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Záznam o sprístupnení informácií

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Meno a priezvisko žiadatel‘a alebo
názov spoločnosti

Adresa žiadatel‘a / sídlo firmy
81 1 09 Bratislava

Dátum podania žiadosti 19.01.2018
(toto je reakcia na osobný dohovor zo dňa
26.01.2018 — záznam 4230/2478/201 8/ZP/AUGZ)

Povinná osoba Mestská časť Bratislava — Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava

Požadovaná informácia Dokumenty obsahujúce reguláeiu prípustných
a neprípustných sp8sobov využitia fbnkčných p~óch
na území zóny Koliba — Stráže — textová časť

Požadovaný spósob sprístupnenia Zaslanie Textovej časti Územného plánu zóny
informáeie Koliba — Stráže emailom.

Spósob vybavenia žiadosti D ústne osobne
D zhotovením kópie (výpisy, odpisy)
D nahliadnutím do spisu
~ zaslanie naskenovaného dokumentu

Dátum vybavenia žiadosti 05,02.2018

Podpis žiadatel‘a

Zodpovedný zamestnanec, ktorý Ing. arch. Zdenka Augustiniěová
žiadosť vybavil (meno a priezvisko,
podpis)
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ÚzemnÝ Dlán zónY koliba Stráže

Obstaranie územného plánu zóny Koliba Stráže je súčasťou pósobenia orgánov
Mestskej Časti Bratislava Nové Mesto v oblasti tvorby koordinoyanej sústavy
nástrojov pre riadenie využitia územia. Vyjadruje ich záujem dosiahnuť v tejto
oblasti želaný stav zosúľad‘ujúci verejný záujem občanov a taktiež záujmy
jednotlivých vlastníkov a užívaterov pozemkov.

Bezprostredným podnetom pre obstaranie územného plánu bol záujem pripraviť v
mestskej Časti podmienky na lokalizáciu nových funkcii vyplývajúcich z požiadaviek
viažucich sa na vznik samostatnej Slovenskej republiky. V lokalite Koliba Stráže
išlo predovšetkým o pripravu územia pre výstavbu rezidenČných objektov najmá
pre pracovníkov cudzích zastupiterských úradov.

Cierom spracovania územného plánu podra týchto zámerov bob predovšetkým:
posúdit možnosti realizácie zámeru výstavby rezidenČnej štvrte vo
vybranej lokalite vzhtadom na známe územnotechnické, ekologické a
mé danosti tohoto územia ako aj vo vztahu k prezentovaným
požiadavkám rbznych zainteresovaných orgánov a organizácií na
spbsob, rozsah a priestorové důsledky funkČného využitia územia.
zdokumentovať možné riešenia v rozsahu potrebnom pre zabezpeČenie
prípravy výstavby Po stránke majetkoprávnej, investičnej a
organizačnej.

Všeobecným cierom spracovania územného plánu bob splnenie základných
požiadaviek podb‘a Stavebného zákona:

~ spracovat územnoplánovací dokument, ktorý bude v súlade s celkovou
územnoplánovacou dokumentáciou mesta a prostredníctvom ktorého
bude možné bezprostredne rozhodovat o využití územia tejto zóny,
vymedzit a špecifikovat verejnoprospešné stavby tak, aby v sůlade s
platnou legislativou v oblasti územného plánovanta a rozhodovania o
využití územia bob možné pristúpit ku konkrétnym realizáciám a tým aj
k reálnemu splnentu stanovených ciefov.

Podkladom pre vypracovanie územných a hospodárskych zásad bolt výsledky
urbanistickej štúdie, ktorá bola v roku 1993 spracovaná v rozsahu konceptu
riešenia územného plánu zóny. V tejto štúdii, ktorá boba spracovaná v zmysle
Stavebného zákona ako územnoplánovací podklad, bola navrhnutá základná
urbanistická koncepcia využitia územia a spósob zástavby, priČom bol kladený
důraz najmä na návrh využitia pozemkov v obecnom a štátnom vlastníctve.
SúČastou spracovane] štúdie bol aj podrobný návrh obsluhy územia dopravou a
ostatným technickým vybavením a posúdenie ich dopadu na vlastnícke pomery v
tomto území.

Urbanistická štúdia bola v súlade 5 ustanoveniami Stavebného zákona
prerokovaná a následne bolt vyhodnotené pripomienky oprávnených fyzických a
právnických osób.

Pripomienkové konanie bob uzavreté schválením stanoviska v Miestnom
zastupitel‘stve Bratislava - Nové Mesto dňa 23.03.1994.

AUREX, s.r.o., Bratislava 2



ClzemnÝ plán zóny Koliba Stráže

V rámci spracovania urbanistickej štúdie, ktorá v procedúre obstarania územného
plánu zóny nahrádzala koncept riešenia, boll vykonané nasledovné práce:

• Prípravné práce
príprava mapových podkladov
reambulácia mapových podkladov

. Prieskumy a rozbory

analýza funkčného využitia pozemkov a objektov
analýza vlastníckych vzfahov podľa disponibilných údajov
analýza stavu a zámerov rozvoja dopravy a ostatnej technickej
infraštruktúry
analýza záujmov ochrany prírody a jej vplyv na využitie územia.

