

tvoria chránené vtáčie územia vyhlasované s cieľom ochrany vtáctva a územia európskeho významu s

cieľom ochrany ostatných vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov.

V riešenom území sa nenachádzajú žiaclne územia sústavy NATURA 2000.

Ochrana drevín

Stromy alebo skupiny stromov chránené v zmysle 49 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších

predpisov predstavujú stromy s významnou kultúrnou, vedeckou a krajinotvornou funkciou.

V riešenom území sa chránené stromy nenachádzajú.

V riešenom území sa nachádza niekoľko hodnotných stromov:

• stromy v parku Nobelova,

• dub letný (Quercus robur) v bloku J v areáli vietnamskej komunity,

• dub letný (Quercus robur) v bloku E,

• topole čierne (Populus alba a Populus alba ‘Italica‘) v blokoch A, G, J, M.

Mokrade

Mokrade sú chránené podľa zákona č. 543/3002 Z. z. v znení neskorších predpisov ako významný

krajinný prvok a určité typy mokrad‘ových biotopov národného a európskeho významu majú osobitnú

ochranu — vyhlasujú sa ako územia európskeho významu. Mokrad‘ podľa 2 ods. 2 písm. zákona

o ochrane prírody a krajiny predstavuje územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka,

prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi

a vodnými nádržami. V riešenom území nie je evidovaná žiadna mokrad‘.

14.2.2 Ochrana prírodných zdrojov

Ochrana vodných zdrojov
Základný dokument v oblasti ochrany povrchových aj podzemných vád predstavuje zákon

Č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
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o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Zákon o vodách zabezpečuje všestrannú ochranu vád

vrátane ekosystémov, zachovanie a zlepšenie stavu vád, manažment povodí a zlepšenie kvality život

ného prostredia, zabezpečenie funkcií vodných tokov a bezpečnosť vodných stavieb.

Citlivé oblasti

V zmysle 33 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú stanovené citlivé

oblasti, ktoré predstavujú vodné útvary povrchových vád, v ktorých dochádza alebo máže dájsť

v dásledku zvýšenej koncentrácie živín, ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sú využiteľné

ako vodárenské zdroje, a ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vád vyšší stupeň čistenia vy

púšťaných odpadových vád. V zmysle Nariadenia vlády SR Č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú

citlivé a zraniteťné oblasti je celé územie Slovenskej republiky je zaradené medzi citlivé oblasti.

Zra niteľné oblasti

Podľa 34 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vyhlásené zraniteľné

oblasti, ktoré tvoria poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do po

vrchových vád alebo vsakujú do podzemných vád, v ktorých koncentrácia dusičnanov je vyššia ako 50

mg.ľ1 alebo sa máže v blízkej budúcnosti prekročiť. Zraniteľné oblasti sú vyhlásené prevažne v nižších

polohách s poľnohospodárskou pádou, kde je riziko ohrozenia vád vyššou koncentráciou živín, pre

dovšetkým dusičnanmi. V zmysle Nariadenia vlády SR Č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé

a zraniteľné oblasti je riešené územie zaradené medzi zranitel‘né oblasti.

Chránená vodohospodárska oblasť

V zmysle 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje Chránená

vodohospodárska oblasť, ktorá predstavuje územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí

významnú prirodzenú akumuláciu povrchových a podzemných vád. Do riešeného územia nezasahuje

žiadna Chránená vodohospoclárska oblasť.

Územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu

Vodárenský vodný tok predstavuje vodný tok alebo úsek vodného toku, ktorý sa využíva ako vodá

renský zdroj alebo ako vodárenský zdroj na odber pitnej vody. V zmysle Vyhlášky č. 211/2005 Z. z.,

ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných

tokov sa v riešenom území nenachádza žiadny vodárenský vodný tok.

Vodohospodársky významný vodný tok predstavujú vodné toky a ich ucelené úseky, ktoré sú využí

vané alebo sa mážu využívať ako vodárenské zdroje, alebo plnia inú funkciu (plavba, odber vody pre

priemysel a poľnohospodárstvo, rekreácia, hraničný tok a mé). V zmysle Vyhlášky č. 211/2005 Z. z.,

ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných

tokov, nie je v riešenom území evidovaný vodohospodársky významný tok.

Územia s vhodnou vodou na kúpanie a územia s povrchovou vodou vhodnou pre život

a reprodukciu póvodných druhov rýb

V zmysle Prílohy Č. 1 a 2 všeobecne záväznej vyhlášky KUŽP Bratislava č. 6/2012 Z. z. sa v riešenom

území nenachádzajú územia s povrchovou vodou vhodnou pre život a reprodukciu pávodných dru

hov rýb ani územia s vodou vhodnou na kúpanie.
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Ochranné pásma vodárenských zdrojov

V zmysle 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sa vyhiasujú ochranné

pásma vodárenských zdrojov I., II. a III. stupňa za účelom ochrany výdatnosti kvality a zdravotnej
bezchybnosti vody vodárenských zdrojov. Ochranné pásma sú zároveň pásmami hygienickej ochrany

podľa 4 ods. 1 písm. j) zákona NR SR Č. 596/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Do riešeného
územia nezasahujú ochranné pásma vodárenských zdrojov.

Minerálne pramene

V riešenom území nie sú evidované minerálne pramene a pramenné oblasti využívané pre zásobova
nie obyvateľstva.

Ochrana lesných zdrojov

V podmienkach hustého osídlenia majú lesné plochy nezastupiteľné miesto v tvorbe krajiny. Okrem

hospodárskej funkcie lesov ako zdroja drevnej hmoty vystupuje tu do popredia najmä ich funkcia
tvorby životného prostredia, funkcia vodohospodárska, pódoochranná, klimaticko-hygienická, kultúr
na a zdravotno-rekreaČná.

Lesné porasty (lesná póda) sa v riešenom území nenachádzajú. Najbližšie lesné porasty sú od širšieho
riešeného územia vzdialené cca 1,3 km a tvoria prirodzenú súČasť lesného masívu Malých Karpát.
Tieto lesné porasty sú zaradené do kategórie lesy osobitného urČenia a sú súČasťou Bratislavského
lesného parku.

Ochrana nerastných zdrojov

V riešenom území nie sú evidované žiadne dobývacie priestory, chránené ložiskové územia ani ložiská

nevyhradených nerastov.

14.2.3 Územný systém ekolog ickej stability
Územný systém ekologickej stability je taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosys
témov, ich zložiek a prvkov, ktoré zabezpeČujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Zá
klad tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakČné prvky nadregionálneho, regio

nálneho a miestneho významu.

Prvky Regionálneho územného systému ekologickej stability sú spracované v zmysle Regionálneho

územného systému ekologickej stability mesta Bratislava (SAŽP, 1994), resp. v zmysle Aktualizácie

ÚSES pre ÚPN Bratislava (2007) a ÚPN-R BSK (2013). V zmysle týchto dokumentov sa v riešenom

území nenachádza žiadny prvok regionálneho územného systému ekologickej stability.