. Predbežný návrh komunikačného systému územia
spracovanie altematívnych návrhov trasovania komunikácií a analýza
ich dopadu na vlastnícke pomery v území

~ prerokovanie navrhnutých alternatív a výber doporučenej alternativy

. Spracovanie výsledného návrhu urbanistickej štúdie
komplexný návrh urbanistického riešer‘ia dokumentujúci urbanistickú
koncepciu a architektonické zásady, regulačně prvky a výtvarně
aspekty
návrh dopravy
návrh technického vybavenia územia

~‘ posúdenie možností zmien funkčného využitia pozemkov
V urbanistickej štúdii bola navrhnutá základná koncepcia využitia územia a jeho
obsluhy technickou infraštruktúrou a špecifikovaně dopady riešenia na vlastnícke
pomery v území. Táto bola prehíbená podrobnejším riešením najmä pozemkov,
ktoré v čase spracovania štúdie boli vo vlastníctve štátu alebo obce. Forma a
obsah spracovanej štúdie umožnili obstarávatel‘ovi v zmysle Stavebného zákona
túto prerokovať a vyhodnotíť pripomienky oprávnených fyzických a právnických
osób.

Územné a hospodárske zásady, ktoré boli následne spracované zohradňovali novů
situáciu vo vlastníckych pomeroch v riešenom území a neuvažovali už s
jednoznačným určením územia pre výstavbu rezidenčných objektov ale stanovili
využitie pre výstavbu rodinných domov všeobecne.

Urbanistická štúdia spracovaná v roku 1993 bola v zmysle ustanovení S2 odst.4
vyhlášky FMTIR č.84i76 Zb. O územnoplánovacích podkladoch a
územnoplánovacej dokumentácii v znení vyhlášky FVŽP, MŽPSR a SKŽP č.377192
Zb. prerokovaná s oprávnenými fyzickými a právnickými subjektami a v procedúre
obstarávania územného plánu tak nahradila vypracovanie konceptu riešenia tak,
ako to predpokladá ~24 odst.2. citovanej vyhlášky.

AUREX, s.r.o., Bratislava 3



(‚‘zemný plán zóny Koliba Stráže

V pripomienkovom konaní boji podra vyhodnotenia pripomienok, ktoré spracoval
Miestny úrad Bratislava Nové mesto, vznesené nasledovné zásadné pripomienky:

II Komplexný výskumný ústav vinohradnicky a vinársky
nesúhlasil s urbanistickou štúdiou $ dövodu záberu vinohradov

2/ Ústredný kontrolný a skúšobný ústav pofnohospodársky

a - nesúhlasil so záberom pozemkov na výstavbu‘
Ď - požadoval trasovat obchvatovú komunikáciu tak, aby neboli
narušené existujúce skladovacie kapacity

3/ Útvar hlavného architekta Bratislava
a, - požaduje nerešpektovat pövodnú parceláciu
b - požaduje, aby neboli použité opakované projekty vo výstavbe
C - požaduje, aby riešenie bob doplnené aj o súkromné pozemky

4! Vodáme a kanalizácie Bratislava
~ a - požadujú neuvažovat so zásobovanim vodou prostredníctvom ATS

ale dešit zásobovanie vybudovanim prívodného potrubia DN 300 od
Brečtanovej ulice Po križovatku $ Podkoiibskou a dobudovat kapacitu
vodojemu Koliba I.
b - z hťadíska potrieb odkanalizovania územia požadujú rekonštruovat
zberač B 1-2 so započítaním kapacity z riešeného územia
c -vylúčiť odkanalizovanie cez čerpacie stanice

5/ SAŽP Bratislava
a - nesúhlasí so zástavbou na plochách vinohradov
b - žiada zachovat pomsty lemujúce Jeséniovu ulicu

~ C - požaduje nerozširovat Vančurovu ulicu smerom do chránenej
záhrady

~ d - v okolí chránenej záhrady ponechat min. 10 m ochranné pásmo bez
akejkol‘vek stavebnej činnosti

6/ Slovenský plynárenský priemysel
požaduje prepojenie STL slete na Kolibe $ STL sietou v meste z lokality
hlavná stanica

vlastníci pozemkov v riešenom území
žiadajú umožnenie výstavby na parcelách, ktoré, získali v reštitúcií.

Vo vyhodnotení pripomienkového konania a v uznesení miestneho zastupitefstva
zo dňa 23/03/1994 bob uložené neakceptovat pripomienky tu uvedené pod č.1, 2,
Sa, 4c, 5a, 5d a spracovaterovi bob uložené podrobnejšie konzultovat navrhované
riešenie so správcami sletí.

V návrhu riešenia bolí tieto požiadavky akceptovaná kompletným prepracovaním
návrhu zásobovania vodou a odkanalizovania územia, pričom boji špecifikované aj
požiadavky na doriešenie problémov v širších územných vztahoch. Zároveň boba v
návrhu územného piánu zohradnená požiadavka obstarávatera na minimalizáciu
zásahov do súkromných pozemkov, čo bob vykonané opátovným upresnenim trás
obslužných komunikácií v riešenom území.

AUREX, s.r.o., Bratislava 4



Územný D!ár? zóny koliba Stráže

Riešené územie sa nachádza v k.ú. Vinohrady. Tvoria ho časti urbanistických
obvodov:

~ UO 034 Koliba
UO 048 Matuškova ulica .