Genofondové lokality

Genofondovou plochou rozumieme územie, na ktorom sa vyskytujú chránené, vzácne alebo ohroze

né druhy rastlín alebo živoČíchov na pomerne zachovalých alebo prírode blízkych biotopoch, alebo sa
tu vyskytujú druhy rastlín a živočíchov typické pre danú oblasť alebo menšie územie (nemusia patriť

medzi chránené a pod.) a potenciálne by sa mohli z genofondových plóch šíriť do okolia, ak by sa
zmenili podmienky a využívanie okolitej krajiny. V riešenom území nie sú evidované genofondové

lokality.

Miestny územný systém ekologickej stability

Miestny územný systém ekologickej stability nebol pre katastrálne územie Nové Mesto vypracovaný.
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15 ZHODNOTENIE ZÁVAZNÝCH, SMER

NÝCH A OSTATNÝCH RELEVANTNÝCH

PODKLADOV
Koncepcia rozvoja riešeného územia vychádza zo základných koncepčných materiálov, ktoré sú zá

väzného, alebo smerného charakteru. Zásadným koncepčným dokumentom je ÚPN hl. mesta SR Bra

tislavy v znení následných zmien a doplnkov, ktorý na úrovni územného plánu obce reguluje funkčné

využitie a priestorové usporiadanie územia.

15.1 Záväzné územnoplánovacie dokumentácie

15.1.1 ÚPN hl. mesta SR Bratislavy
Pre územie, ktoré je predmetom riešenia vyplývajú zo záväznej časti ÚPN hl. mesta SR Bratislavy na

sledovné zásady, princípy a regulácie:

Ci.. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA

ÚZEMIA

1.1. ŠIRŠIE VZřAHY

1.1.3. Regionálne súvislosti

1. Východiskové principy

• podporovať rozvoj Bratislavy ako jadra regiónu vrátane vzťahov a väzieb prekračujúcich štát

ne hranice vo vzťahu s priľahlým územím Rakúska a Maďarska,

• rozvíjať územia navrhovaných regionálnych rozvojových pólov v smeroch:

o mestská časť Vajnory a východná časť Nového Mesta, vo väzbe na Ivanku pri Dunaji

a Bernolákovo

1.2. CELOMESTSKÉ VZfAHY

1.2.1. Priestorové, funkčné a prevádzkové vzťahy

2. Zásady a regulativy priestorového usporiadania, funkčného využítia a prevádzkového riešenia

územia mesta v celomestských súvisiostiach

Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania

Rešpektovať v rozvoji mestskej štruktúry:

• severovýchodný rozvojový smer, zahřňajúci územia mestských častí Nové Mesto, Rača, s

osobitným hodnotením územia MČ Vajnory s ťažiskovými priestormi urbanistickej koncepcie

a kompozície:
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o so zvýšením mestotvornosti prostredia paralelných póvodne dopravných radiál Ra

čianska, Vajnorská, Trnavská a Rožňavská s ťažiskovými uzlami vybavenosti

v priestoroch Račianske mýto a Trnavské mýto, lokalita Pasienky s uzlovými pne

stormi križovania Vajnorskej a Trnavskej s Bajkalskou a Tomášikovou ulicou,

1.2.4. Špecifické požiadavky na priestorové usporiadanie a funkčné využitie na úrovni mestských

častí

3. Mestské časti severovýchodného rozvojového smeru — Nové Mesto, Rača, Vajnory

Dotvoriť:

• Stavebnú štruktúru priestorov, Račianska, Vajnorská, Trnavská, Stromova, zvýšiť ich spolo

čenskú atraktivitu

Mestská časť Bratislava — Nové Mesto

Dotvoriť:

• priestor Vajnorskej, Odborárskej a Rožňavskej ulice nahradiť zaniknuté výrobno-produkčné

prevádzky funkčne zrniešanými aktivitami komerčnej vybavenosti mestského charakteru, ob
služno-vybavenostných, obchodných a administratívnych funkčných zložiek,

• jestvujúcu štruktúru areálov Starej Vajnorskej ceste na funkčné zmiešané územie vybavenos

ti, výrobných služieb a distribučno-skladovacích aktivít,

• nové zóny bývania s vlastnými centrami občianskej vybavenosti lokálneho charakteru.

2.2.3. Regulácia intenzity využitia jednotlivých plóch rozvojových území pre vnútorné mesto —

mestská časť Nové mesto

Juhozápadná časť riešeného územia s kódom 502 (uzatvárajúca vymedzené riešené územie) je v ÚPN
hl. mesta SR Bratislavy (2007), je v znení zmien a doplnkov definovaná ako rozvojové územie. V rámci
rozvojového územia je navrhovaná nová výstavba. Pre dané územia územný plán stanovuje doplnkvý

kód N — ide o rozvojovú plochu, ktorá je v súčasnosti neregulovaná vzhľadom na chýbajúce vstupy

z oblasti ekológie, dopravy, vymedzenia bezpečnostných pásiem a pod.

2.2.5. Určenie častí územia, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť ÚPN Z

2. MČ Nové mesto

Určenie častí územia na spracovanie ÚPN Z:

• Horná Mlynská dolina

• Krahulčia,

• Filiálka,

• Zátišie — Hata lova

• Tomášikova — Trnavská (dopracovať na podklade UŠ Z Tomášikova — Rožňavská

• Vajnorská — Odborárska,

• Stromova - Pražská
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Do riešeného územia patria funkčné územia, pre ktoré vyplýva nasledovná regulácia:

C. 2. REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÓCH

OBYTNÉ ÚZEMIA1 01 viacpodlažná zástavba obytného územia

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÓCH

Územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch a k nim prislúchajúce nevyhnutné

zariadenia —v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská,

vodné plochy ako súčasť parteru a plóch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia

pre požiarnu ochranu a civilnú obranu.

Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plóch nadzemnej časti

zástavby funkčnej plochy.

Základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii územia.

SPOSÖBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÖCH

prevládajúce

• viacpodlažné bytové domy

prípustné

V území je prípustné umiestňovať najmä
• stavby a zariadenia zabezpečujúce komplex

nosť a obsluhu obytného územia v súlade

s významom a potrebami územia, zariadenia

občianskej vybavenosti predovšetkým vstava

né do objektov bývania -

• zariadenia obchodu a služieb, verejného stra

vovania, zariadenia pre kultúru, školstvo, za

riadenia pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc

• zeleň Iíniovú a plošnú, zeleň pozemkov obyt

ných budov

• vodné plochy ako súčasť parteru a ptéch zelene

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej

vybavenosti pre obsluhu územia

prípustné v obmedzenom rozsahu

V území je prípustné umiestňovaťv obmedzenom rozsa
hu najmá

• bytové domy do 4 nadzemných podlaží, rodin

né domyv doplnkovom rozsahu

• zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho

významu, pokial‘ nie sú súčasťou lokálnych cen

tier

• zariadenia telovýchovy a voľného času, zaria

denia sociálnej starostlivosti rozptýlené v úze

mí

• solitérne stavby občianskej vybavenosti slúžia

ce širšiemu územiu

• zariadenia drobných prevádzok služieb

• zariadenia na separovaný zber komunálnych

odpadov miestneho významu vrátane komu

nálnych odpadov s obsahom škodlivin z do

mácností

neprípustné

V území nie je neprípustné umiestňovať najmá:
• zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a

zariadenia v ich okolí

• stavby občianskej vybavenosti areálového typu

s vysokou koncentráciou návštevníkov

a nárokov na obsluhu územia

• stavby na ndividuálnu rekreáciu

• areály priemyselných podnikov, zariadenia

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby

• skladové areály, distribučné centrá a logistické

parky, stavebné dvory

• ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou

plynu

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad

radeného významu

• zariadenia odpadového hospodárstva okrem

prípustných v obmedzenom rozsahu

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou

ÚPN-Z NOBELOVA — PRIESKUMY A ROZBORY 132



ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 201 občianska vybavenosťcelomestského a
nadmestského významu

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÖCH

Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu

s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podia funkčného zamerania. Súčasťou územia sú plochy

zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre

požiarnu a civilnú obranu.

Podiei funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plóch nadzemnej časti zástavby

funkčnej plochy.

SPOSÖBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÓCH

prevládajúce

• zariadenia administrativy, správy a riadenia

• zariadenia kultúry a zábavy

• zariadenia cirkvi a na vykonávanie obradov

• ubytovacie zariadenia cestovného ruchu

• zariadenia verejného stravovania

• zariadenia obchodu a služieb

• zariadenia zdravotnictva a sociálnej starostli

vosti

• zariadenia športu, telovýchovy a voľného času

• vedecko — technické a technologické parky

• vodné plochy ako súčasť parteru a plách zelene

• zariadenia drobných prevádzok výroby a slu

žleb

• zariadenia na separovaný zber komunálnych

odpadov miestneho významu vrátane komu

nálnych odpadov s obsahom škodlivin z do

mácností

• zariadenia školstva, vedy a výskumu

prípustné

neprípustné

V území nie je neprístupné umiestňovať najmá

V území je prípustné umiestňovať najmá

• integrované zariadenia občianskej vybavenosti

• areály voľného času a multifunkčné zariadenia

• účelové zariadenia verejnej a štátnej správy

• zeleň líniovú a plošnú

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej

vybavenosti pre obsluhu územia

prípustné v obmedzenom rozsahu

V území je prípustné umiestňovaťv obmedzenom rozsa

hu najmá

• bývanie v rozsahu do 30% z celkových nad-

zemných podlažných plčch funkčnej plochy

• zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a

zariadenia v ich okolí

• rodinné domy

• areály priemyselných podnikov, zariadenia

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby

• skladové areály, distribučné centrá a logistické

parky, stavebné dvory

• autokempingy

• stavby na individuálnu rekreáciu

• zariadenia odpadového hospodárstva okrem

prípustných v obmedzenom rozsahu

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad

radeného významu
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ÚZEMIA ŠPORTU 401 šport, telovýchova a vofliý čas

PODMI EN KV FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÖCH

Územia prevažne areálového charakteru s využitĺm pre šport a telesnú výchovu tvorené krytými špor

tovými zariadeniami, športovými otvorenými ihriskami a zariadeniami, špecifickými zariadeniami

športu slúžiacimi pre organizovanú telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky šport a územia slúžia

ce športovým aktivitám vo voľnom čase. Súčasťou územia je dopravné a technické vybavenie a plochy

líniovej a plošnej zelene.

SPOSÓBY VVUŽITIA FUNKČNÝCH PLÖCH

prevládajúce

• kryté a otvorené ihriská, zariadenia a areály

športu, telovýchovy a voľného času

prípustné

V území je prípustné umiestňovaťnajmä

• špecifické športové zariadenia jazdeckého, cyk

listického, motoristického, vodáckeho, letec

kého,

• modelárskeho športu, zimných športov a mé
• zeleň líniovú a plošnú

• vodné plochy ako súčasť parteru a plóch zelene

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej

vybavenosti pre obsluhu územia

prípustné v obmedzenom rozsahu

V území je prípustné umiestňovaťv obmedzenom rozsa

hu najmá

• zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré ne

prekročia 10% z funkčnej plochy

• byty v objektoch funkcie— služobné byty

neprípustné

V území nie je neprípustné umiestňovať najmá

• bývanie okrem prípustného v obmedzenom

rozsahu

• areálové zariadenia občianskej vybavenosti

• zariadenia a areály výroby

• skladové areály, distribučné centrá a logistické

parky

• stavby na individuálnu rekreáciu

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad

radeného významu

• zariadenia odpadového hospodárstva

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkcio
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ZMIEŠANÉ ÚZEMIA 502 zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrob

ných

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÓCH

Územia pre umiestňovanie obslužných zariadení obchodu, výrobných a nevýrobných služieb

s príslušnými súvisiacimi činnosťami.

Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie

a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.

SPOSÓBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÓCH

prevládajúce

• zariadenia obchodu

• zariadenia výrobných a nevýrobných služieb

prípustné

V území je prĺpustné umiestňovaťnajmä

• zariadenia veľkoobchodu

• výstavné a predvádzacie priestory

• skladové areály, distribučné centrá a logistické

parky

• zeleň líniovú a plošnú

• vodné plochy ako súčasť parteru a plóch zelene

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej

vybavenosti pre obsluhu územia

prípustné v obmedzenom rozsahu

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsa

hu najmä

• byty v objektoch určených pre inú funkciu

• zariadenia občianskej vybavenosti viažuce sa

na funkciu

• zariadenia na zber odpadov

neprípustné

V území nie je neprípustné umiestňovať najmä:

• rodinné domy a bytové domy

• areálové zariadenia občianskej vybavenosti

• areály priemyselných podnikov, zariadenia

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, sta

vebné dvory a zariadenia

• stavby pre indivíduálnu rekreáciu

• zariadenia odpadového hospodárstva okrem

zariadení na zber odpadov

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad

radeného významu

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou

ÚZEMIA DOPRAVY A DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI 702 železničná doprava

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÓCH

Územia určené pre umiestnenie stavieb a zariadení, ktoré slúžia na prevádzku železničnej dopravy

A — osobnej

B - nákladnej

SPOSÓBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÓCH

prevládajúce prípustné

• A — stanice a zastávky osobnej dopravy

• B — stanice nákladné, odstavné a zriaďovacie,

rušňové depá

V území je prípustné umiestňovať najmä:

A
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B

• Zariadenia administratívy súvisiace $ funkciou

• Zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace

s funkciou

• Parkoviská a garáže

• Zariadenia a vedenia technickej a dopravnej

vybavenosti pre obsluhu územia

• Zariadenia administrativy súvisiace s funkciou

• Sklady, skladové plochy a prevádzky súvisiace s

funkciou

• Zariadenia vybavenosti pre obsluhu prevádzok

• Parkoviská

• Zariadenia a vedenia technickej a dopravnej

vybavenosti pre obsluhu územia

V území je prípustné umiestňovaťv obmedzenom rozsa

hu najmá:

A

B

• byty v objektoch funkcie — služobné byty

• zeleň líniovú a plošnú

• byty v objektoch funkcie — služobné byty

• zeleň líniovú a plošnú

• zariadenia na separovaný zber odpadu

neprípustné

stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou

prípustné v obmedzenom rozsahu

ÚZEMIA VODNÝCH PLÖCH A TOKOV 902 vodné plochy a toky

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÓCH

Územia slúžiace pre umiestňovanie prirodzených a umelých vodných plóch s využitím na plavebné,

hospodárske, ochranné, ekostabilizačné, krajinotvorné a rekreačné účely.

SPOSÓBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÓCH

prevládajúce

• vodné plochy a toky ako výrazné krajinné prvky

• vodné plochy a vodné toky na vodohospodár

ske využitie ako zdroje vody, recipienty, na od

vádzanie prívalových vád a povodňových pne

tokov

prípustné

V území je prípustné umiestňovať najmä

• zariadenia pre vodnú dopravu

a hydroenergetické využitie

• stavby a zaniadenia slúžiace pre ochranu

a využívanie vodných zdrojov

• stavby a zariadenia slúžiace na protipovodňovú

ochranu

• vodné športy a rekreácia

• zariadenia na chov rýb, rybárstvo

prípustné v obmedzenom rozsahu

V území je prípustné umiestňovaťv obmedzenom rozsa

hu najmá

• zariadenia pre správu tokov

• zariadenia na ťažbu štrkov a pieskov

• plávajúce stravovacie zariadenia cestovného

ruchu zakotvené, vyviazané

• plávajúce ubytovacie zariadenia zakotvené, vy

viazané

• plávajúce zariadenia pre rekreáciu zakotvené,

vyviazané

• plávajúce drobné zariadenia občianskej vyba

venosti zakotvené, vyviazané

• plávajúce zariadenia na pristávanie plavidiel —

prístavné potány

• prístavné mála

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej

vybavenosti pre obsluhu územia

neprípustné

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou
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ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE 1110 parky, sadovnícke a Iesoparkové úpravy

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÓCH

Územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene, ale aj plochy zelene s úpravou lesoparkového cha
rakteru.

SPQSÓBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÓCH

prevládajúce • ihriská a hracie plochy

• drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s
• parky funkciou
• sadovnícka plošná a líniová zeleň • náučne chodníky, turistické a cyklistické trasy
• lesoparkové úpravy • zariadenia a vedenia technickej a dopravnej

vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej pb
prlpustne

ch

Vúzemíje prípustné umiestňovaťnajmá : . ‚

neprlpustne

• vodné plochy fl „

• parkingga raze nad terenom

prípustné v obmedzenom rozsahu • stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou

V území je prípustné umiestňovaťv obmedzenom rozsa

hu najmä

• pobytové lúky

Námestia a ostatné komunikačné plochy a ostatné regulačné prvky v zmysle regulačné

ho výkresu
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15.2 Zhodnotenie smerných a ostatných relevantných podkla

dov

15.2.1 Urbanistická štúdia zóna lstrochem (2009)52

Urbanistická štúdia zóna lstrochem bola obstaraná spoločnosťou lstrochem reality, a.s. Nobelova 34

Bratislava ako územnoplánovací podklad pre preskúmanie a prehodnotenie funkčného využitia úze

mia ležiaceho medzi železnicou, Vajnorskou a Bojnickou ulicou a časti územia po pravej strane Vaj

norskej ulice medzi Trubíniovou a ulicou Za stanicou.

15.2.2 Urbanistická štúdia obytnej zóny Nobelova ulica53
Urbanistická štúdia obytnej zóny Nobelova ulica bola obstaraná ako podklad pre zmeny a dopinky

Aktualizácie územného plánu hl. m. SR Bratislavy 1.993 v znení neskorších zmien a doplnkov Mestská

časť Bratislava Nové Mesto súhlasila s koncepciou územného rozvoja vyplývajúcu z Urbanistickej

štúdie obytnej zóny Nobelova uiica uznesením miestneho zastupiteťstva mestskej časti Bratislava

Nové mesto č. 10/15 zo dňa 15.06.2004.

15.2.3 Obytná zóna Nobelova

Obytná zóna Nobelova je realizovaná na základe rozhodnutí č. ÚKaSP-2010-14/11/EKT/Vim-85, OU

BA-OVBP2-2015/007012/JAK a Ú KaSP-2010-15/11/EKT/Vim/EDA-69 z roku 2015. Obytná zóna Nobe

lova pozostáva z troch polyfunkčných bytových domov (N1, N2, N3) s deviatimi nadzemnými po

dlažiami. Momentálne prebieha výstavba bytového domu Nobelova1a Nobelova2,vrátane inžinier

skych sietí, spevnených plóch a parkovacích státí. Obytná zóna je dopravne napojená na Nobelovu

ulicu. Vzhľadom na vydané stavebné povolenia je Obytná zóna Nobelova zapracovaná v územnom

pláne v cieľovom stave po dostavbe všetkých troch objektov.

Harmonogram výstavby:

• Máj 2015: začiatok výstavby bytového domu Nobelova1 (objekt A) a inžinierskych sletí pre

všetky tri bytové domy

• Decem ber 2016: kola udácia bytového domu Nobelova1(objekt A)

• Jar 2018: kolaudácia bytového domu Nobelova2(objekt B)

• Harmonogram pre BD Nobelova3(objekt C) nie je stanovený

15.2.4 PHSR mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2007-2013

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja54 schválilo miestne zastupiteľstvo na svojom za

sadnutí dňa 10.6.2008 uznesením Č. 11/08. V súčasnosti je v procese prípravy vypracovanie no

vého Programu rozvoja mestskej Časti Bratislava Nové Mesto.