UO 049 Stráže,

vymedzené komunikáciami Suchá, Vančurova, Jeséniova a hranicami pozemkov
záhrad a vinohradov podra priloženej schémy.

O

cO Hlavná
SlIMU ~‚‘

Q.

Vančurova ul.
Jesenlova ul.

Suchá ul.
* O

a

:3 Chrasťová ul.
J býv.“rušlčka

Cesta na Kamzík

A

AUREX, s.r.o., Bratisiava 5



CJzemný plán zóny Koliba Stráže

nl:

Vzhradom na to, že pre územie, tak ako je vymedzené pre riešenie, nie sú k
dispozicli údaje o demografickej a sociálnoekonomickej štruktúre obyvatel‘ov,
možno tieto iba odvodzovať z údajov, ktoré sú disponibilně z ~iosledného sčítania
rudu (SĽDB 1991).

Pil analýze demografického potenciálu nie je možně vychádzať ani z priememých
hodnót, ktorými sú charakterizované jednotlivé urbanistické obvody vzhľadom na
to, že obyvaterstvo v riešenom období tvorí špecifickú sociálnu skupinu viazanú na
tento typ bývania a túto lokalitu.

Pre infomiáciu uvádzame hlavně výsledky zo sčítania za urbanistické obvody, do
ktorých zasahuje riešené územie:

.~

územnoplánovacl sektor urbanistický počet trvalo bývajúcich obyvaterov
obvod

spolu ženy
sektor Koliba 1802 957

ztoho
UO O34Koliba 1224 650

048 Matuškova utica 456 247
049 Stráže 6 3

—-~_
územnoplánovacl sektor J urbanistický počet domov počet bytov ob.l

oDvod byt
spolu trvalo celkom trvalo spolu v RD

obývané obývané
sektor Koliba 622 514 743 620 520 2,9

z toho:
UO 034 KolIba 374 346 451 418 357 2,9

048 Matuškova ulica 203 132 238 158 132 2,9
O49Stráže 3 2 3 2 2 3,0

V riešenom území pravdepodobne neplatia charakteristiky tendencií demografickej
štruktúry tak ako sú formulované pre celé územie Koliby a to najmä čo sa týka
stagnácie počtu obyvatel‘ov a zmien vekovej štruktúry.

Rozvojom obytnej funkcie v riešenom územi možno očakávať prejavy v sociálno
ekonomickej štrukturalizácii obyvaterstva. Vysoký polohový potenciál a atraktivita
prostredia pre obytnú funkciu v celomestských podmienkach, najmš v sektore
Koliba sa už v súčasnosti prejavuje na trhu nehnuterností, ktorých ponuka pre
významnejší rozvoj je limitovaná územným rozvojovým potenciálom. Uzemné a
ekonomické súvislosti vytvárajú v území podmienky pre posilňovanie skupiny
obyvaterov, ktorá v súčasnom procese sociálnej diferenciácie obyvaterov má
ambície a ekonomické predpoklady pre bývanie v nadštandardných bytových
priestoroch a obytnom prostredi.

AUREX, s.r.o., Bratislava 6



ÚzemnÝ Dlán zónY Koliba Stráže

—
Platnou územnoplánovacou dokumentáciou pre riešené územie je schválená
Aktualizácia územného plánu hl. mesta SR, rok 1992, schválená mestským
zastupiterstvom uznesením číslo 206 zo dňa 24.06.1992, a Aktualizácia územného
plánu hl. mesta SR, rok 1993, ktorými sú stanovené podmienky pre funkčně
využitie územia pre riešenú zÓnu nasledovne:

. malopodlažná bytová zástavba ako ucelená časť územia zastavaná prevažne
bytovou zástavbou do 4 nadzemných podlaží charakteru rodinných domov a
viacbytových objektov, ktorého súčasťou mbžu byť i viacpodlažné bytové stavby
v rozptyle a obmedzenom rozsahu spolu s doplňujúcimi stavbami a
zaiiadeniami:

výrobné služby, menšte výrobné prevádzky bez negatívneho vplyvu na
kvalitu obytného prostredia,
prechodné ubytovanie a pohotovostné bývanie,

‚ drobné vodné plochy a vodné toky,
‚ verejná zeleň,
‚ malá architektúra,
‚ vybavenosť prevádzky a údržby,
‚ dopravná a technická vybavenosť,
‚ biokoridory v zastavanom území.
‚ plochy občianskej vybavenosti všetkých druhov spolu s doplňujúcimi

stavbami a zariadeniami:
‚ bývanie ako súčasť spoločenských priestorov občianskej vybavenosti

malovýroba bez negatívneho vplyvu na spoločenské prostredie,
‚ zeleň verejná a vyhradená,
‚ biokoridory v zastavanom území.
‚ malá architektúra,
‚ vybavenosť prevádzky a údržby,
‚ dopravná a technická vybavenosť.

V územnom pláne je stanovená požiadavka zachovania dominantnosti vinohradov
a zelene v obraze mesta.