52
Architekti BKPŠ spol. s r.o. (2009)

Partner - projekt, s.r.o. (02/2004)

ARR AZ Trnava (2008)
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15.2.5 Ostatné rozvojové zámery

Známe rozvojové zámery v riešenom území a širších vzťahoch

Rozvojové zámery vyplývajúce jednak zo záväznej časti ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, ako aj z mých

relevantných podkladov:

• stavba ŽSR Projekt TEN T: prepojenie železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou

sieťou v Bratislave. ide o nasledovné stavby: ŽSR Bratislava predmestie — Bratislava filiálka —

Bratislava Petržalka (prepojenie koridorov) I. etapa a ŽSR Bratislava — Železničné prepojenie

letiska M. R. Štefánika 2. etapa, ktoré pozdÍž koridorov železničných tratí na okrajoch rieše

ného územia zóny presahujú svojimi objektami do územia zóny Nobelova55,

• územia špecifikované v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy ako rozvojové,

• v rámci prípravných prác na územnom pláne zóny Nobelova lstrochem Reality, a.s. predložil

pripomienky a podnety (3 lokality) na zmenu využitia územia pre parcely vo vlastníctve spo

ločnosti. Uvedené zámery nie je možné akceptovať, pretože ÚPN-Z nepredstavuje podklad

pre zmeny a dopinky ÚPN hl. m. SR Bratislavy,

• Odstránenie objektov nadzemných skladových nádrží, Projekt pre vydanie povolenia na od

stránenie stavby, parc. č. 12782/3, k.ú. Bratislava III - Nové Mesto, PALMA a.s., Račianska 76,

Bratislava, PSČ 836 04, SR,

Dl Koridor, s.r.o., DOPRAVOPROJEKT, as.
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16 SÚHRNNÉ ZHODNOTENIE A IDENTIFI

KÁCIA PROBLÉMOV, LIMITOV

A POTENCIÁLOV ÚZEMIA
Kapitola predstavuje suma rizáciu a syntézu pozitívnych a negatívnych javov v území vyplývajúcich

z prírodných, urbanistických, krajinno-ekologických, sociálno-ekonomických, kultúrnych, technických

a prevádzkových aspektov. Sumarizácia slúži ako vstup pre spracovanie etapy Zadanie.

16.1 Limity využitia územia
Prehľad hlavných prvkov a javov limitujúcich, obmedzujúcich alebo ohrozujúcich riešené územie:

Technická infraštruktúra

• ochranné a bezpečnostné pásma podzemných a nadzemných vedení sletí technickej infra

štruktúry,

• zberač C verejnej kanalizácie (DN 800/1200) s plánovanou rekonštrukciou; vzhľadom na ka

pacitnú vyťaženosť je možné odvádzať do verejnej kanalizácie výlučne splaškové odpadové

vody a kanalizačnú sieť riešiť ako prísne delenú sústavu, s odvádzaním odpadových vód

z povrchového odtoku do prírodného prostredia; jestvujúce areálové kanalizácie sú charakte

rizované ako kapacitne vyťažené, a vzhľadom na svoj vek a technický stav je napájanie dalších

odpadových vód nereálne,

• neprehľadná situácia v trasovaní sietí vodohospodárskej infraštruktúry — v prípade zmien

funkčného využitia častí riešeného územia bude potrebné vykonať podrobnú pasportizáciu

jestvujúcich vodohospodárskych zariadení a v príslušnom stupni projektovej prípravy riešiť

návrh zásobovania vodou a odvádzania odpadových vód podľa konkrétnych podmienok,

• lokalitou prechádza eXistujúce 22kV kmeňové káblové vedenie Č. 411 a Č. 212 a 22kV vedenie

napájajúce objekt železniČnej stanice tstrochem,

Doprava

• negatívne vplyvy prevádzky letiska M. R. Štefánika s priamymi obmedzeniami z titulu ochran

ných pásiem a obmedzení nepriamych, viažucich sa na podmienky hygienické,

• ochranné pásma a priestorové limity železniČnej dopravy,

• obmedzené priestorové možnosti pre riešenie problematiky statickej dopravy.

Hygiena, kvalita života a bezpečnosť

• zdroje hluku z cestnej a železničnej dopravy, prekračujúce prípustné hladiny pre obytné pro

stredie,

• zneČistenie podzemných vód v dósledku environmentálnych záťaží býv. priemyselného areálu

Chemických závodov Juraja Dimitrova,

• územia znečistené odpadom (komunálny, stavebný, biologicky rozložiteľný odpad, chemický),

• bezpeČnostné pásma prevádzok Duslo a.s. v areáli lstrochem.
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16.2 Potenciály územia
Medzi potenciály riešeného územia možno zaradiť najmá:

Prírodné podmienky a poloha

• Nobelov park a kvalitná sídelná zeleň v riešenom území,

• eXistencia vzrastlej zelene v okolí nadzemných nádrží olejov,

• bluzkosť prírodného prostredia Malých Karpát (1,5 km vzdialenosť Malých Kartát od Rú).

Urbanistická štruktúra a funkcie

• línia Nobelovej ulice kumulujúca funkcie občianskej vybavenosti ako nositeľa verejného živo

ta v riešenom území,

• Nobelov park so susediacim futbalovým štadiónom, tenisovými kurtami a objektom Vernosť

vytvárajúci komplexnú športovo-oddychovú zónu územia,

• ucelená obytná štruktúra trojdomov s poloverejnými vnútroblokmi,

• priestorovo a funkčne ucelený areál ZŠ a MŠ,

• potenciál posilnenia ťažiskového priestoru pred vstupmi do BD v dotyku s Nobelovou ulicou

(rozvoľnený priestor pri výškovo dominujúcej zástavbe bytových domov),

• pobytové verejné priestory medzi líniovými bytovými domami pri Nobelovej ulici,

• eXistencia historických architektonických a technických objektov póvodnej urbanistickej

štruktúry (BD Nová Kolónia, Nobelova vila, školské objekty, Železničná stanica, Trojdomy, Vo

dojem, Bunker, Zásobníky...),

• potenciál vybudovania kultúrneho objektu a potenciál vybudovania cirkevného stánku.

Doprava

• vybudovanie priameho dopravného prepojenia Odborárskej ulice s Račianskou ulicou predÍ

žením Odborárskej ulice,

Zeleň

• park Nobelova — mimoriadny lokálny až celomestský význam,

• vysoký podiel kvalitnej vzrastlej zelene v riešenom území,

• menšia parkovo upravené plochy (J, K) s izolačnou funkciou a plochy zelene v bloku L

s preliezkami a mobiliárorn,

• stromoradia 50 vzrastlými topoľmi čiernymi (Populu nigra ‘Italica) s potenciálom doplne

n ja/o bnovy,

• ucelené zelené jadrá sídliskovej zelene s kvalitnou vzrastlou zeleňou v priestoroch medzi

obytnými vnútroblokmi (I, L),

• prírode blízke plochy v bloku O s potenciálom zmeny na esteticky a funkčne ucelené plochy

rekreačnej zelene,

• eXistujúce plochy uličnej zelene (Odborárska, Nobelova) s potenciálom pre obnovu stromo

radí.

ÚPN-Z NOBELOVA— PRIESKUMY A ROZBORY 141



16.3 Problémy a požiadavky na riešenie
ldentifikácia problémov v území vyplýva z podrobnej analýzy riešeného územia. Vychádza zo stretov

záujmov v území, nevhodných a absentujúcich funkcií, nevhodného resp. absentujúceho dopravného

napojenia, nedostatočných kapacít odstavných plóch a mých problémov. ide najmä o riešenie nasle

dovných problémových okruhov:

16.3.1 Požiadavky z hladiska demografických vstupov

O byvateľstvo

• Z hľadiska hodnotenia prirodzených prírastok za obdobie od roku 2001 po súčasnosť možno

konštatovať, že v celom období (okrem rokov 2014 a 2015) má MČ Nové mesto nepriaznivý

vývoj. Migračné saldo má v rovnakom období od roku 2001 plusovú hodnotu, čo zabezpečuje

MČ od roku 2004 plusové hodnoty v celkovom prírastku obyvateľov,

• V intercenzálnom období 1991 - 2001 sa v MČ prejavilo zníženie počtu obyvateľov (o 3 070),

• V mestskej časti má vývoj obyvateľstva od posledného sčítania v roku 2011 mierne stúpajúcu

tendenciu (2011 — 2015 nárast o 832 obyvateľov),

• Z hľadiska pohlaví prevláda v roku 2015 počet žien v pomere 54,32 % žien k 45,68 % mužom,

• Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva MČ Nové Mesto je za posledných 15 rokov veľmi roz

dielny. Napríklad podiel obyvateľov v predproduktívnom veku klesoi od roku 2001 do roku

2007 o hodnotu 0,8%, od roku 2007 do roku 2015 má stúpajúcu tendenciu o 3,83. Na druhej

strane vývoj obyvateľov v poproduktívnom veku kontinuálne klesal od roku 2001 do roku

2010 o hodnotu 3,46%,

• pre zlepšenie vekovej štruktúryje potrebné zvýšiť podiel obyvateľstva v území mladších ve

kových skupin.

Domový a bytový fond

• obývané byty podľa typu domu pre mestskú časť Bratislava — Nové Mesto predstavujú 18 576

z toho v UO Chemické závody 645 b.j.,

• obývané domy podľa typu domu pre mestskú časť Bratislava — Nové Mesto predstavujú 3 259

a pre UO Chemické závody 52.

16.3.2 Potreby a požiadavky z hladiska priestorového usporiadania

a funkčného využívania územia
V rámci, analýzy funkčno-prevádzkových vzťahov a priestorového usporiaciania územia, boli identifi

kované základné furikčné a organizačné problémy vnútornej štruktúry územia (detailne analyzova

né v kapitole 4), ktorými sú najmä:

• rešpektovať územným plánom hl. mesta SR Bratislavy definované záväzné regulatívy funk

čného využitia a priestorového usporiadania, s prevažujúcim zastúpením obytného územia

a zmiešaného územia obchodu, výrob. a nevýrob. služieb,

• rešpektovať eXistujúci koncept urbanistickej štruktúry,

• pre potreby regulácie riešeného územia, vnímať riešené územie v dvoch polohách, ako urba

nistické sektory a urbanistické bloky, ktorých hranice boli vymedzené na základe historické

ho kontextu a uličných čiar,
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• riešiť problematické priestory asociálneho charakteru v okrajových polohách okolo uzavre

tých areálov a verejné priestranstvá s asociálnym charakterom v území (v okolí futbalového

štadióna, v okolí železnice),

• riešiť problém areálov s nejasne resp. nekompatibilne zadefinovaným funkčným využitím,

• problém zániku futbalového štadióna v rozpore s potrebami rozvíjajúceho sa územia (zámery

v rozpore so súčasným ÚPN mesta),

• zachovať póvodný architektonický výraz budov ako aj ich póvodné tvaroslovie, nepripustiť

negatívne zásahy do objektov— Trojdomy, Školský areál, Železničná stanica, Nobelova vila, BD

Nová Kolónia, Vodojem, Bunker,

• rešpektovaťjasne identifikovateľnú základnú kompozičnú kostru pozostávajúcu zcentrálne

ho ťažiskového priestoru a hlavných kompozičných osí. Hlavnú kompozičnú os predstavujú

ulice Nobelova a Odborárska s potenciálnym predÍžením na Račiansku ulicu. Nobelova ulica

má v rámci riešeného územia zóny centrálny charakter,

• revitalizácia hlavného verejného priestoru reprezentujúceho ťažiskový priestor a hlavné

kompozičné osi vrátane pridružených plóch verejnej zelene

• rešpektovať významné prvky kompozičnej kostry, ktorými sú podružné (vnútroblokové) ve

rejné priestory,

• rešpektovať prevažujúcu podlažnosť pre jednotlivé sektory z dóvodu potreby zachovania cha

rakteru originálnej urbanistickej štruktúry, hmotovej skladby, samotného architektonického

výrazu objektov a priestorovej identity zóny Nobelova,

• bariérový charakter majú v území uzatvorené areály občianskej vybavenosti a výrobno-

logistické areály, územie záhradkárskych osád a radové garáže, ktoré čiastočne, alebo úplne

zabraňujú priestupnosti územia pre pešiu a cyklistickú dopravu,

• územie zóny je po celom obvode priestorovo limitované. Železničná trať lemuje západný ok

raj riešeného územia a areál bývalej chemickej výroby lstrochem je v dotyku s východným ok

rajom územia,

• potreba riešenia problematiky vlastníckych práv a povinností majiteľov pozemkov verejných

priestranstiev a sídelnej zelene, nachádzajúcich sa najmä v polohách blokov bytových domov.

16.3.3 Požiadavky zachovania kultúrno-historických a prírodných hod

nót
Na základe analýzy riešeného územia a vo vzťahu na vypracované dokumenty a materiály, ktoré slúži

Ii ako podklad pre analýzu územia, možno konštatovať nasledovné potreby a požiadavky:

• v riešenom území sa v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu56 sa nachádzajú nasle

dovné pamiatky, ktoré sú evidované v ÚZPF SR:

o Objekt vedený v. ÚZPF SR pod. č. 10 499 — Dom bytový postavený koncom 19. storo

čia trojtraktový v tvare E od architekta A. Freigla

• rešpektovať a chrániť pamiatky nezapísané v ÚZPF SR, ktoré patria medzi pamätihodnosti57

riešeného územia, pričom dotvárajú jeho kolorit,

56
Zákon Č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien

evidované v Mestskom ústave ochrany pamiatok Bratislava
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o Železničná stanica Dynamitka - Trojpodlažná stavba s typickými znakmi pre železnič

né stanice z konca 19. a začiatku 20. storočia. Podľa údajov v článku v Pressburger Ze

itung z roku 1896 bola práve v tomto roku sprístupnená novopostavená budova že

Iezničnej stanice pri Dynamitke,

o Robotnícka kolónia bývalej Dynamitky (podľa evidenčného listu pamätihodnosti mes

ta Bratislavy BA-V. (bývanie) — B.3 — Nobelova ulica, zaniknutá

chrániť a rešpektovať archeologické náleziská v predmetnom území a zabezpečiť ich prime

ranú prezentáciu, pričom Investor/stavebník si v každom stupni územného a stavebného ko

nania vyžiada stanovisko od Archeologického ústavu SAV v Nitre ku každej pripravovanej sta

vebnej činnosti (líniové stavby, budovanie komunikácii, bytovej výstavby apod.). Investor

predloží KPÚ na posúdenie PD pre územné a stavebné konanie za účelom definovania pod

mienok archeologického výskumu potenciálnych archeologických nálezov na miestach dotk

nutých pripravovanou investičnou výstavbou pociťa 30 ods. 4 a 41 ods. 4 pamiatkového

zákona.