V súčasnosti je spracovávaná urbanistická štúdia mestskej časti Bratislava Nové
mesto, ktorá bude, v súlade 5 legislatívnymi postupmi pil obstarávaní ÚPD,
nahrádzať koncept riešenia a v ktorej budú vypracované a stanovené limity využitia
územia a regulatívy funkčného a priestorového usporiadania v stupni sídelný útvar.
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Riešené územie má v organizme mesta Bratislavy zaujímavé postavenie. Ako
jeden z málo priestorov mesta má k ostatnému územiu špecifický vztah vyplývajúci
z faktu, že územie je neustále všetkým na očiach, obyvatelia poznajú toto územie z
pohFadu na horizont mesta, vystupuje ako krajinná kulisa v obrazoch mesta
všetkých významných mestských priestorov. Každý Bratislavčan ho teda dóveme
pozná a pritom mnohí ani nevedia identifikovat kde sa územie vlastne nachádza a
ako sa tam dá dostať. Uzemie akoby zázrakom ostalo vermi málo urbanizované a
predstavuje v súčasnosti územný potenciál pre lokalizáciu vhodných urbánnych
funkci!.

Zámer výstavby rezidenčnej štvrte sa póvodne javil ako adekvátny významu a
polohe riešenej lokality z viacerých dóvodov.

Výstavba rezidenčnej štvrte predstavovala možnost urbanizovania tohto územia
spósobom, ktorý znamená kultivované využitie územia. V urbanistickej štúdii, ktorej
ciel‘om boto navrhnút riešenie pre výstavbu rezidenčných objektov bota navrhnutá
diferencovaná štruktúra stavebných pozemkov. Zároveň sa dalo predpokladat, že
jednotlivé objekty budú predstavovat kvalitně architektúry, ktoré budú osadené na
pozemkoch s kvalitnými a náročnými parkovými a sadovníckymi úpravami. Ako
vermi dóležité boto aj to, že v území boli navrhnuté pozemky, ktoré vzhradom na
svoju veľkosť zabezpečovali nadštandardný podiel zelene a tým aj vhodné
pósobenie v diafkových pohradoch z mesta. Výstavba v ucelených a
koordinovaných celkoch mala zároveň zabezpečiť časovo obmedzenú
rozostavanosť priestoru na rozdiel Od postupného dobudovávania a vyptňania
vznikajúcich medzier a tým predlženie charakteru rozostavanosti a neukončenosti
priestoru.

Mimoriadna exkluzivita piiestoru bývalej “Rušičky“ vyžaduje adekvátnu funkciu,
ktorá by mala vychádzať práve z daností tohto priestoru. Práve akcentovanie
vyhliadky a verejne prístupnej rozhradne v spojení s terasami a kultúmymi a
reštauračnými zariadeniami móže zabezpečit vhodné, účelné a verejne prístupné
funkčně využitie tohto územia. Z hľadiska funkčného využitia pokladáme preto
funkciu občianskej vybavenosti prístupnej širokej verejnosti za invariantně riešenie.

V územnom pláne zóny‘ ktorý vychádza z mieme odlišných východísk a ciel‘ov je
navrhnutý spósob využitia územia zodpovedajúci novým vlastníckym vzťahom v
území. Preto je potrebné, aby sa v záujme dosiahnutia kvalitného obytného
prostredia a ciefového stavu a j vo vztahu R širšiemu pósobeniu riešenej lokality,
postupovalo pil rozhodovaní o využití územia vychádzalo takisto z požiadaviek,
ktoré boli póvodne definované pre rezidenčnú štvrt. Pčjde teda najmá o
zabezpečenie dostatočného podielu kvalitnej zelene na pozemkoch, výstavbu v
ucelených priestorových záberoch a taktiež o nároky na kvalitnú architektúru
jednotlivých objektov.

Funkčno- prevádzkové charakteristiky navrhovaného riešenia vychádzajú z
požiadavky zachovať identitu tohto priestoru tým, že ostane naďalej súčastou
Koliby. Zabezpečené je to predovšetkým striktným oddelením od zástavby nad
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Jaskovým radom a ponechaním výraznej cezúry plöch viníc. Toto oddelenie je
významné nielen z hradiska výtvamo - kompozičného ale aj z hradiska funkčno
prevádzkověho. Prepojenie na tradičné priestory Koliby bude zdóraznené najmá Po
výhradovom dopravnom napojení územia pilamo do križovatky JeséniovaiTretia.

Nové komunikačně prepojenie tejto kiižovatky s bodom odpojenia Jeséniovej na JV
riešeného územia zároveň znamená rozvoj funkčno - prevádzkovej štruktúry a tým
pre širšie zázemie aj zlepšenie hodnoty tým, že v členitejšej štruktúre je možná
diferenciácia a hierarchizácie jednotlivých priestorov a osi.

Z hradiska priestorovo - kompozičných väzieb zabezpečuje návrh riešenia logické a
prirodzené pokračovanie vývoja tohto územia. Ide predovšetkým o to, že návrhom
je zachovaná tradičná postupnosť premeny využitia územia (vinice - záhrady -

rodinné domy v záhradách), ktorej príklady móžeme nájst v celom priestoru dotyku
mesta so svahmi Malých Karpát v jednotlivých vývojových horizontoch. Pre
porovnanie uvádzame, že Řešená lokalita má obdobné morfologické charakteristiky
ako má lokalita v mestskej časti Staré mesto v priestore ulíc Štefánikova, Fraňa
Kréta, Vlčkova, Mišíkova, Havlíčkova, Slavín. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že
v čase urbanizovania JV svahu Slavína bol tento priestor v približne rovnakom
funkčno prevádzkovom vzťahu k centru mesta ako v súčasnosti má k nemu všzby
ňešené územie.