Zachovať hodnoty ťažiskového verejného priestoru rešpektovaním mierky, proporcií a miery zastava

nosti objektov a prvkov, ktoré ho ohraničujú:

• Nobelova ulica - nezastavaná verejná plocha pred vstupmi do BD, rozvorňujúca prísny výraz

výškovo dominujúcej zá-stavby bytových domov

• priestor nadväzujúci na OV v zóne

• potreba tvorby ťažiskových plóch pre spoločen-ské aktivity v území

Zachovať a a chrániť architektonické a technické dominanty významne určujúce individualitu rieše

ného územia zóny:

• Obytná zástavba Trojdomy,

• Školský areál,

• Železničná stanica,

• Bytový dom Nová Kolónia,

• Nobelova vila,

• Bunker,

• Vodojem (Ateliér BKPŠ),

Zachovať a chrániť významné krajinotvorné prvky determinujúce panoramatické vzťahy a zaujímajúce

výrazné kompozičné prvky v obraze riešeného územia:

• park Nobelova,

• lokáme plochy zelene s významom pre dané územie — zeleň obytného územia.

16.3.4 Požiadavky z hladiska riešenia prevádzkových vztahov a dopravy
Rozanalyzovanie dopravných vzťahov v rámci rozborovej časti Zóny Nobelova by malo vytvoriť zá

kladné východiská pre návrh ďalšieho riešenia. Problémové javy identifikované v území:

• dopravno-technické závady líniového a bodového charakteru (šírkové usporiadanie doprav

ného priestoru obslužných komunikácii Odborárska, Nobelova),

ÚPN-Z NOBELOVA — PRIESKUMY A ROZBORY 144



• dopravno-inžinierske závady, viazané na usporiadanie komunikačného priestoru v predkrižo

vatkových priestoroch, rozhľadových pomerov, polöh zastávok BUS, dostupnosti autobusovej

HD, organizácie dopravy priečnych prepojení nemotorovej dopravy,

• závady vychádzajúce z dopravno-urbanistických kritérií hodnotiacich miestny komunikačný

systém z pohľadu miery segregácie motorovej a nemotorovej, resp. cyklistickej dopravy,

• potreba riešenia dopravnej obslužnosti riešeného územia integrovanou verejnou hromadnou

dopravou (MHD a železnica); prehodnotenie umiestnenia zastávok autobusovej MHD v cen

trálnej časti zóny,

• potreba zlepšenia prístupnosti železničnej stanice Bratislava - Predmestie pre pešiu a cyklis

tickú dopravu kapacitnou pešou trasou a samostatným cyklistickým chodníkom a jej prepoje

nia na zastávky MHD v riešenom území,

• hygienické podmienkyv územiach zaťažených nadmernou hladinou hluku-z prevádzky moto

rovej dopravy,

• deficit miest statickej dopravy a nízky stupeň garážovania (integrované HG) v intenzívne za

stavanom území, kde možnosti parkovania a odstavovania vozidiel na úrovňových plochách

statickej dopravy sa stávajú pri saturovanom stupni automobilizácie vyčerpané,

• veľký počet radových garáži s predpokladom ich nízkeho využitia pre odstavovanie motoro

vých vozidiel. Mieru využitia radových garáži je potrebné preveriť a objektivizovať,

• deficit dopravnej infraštruktúry upokojenej dopravy (vedľajšie a dopinkové cyklistické trasy

a cykiochodníky) vo vzťahu na rozloženie základných urbanistických prvkov. Charakter rieše

ného územia si vyžaduje osobitný prístup pri riešení nemotorovej dopravy ako jedného z roz

hodujúcich dopravných systémov. Tu je nutné definovanie miery segregácie motorovej

a nemotorovej dopravy. Je nutné riešiť systémové väzby — cyklotrasu 06 (východná časť) — na

radiálne cyklistické trasy (račianska cykloradiála R13, vajnorská cykloradiála R14),

• problematický dopravný prístup k objektom areálu bývalého kúpaliska (v súčasnosti prechá

dzajúci cez park),

• problém využívania spevnených plóch v parku pre účely neorganizovaného parkovania.

16.3.5 Požiadavky z hladiska technickej infraštruktúry
• rešpektovať vedenia koridorov technickej infraštruktúry s ochrannými pásmami, ktoré úze

mím tranzitujú, pričom nezabezpečujú priamu technicko - infraštrukturálnu obsluhu územia,

• rešpektovať vedenia koridorov technickej infraštruktúry s ochrannými pásmami, ktoré zabez

pečujú priamu technicko - infraštrukturálnu obsluhu územia.

Vodné hospodárstvo

Z hľadiska vodného hospodárstva je pre riešené územie potrebné:

• rešpektovať verejné vodohospodárske zariadenia ByS, vrátane ich pásma ochrany v súlade 50

zákonom Č . 442/2002 Z .z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,

• pri návrhu umiestnenia nových zámerov v danom území, je nutné rešpektovaťjestvujúce VH

siete vrátane ich pásiem ochrany v súlade SO z .č.442/2002 Zb.z. o verejných vodovodoch a

verejných kanalizáciách,

• v trase vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávať zemné práce,

umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo mé po

dobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu
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alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohrozíť ich technický stav, vysádzať trvalé po

rasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne,

• v návrhu riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania je potrebné zohľadniť súčasné kapa

city a skutkový stav jestvujúcich verejných vodohospodárskych zariadení,

• vo vodohospodárskej bilancii špecifikovať nároky na pitnú a požiarnu vodu, výšku zástavby,

množstvá splaškovej a dažd‘ovej vody,

• pri jednotlivých investičných zámeroch zdokumentovať, akým spásobom boli pávodné ne

hnutel‘nosti zásobované pitnou vodou a odkanalizované,

• nové verejné vodohospodárske siete umiestňovať do verejných komunikácií s priestorovým

usporiadaním a s únosnosťou povrchu umožiiujúcou vjazd servisných vozidiel prevádzky,

• nové verejné vodovody, žiadame z hľadiska bezpečnosti prevádzky zokruhovať,

• vzhľadom na špecifiká riešeného územia lokalizovaného v pávodnom areáli lstrochemu so

samostatným kanalizačným systémom a s ohľadom na súčasný stav, kapacitnú vyťaženosť

systému kanalizačných zberačov ByS, je možné do verejnej kanalizácie BVS odvádzať iba

splaškové odpadové vody. Kanalizačnú sieť navrhovať ako delenú,

• neprehľadná situácia v trasovaní sietí vodohospodárskej infraštruktúry — v prípade zmien

funkčného využitia častí riešeného územia bude potrebné vykonať podrobnú pasportizáciu

jestvujúcich vodohospodárskych zariadení a v príslušnom Stupni projektovej prípravy riešiť

návrh zásobovania vodou a odvádzania odpadových vád podľa konkrétnych podmienok,

• vody z povrchového odtoku vyriešiť mimo verejnú kanalizáciu spásobom zohľadňujúcim kon

krétne hydrogeologické pod m ienky,

• koeficient zastavanosti zvaliť s ohľadom na potreby retencie nekontaminovaných dažd‘ových

vád v území,

• vhodnosť vsakovania nekontaminovaných zrážkových vád preukázať hydrogeologickým pne

skumom,

• majetko-právny a prevádzkový režim verejných vodohospodárskych sietí zosúladiť s ustano

veniami zákona Č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,

• verejné vodohospodárske siete navrhovať v súlade s STN 736005, STN 755401, OTN 755411,

STN 756101, súv. normami.