Návrh riešenia teda počíta 5 tradičným a z hradiska širších súvislostí overeným
spbsobom využitia územia na zástavbu rodinnými domami v záhradách. Takisto aj
charakter funkčného využitia plochy rušičky, ktorý predstavuje morfologicky
obdobný útvar ako Slavín a pripadne aj Hrad nadväzuje na ne a v cfalšom kroku ich
rozvíja. Tak ako sú obdobné konfigurácie týchto spomínaných bratislavských návrší
zachováva návrh aj orientáciu kompozičných osí a tým sa hlási k zapojeniu do
organizmu mesta.

—
Riešené územie, pre ktoré je používaný pracovný názov~podra miestneho
názvu jednej jeho časti, je súčasťou mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Leží v
katastrálnom území Bratislava Vinohrady a z hradiska územnoplánovacej štruktúry
je súčasťou sektoru Koliba.

územie pre riešenie ÚPD Z nepredstavuje jednoznačne priestorovo alebo funkčne
vydelený urbanistický celok ale bob účelovo vymedzené ako priestor s optimálnou
kombináciou charakteristik pre stanovené ciele.

Riešená lokalita predstavuje rozhranie dvoch významných funkčnopiiestorových
celkov urbanizovaného a neurbanizovaného územia.

Vymedzené ňešené územie je z hradiska funkčného využitia charakterizované
funkčnými komplexmi:

rozptýlených rodinných domov v záhradách
~‘ monofunkčnými záhradami s objektami záhradných pristreškov rözneho

veku a technického prevedenia
~. pornohospodárskym pódnym fondom s trvalou kultúrou viníc
~. chráneným areábom - Gaštanica, s vyhlásenými záujmami ochrany

prírody
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pomeme rozsiahlou plochou bývalej “Rušičky“, ktorá je v súčasnosti
opustená a pozemky, ktoré sú vo vlastníctve štátu, nie sú využívané.

Riešené územie predstavuje v súčasnosti prevádzkovo izolovanú enklávu na
Kolibe. Na severe je funkčno-prevádzkovo napojené na intenzívne zastavané
územie Koliby pozdÍž ulic Jeséniova, Hlavná a Bellova, odkiar je zároveň jediný
súčasný dopravný prístup do územia. Z južnej strany hraničí územie s plochami
vinohradov, ktoré tvoria charakteristický prvok krajinnej štruktúry a spósobu využitia
územia v kontakte mesta s lesným masívom Malých Karpát.

Funkciu bývania reprezentujú v riešenom území iba rodinné domy na súkromných
pozemkoch, nenachádzajú sa tu zariadenia občianskej vybavenosti ani výrobné
plochy ani plochy skladov.

Špecifickým problémom je plocha bývalej rušičky, ktorá zaberá vo vymedzenom
území centrálnu polohu. V súčasnosti je tento pozemok, rovnako ako objekty na
ňom, opustený a nevyužívaný.

Z celomestského hradiska predstavuje územie významný potenciál pre lokalizáciu
významných zariadeni a špecifických funkcií, najmä z hradiska významného
polohového potenciálu reprezentovaného excelentnou polohou v optimálnej väzbe
na centrum mesta a na prírodné zázemie.

Pre spracovanie urbanistického návrhu bob v prvých fázach práce na úlohe
zadefinovaně koncepčně východisko, v ktorom boli stavebné požiadavky na
riešenie vzhľadom k základným určujúcim činiteTom, ktoré ovplyvňujú riešenie.

Ako najdóležitejšie a najvýznamnejšie pósobiace boli špecifikované následovné
determinanty riešenia:

1/ Územnoplánovacia dokumentácia mesta Bratislava -

~ v riešení bola zachovaná štruktúra stanovených funkcií a ich lokalizácia.
Do návrhu riešenia územného plánu boto premietnuté rozšírenie plochy
určenej pre funkciu v malopodlažných rodinných domoch o plochy,
ktoré predstavujú realizačně celky A, B a čiastoČne D, E a F, v súlade s
platnou Aktualizáciou UPN mesta Bratislava.

2! Požiadavky ochrany prírody a záujmy zachovania ekologickej stability územia
v riešení boli absolútne rešpektované limity vyplývajúce zo záujmov
ochrany prírody a to najmä ponechanim plochy chránenej 9aštanice
ako úplne intaktnej pred záujmami rozšírenia automobilovej
komunikácie a návrhom riešenia priestoru Jeséniovej ulice,

b Na rozdiel od poČiatočných koncepČných úvah bob v priestore
Jeséniovej jednoznačne uprednostnený záujem ochrany existujúceho
biokoridoru pred zámerom rekonštruovať a rozšíriť komunikáciu na
Jeséniovej ulici. Takisto sa nepredpokladá ině napojenie na Jeséniovu
ulicu ako v miestach, kde sú v súčasnosti napojeně okolité pozemky.
Navrhované riešenie rešpektuje a do kompozície zapája existujúce
kamenice s vegetáciou, ktoré tvoria významný a charakteristický prvok
štruktúry krajiny v riešenom území.
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3/ Pésobenie v obraze mesta
~. v návrhu iiešenia bol na základe stanovených preferencil, ktoré bob

vyjadrené v úvode a v predchádzajúcej časti sledovaný zámer, aby sa
nová výstavba neprejavila negatívne v tradičnom obraze mesta.
‚iednoznačne bol zachovaný pás vinohradov na južnom svahu pahorku
Strážov a v riešení bol navrhnutý vhodný spůsob zástavby a zároveň
boli definované požiadavky na architektonické riešenie objektov.

4/ Morfolágia terénu je objektívnym prvkom ovplyvňujúcim tvorbu koncepcie
v návrhu sme preverovali možně riešenie dopravnej obsluhy územia,
ktoré by dostatočne efektivne obsluhovalo celé územie a zároveň by
neznamenalo tvrdý výrazný zásah do prostredia,
vzhradom na charakter navrhovaných komunikácií bob v návrhu
uvažované so sklonom do 12%.

5/ Požiadavky na charakteristiky vnútomého komunikačného systému

~ v návrhu komunikačného systému sa vychádzalo z požiadaviek na
minimálne dva dopravné vstupy do ůzemia, ktoré sú nevyhnutné z
bezpečnostných hradísk,
v riešeni komunikačného systému bol volený rozumný kompromis
medzi priebežnými komunikáciami, ktoré zabezpečujú komfort
dopravnej obsluhy a koncových komunikácií, ktoré majú lepšie
parametre obytného prostredia

6/ Realizačné možnosti vo vzťahu k vlastníckym pomerom v území
vzhl‘adom na rozdielne typy vlastníctva pri ktorých sa dá predpokladať
rozdielny spósob akvizície pozemkov boll v riešení navrhnuté realizačně
celky, ktoré korešpondujú $ jednotlivými parcelami homogénnych
vlastníckych pomerov. Takéto riešenie umožní realizovať obytnú zónu
Po častiach podra postupu ziskavania a majetkoprávneho
vysporiadania pozemkov.

7/ Možnosti etapizácie výstavby.
~ ako bob uvedené v riešení sú navrhnuté logické realizačné celky, ktoré

umožnia postupne budovať komunikačný systém, technickú
infraštruktúru a zároveň aj jednotlivé objekty rodinných domov,
rezidencli a vil.

Urbanistická koncepcia, vychádza z horeuvedených princípov a je rozpracovaná v
podrobnom riešení v merítku 1:1000. Základná koncepčná schéma je
charakteristická jednoduchým pÓdorysom vymedzených celkov, ktoré sú aditívne
radené a obslúžené komunikáciami Po ich obvode. Vymedzené celky predstavujú
zároveň aj realizačné jednotky a umožňujú etapizáciu výstavby (vid‘ schéma).

Dominantnou polohou urbanistickej kompozície je priestor bývalej rušičky, v ktorej
je navrhnutá občianska vybavenosť. Na južnej strane návršia sú situované objekty
reštauračných a pohostinských zariadení $ terasami, ktoré spolu s uvažovanými
pešími priestormi znamenajú verejne pristupnú časť centrálneho priestoru. Stále
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výstavné priestory by mohli dokumentovať napr. urbanistický rozvoj Bratislavy v jej
histórii i v budúcnosti, čo by návštevníci mohli konfrontovať priamo $ výhradorn na
mesto.

V sevemej Časti pozemku bývale] rušičky je umiestnené špecifické zariadenie
školského typu, v ktorom by mali byť variabilně výukové a výchovné priestory. Typ
zariadenia školskej občianskej vybavenosti je závislý od konkrétneho zloženia
obyvatelov tejto obytnej zóny a preto je toto navrhované ako flexibilně zariadenie,
ktoré umožní reagovať na reálne potreby.

Návrh občianskej vybavenosti predstavuje orientačné stanovenie funkcie
jednotlivých objektov. tento musí byť nutne korigovaný a upresnený podra
konkrétnych zámerov vlastníka pozemku a obce.

Územie na západ od centrálneho priestoru je tvorené celkami A a B a je navrhnuté
na pozemkoch vinohradov, ktoré sú v súČasnosti v súkromnom vlastníctve. Celky
sú komponovaně pozemkami róznych velkostí, v súlade so súčasnou parcelnou
štruktúrou, $ návrhom vnútomých poloverejných peších priestorov.

Územie východne od centrálneho priestoru je tvorené celkami D a E, ktoré sú
jednak na pozemkoch v obecnom vlastníctve a z časti na pozemkoch v súkromnom
vlastníctve. Pozemky sa nachádzajú v priestore súČasných záhrad a bývalého
vinohradu. Významným prvkom tejto Časti je stará kamenica, ktoré vytvára v území
súvislý pás vzrastlej zelene.

Realizačný celok M, ktorý je lokalizovaný na pozemkoch v obecnom užívaní ph
vstupe do riešeného územia od SMU je navrhnutý na výstavbu bytových domov s
príslušným vybavením a parkovacími plochami.

Riešenie dopíňajú menšie lokality v rámci kompaktne vymedzeného územia a to
celok C, v západnej časti územia a celok F ph nástupe do územia od východu.