Zásobovanie elektrickou energiou

Z hľadiska zásobovania elektrickou energiou je pne riešené územie (vrátane širších vzťahov) potrebné:

• vychádzať z podmienok a bilancií stanovených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy (2007) v znení

zmien a doplnkov,

• rešpektovať eXistujúce elektrické vedenia a zariadenia, trasované niešeným územím, ktoré

zásobujú riešené územie, resp. tranzitujú cez riešené územie,

• prípojky z kmeňových vedení je potrebné v maximálnej miere kabelizovať a v maximálnej

miere trasovať pozdÍž miestnych komunikácií.

Zásobovanie plynom

Z hl‘adiska zásobovania plynom je pre riešené územie (vrátane širších vzťahov) potrebné:

• vychádzať z podmienok a bilancií stanovených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy (2007) v znení

zmien a doplnkov,
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• rešpektovať eXistujúce vedenia a zariadenia plynu, trasované riešeným územím, ktoré záso

bujú riešené územie, resp. tranzitujú cez riešené územie,

• SPP-distribúcia, a.s. nemá v riešenom území vlastné rozvojové zámery.

Zásobovanie teplom

• vychádzať z podmienok a bilancií stanovených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy (2007) v znení

zmien a doplnkov,

• prevažná časť riešeného územia je zásobovaná teplom z plynovej kotolne umiestnenej na

Odborárskej ulici,

• prehodnotiť systém zásobovania teplom v častiach nenapojených na CZT najmä z hľadiska

energetickej efektivnosti a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo v zmysle smerníc EU na

zásobovanie teplom z centrálneho zdroja

Elektronické komunikácie

• rešpektovať slete elektronických komunikácií,

• rozvody trasovať v zmysle predmetných STN mimo komunikácií v ozelenených pásoch, prí

padne v chodníkoch.

16.3.6 Požiadavky z hladiska riešenia zelene a ochrany prírody
Pre zachovanie a obnovu sídelnej zelene je potrebné:

• Navrhnúť koncepciu zelene, ktorá prepojí jednotlivé plochy zelene v riešenom území a aj

v širšom okolí,

• Revitalizovať eXistujúce plochy a linie sídelnej vegetácie, na navrhovaných plochách verej

ných priestranstiev a verejných komunikačných priestorov uplatniť rozmanité druhy verejnej

zelene,

• V centrálnych priestoroch obytného územia (A, B, I a L) revitalizovať parkovo upravené plo

chy zelene a uplatňovať trojetážovú zeleň (stredne vysoké stromy, listnaté a stálozelené kry,

trávnik). Postupnú obnovu zelene riešiť ako plochy zelene prírodného charakteru

s podporením biodiverzity (použitie autochtónnych drevín, vytváranie plóch napodobujúcich

prírodné spoločenstvá v blízkom okolí),

• Podpora humanizácie sídliskových priestorov, oživenie priestoru pre nové modernejšie vyži

tie obyvateľov, podporenie rekreačnej funkcie plóch zelene. Plochy doplniť o originálne hra-

cle prvky a prvky drobnej architektúry najmä z prírodných materiálov,

• EXistujúce plochy zelene v medziblokových priestoroch doplniť o vysokú zeleň, vzrastlé stro

my ošetriť, postupne realizovať zmenu štruktúry a druhového zloženia v prospech kostrových

dlhodobo perspektívnych drevín vhodných do mestského prostredia,

• Jednotlivé funkčné plochy zelene prepájať pešími trasami a plochami zelene, v urbanistickej

zástavbe rešpektovať spojitosť plóch a línií zelene, tam kde absentuje doplniť,

• Uličné priestory riešiť vo forme líniových prvkov (stromoradí), v podobe jednostranných ale

bo obojstranných výsadieb listnatých stromov s nízkym trávnikom. Stromoradia predstavujú

pozitívny kompozičný prvok, plnia estetickú a orientačnú funkciu. Prepojiť urbanizované pro

stredie s prírodným prostredím. Uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu,

• Plochy zelene statickej dopravy (parkoviská) doplniť vhodnou zeleňou a preferovať poloprie

pustné povrchy kvóli zadržiavaniu vody v zastavanom území,
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• lzolačnú zeleň (C, K) postupne obnovovať a riešiť ako parkovo upravenú zeleň. Z vonkajšej

strany by mala dominovať ochranná a izolačná funkcia, z vnútornej strany by mali parkové

úpravy nadväzovať na obytnú zeleň, prevládať by mala funkcia rekreačná, oddychová, este

tická a komunikačná,

• vyhodnocovať koeficient zelene v zmysle metodiky ÚPN mesta, ktorý je definovaný ako po

mer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne, zeleň nad podzemnými

konštrukciami) a celkovou výmerou vymedzeného územia.

Požiadavky riešenia zelene

• rešpektovať hodnotnú vzrastlú zeleň a stromoradia v riešenom území,

• výsadba vzrastlej zelene na plochách kde absentuje (A, B, I),

• postupná realizácia druhovo a vekovo zjednotených uličných stromoradí (Nobelova, Odbo

rárska),

• revitalizácia devastovaných plóch zelene (0, H, periférne časti parku Nobelova),

• zošlapávanie trávnikov, parkovanie na trávnikoch (C, L,).

16.3.7 Požiadavky z hIdiska ochrany a tvorby životného prostredia
• V zmysle zákona 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov zabezpečiť účinnú ochra

nu podzemných vód pred degradáciou a ich trvalo udržateľné využívanie,

• Rešpektovať ustanovenia zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiacej legislatívy,

• Rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti

o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších

predpisov (problém hlučnosti vo vnútroblokoch Trojdomov, obytnej zástavby v dotyku s No

belovou ulicou, školského areálu v dotyku so železnicou),

• Zabezpečiť realizáciu pásov zelene s ochrannou a izolačnou funkciou pozdÍž dopravných kon

dorov (Odborárska, Nobelova), zvyšovaním množstva krajinnej zelene prispieť ku eliminácii

hluku v území),

• Pri nakladaní s odpadmi je potrebné postupovať v zmysle zákona NR SR Č. 223/2001 Z. z. o

odpadoch a jeho vykonávacích predpisov a Programu odpadového hospodárstva,

• Environmentálne záťaže v rámci širších vzťahov,

• Likvidácia nelegálnych skládok odpadu a rozptýleného odpadu v území.
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