Na územie bezprostredne naväzujú celky P na opačnej strane Jeséniovej ulice a
exkluzívny pozemok sa nachádza južne od kompaktného riešeného územia pozdíž
Chrasťovej ulice, na ktorom je navrhnutá jedna rezidencia a v riešení je označená
ako celok R.
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S
‚SnRnI~eu!~9‘fl

Počet stavebných 8
pozem kov: __________________________________

Plochy pozemkov: Al 480
A2 820
A3 490
A4 2020
AS 3570
AO 2500
A7 1720
A8 720

Plocha stavebných 12320
pozemkov spolu:
Maximilny počet 14
obJektov:

•i~a
Počet stavebných 6
pozemkov:
Plochy pozemkov: 61 1050

62 1070
63 1150
B4 1190
B5 1210
66 2180

Plocha stavebných 7850
pozemkov spolu:
Maximálny počet 8
objektov:

‚—
Počet stavebných 9
pozemkov:
Plochy pozemkov: 07 900

08 840
C9 610
clo 760
CII 600
012 850
013 710
C14 1130
015 1260

Plocha stavebných 7660
pozemkov spolu:
Maxtmálny počet
obJektov:

11
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~řaaa ~wa was.: r~ra:neaie
Počet stavebných 6
pozemkov:
Plochy pozemkov: Cl 730

C2 640
C3 790
C4 640
CS l2go
C6 1100

Plocha stavebných 5190
pozemkov spolu:
Maxlmálny počet 6
objektov:

‘~si ~mn.
Maxirnálny počet 3
objektov:

a.~‘::.:.:.:~.
Počet stavebných 13
pozemkov:
Plochy pozemkov: Dl 2050

D2 620
D3 590
D4 690
DS 760
DB 550
Dl 600
DB 630
DO 1000
D10 650
DII 890
D12 1160
D13 1560

Plocha stavebných 11750
pozemkov spolu:
Maxlmálny počet 13
obJektov:

~
Počet stavebných 5
pozemkov:
Plochy pozemkov: El 750

E2 690
E3 720
E4 890
ES 1720

Plocha stavebných 4770
pozemkov spolu:
Maxlmálny počet S
objektov:
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Počet stavebných 4
pozemkov:
Plochy pozemkov: E6 2280

E14 1080
ElS 710
ElS 610

Plocha stavebných 4~80
pozemkov spolu:
Maxlmólny poČet 6
obJektov:

t‘aSaB~1$Stt~
Počet stavebných 7
pozemkov:
Plochy pozemkov: E7 810

E8 340
EQ 475
ElO 590
Ell 660
E12 840

E13P 3000
Plocha stavebných 6715
pozemkov spolu:
Maxlmálny počet 7
objektov:

~“ .frr*~pw~ir «Wd‘,~á*SůJL~si
Počet stavebných 4
pozemkov:
Plochy pozemkov: Fl 840

F2 730
F3 630
F4 1680

Plocha stavebných 3880
pozemkov spolu:
Maxlmá‘ny počet 5
objektov:

~ ~«~‘V ~‘w77r«~~j~ .•J~~i%a
Počet stavebných 2
pozemkov:
Plochy pozemkov: FS 1450

FS 1100
Plocha stavebných 2550
pozemkov spolu:
Maxlmálny počet
objektov:

2
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Počet stavebných 5
pozemkov: __________________

Plochy pozemkov: Gi 2110
G2 1350
G3 1380
G4 1380
G5 490

Plocha stavebných 6710
pozemkov spolu:
Maxlmálny počet 8
objektov:

~

In
Maxlmálny počet [ ‘1
obJektov:

Plocha celku 6700
spolu:
Maxlmólny počet 8
objektov:

~flSVaflE
Počet stavebných 11
pozemkov:
Plochy pozemkov: JI 1995

J2 1000
J3 960
J4 1060
J5 1390
J6 920
fl 1060
J8 1130
J9 560
J10 555
JII 820

Plocha celku 11450
spolu:
Maxlmólny počet 11
objektov:

e_n,
Plocha celku 4210
spolu:
Maxlmálny počet
objektov:

2
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I
Plocha celku
spolu:

3430

ľ
Plocha celku
spolu;

6800 m2

~~zrar
Počet stavebných 2
Dozem kov:
Plochy pozemkov: P1 840

P2 950
Plocha stavebných 1790
pozemkov spolu:
Maxlmálny počet 2
objektov:

Is_Its,
Počet stavebných 3
pozemkov:
Plochy pozemkov: P3 1440

P4 910
Plocha stavebných 2350
pozemkov spolu:
Maximilny počet 2
obJektov:

z71«‘~ rarmq~‘r«~‘r‘~ .p~%~fl.«x«.w«rtw.n«.~rreď‘~ —‘ ~“rtjWAP#s~W*rSS ShbWJ‘S
Počet stavebných
pozemkov:
Plochy pozemkov: RI 4920
Plocha stavebných 4920
pozemkov spolu:
Maxlmálny počet
obJektov:

I
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L~sa*a‘~pjIWafSIISsJŮIISNZ
Počet stavebných 9
pozemkov: __________________

Plochy pozemkov: 81 740
82 740
83 138Q
S4 520
85 680
S6 670
87 610
S8 1690
89 2010

Plocha stavebných 9040
pozemkov spolu:
Maximólny počet
objektov:

10

Rekapitulácia návrhu bývania
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- výstavné prlestory,
pozorovateľňa,
planetárium, atď.

nimen..:‘ m~n ‘ ..‘

L ZARIADENIE miesto 100 a 20 1200 4000 4800
ŠKOLSKÉHO
TYPUlšpeciflcké ‘

flexibilně!
L ZARIADENIE m2 500 2500 10000 3000

VEREJNÝCH úžit.plochy
KULTúRNYCH
AKTiVÍTlkiubový typ,
polyfunkČný prlestor,
výstavy ..J

M ZARIADENIA m2 úžit.pl.
ŠP0RTOvtcH AKTIVIT
- telocvične, 600 1500 9000 2700
fltnesscentrum a pod.
ZARIADENIA m2
DISTRIBUČNĚ A úžit. plochy
SERVISNĚ

M - maloobchod 200 400 1500 1000
L - špeclaliz.obchody 100 200 750 500
M -osobně služby 100 200 750 500
L ZARIADENIA m2

STRAVOVACIE ůžit.plochy
-bufet, espresso, 100 300 1000 600
snack bar a pod.

L ŠPECIFICKĚ m2
ZARIADENIA úžit.plochy
NADMESTSKÉHO
VÝZNAMU
- reštaurácla, kavlareň, 600 1500 6000 3000
terasa a pod.

600 1500 6000 1500
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—
Pre realizáciu navrhnutej koncepcie usporiadania územia a jejio funkčného využitia
je navrhnutá sústava regulatívov, ktoré sa Po schválení závázných častí územného
plánu zóny a vyhlásení všeobecne závázným nariadením sa stanů právne účinným
nástrojom pre usmerňovanie tvorby prostredia zóny tým, že v zmysle paragr.29
odst.3 Stavebného zákona sa stanů záväzriým podkladom pre územné
rozhodovanie a pre vypracovávanie dokumentácie stavieb.

V zmysle ustanovení novely Stavebného zákona (paragr.29 odst.1) a
novelizovanej vyhlášky č.84i76 Zb. (paragr.33) sú záväznou časťou územného
plánu regulatívy využitia územia a jeho priestorového usporiadania. Ostatné časti
sú smemé.

Pre stanovenie regulatívov navrhujeme princíp minimálnej reglementácie, ktorá
bude stanovovať iba funkčně využitie, uličnú stavebnú čiaru, výšku objektu a
maximálnu zastavanú plochu pozemku.

Pre riešené územie zóny Koliba Kamenné Sady je stanovené využitie územia tak,
ako je vymedzené v grafickej časti územného plánu a to:

1/ plochy s obytnou funkciou - rodinné domy
2/ plochy s obytnou funkciou - bytové domy
3/ plochy zariadení občianskej vybavenosti
4/ plochy verejnej zelene
5/ plochy komunikácií

~ vlastně komunikácie
sprievodná zeleň
pešie priestory
parkovacie plochy

Plochy s obytnou funkciou sú tvorené pozemkami rodinných domov existujúcich a
navrhovaných tak, ako sú stanovené novelizovanou vyhláškou 6.83/76 Zb.

Takto navrhované využitie pozemkov je záväznou časťou ůzemného plánu.

—
Pre priestorové usporiadanie územia sú v grafickej časti návrhu územného plánu
stanovené regulatívy:

1/ uličná čiara
2/ stavebná čiara
3/ hranica zástavby,
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pričom uličná čiara predstavuje hranicu medzi stavebnými pozemkami a verejným
priestorom komunikácií,

stavebná čiara je čiara ohraničujúca z uličnej strany pödorys stavby a

hranica zástavby vymedzuje možné ohrariičenie pÓdorysu novonavrhovaných
objektov na ploche pozemku

Pre rozhodovanie o umiestnení stavieb a pre dokumentáciu stavieb je záväzné
dodržanie uličnej čiary a výšky objektu tak, ako je stanovené pre každú parcelu v
grafickej časti územného plánu pričom počet podlaží je stanovený včítane
podkrovia.

Smemou časťou územného piánu je vymedzenie stavebnými čiarami a hranicami
zástavby.

Pre plochy zariadení občianskej vybavenosti nie sú stanovené regulativy
priestorového usporiadania vzhl‘adom na to, že tieto mĎžu byť stanovené až v
konfrontácii s konkrétnym zámerom vlastníka nehnuternosti.

-.-
Dóležitou súčasťou regulácie priestorového usporiadania je regulácia intenzity
využitia územia stanovením maximálnej miery zastavanosti, ktorá je stanovená
pomerom zastavaných častí pozemku k jeho celkovej ploche.

Záväzné navrhované koeficienty zastavanej plochy sú stanovené vzhradom na
požiadavku zachovania charakteru riešeného územia ako obytného územia s
vysokým podieiom zelene a zároveň ako súčasti systému ekologickej stability. V
grafickej časti územného plánu sú stanovené koeficienty zastavanej plochy pre
každú novonavrhovaný stavebný pozemok.

Pre reguláciu intenzity využitia súčasných pozemkov rodinných domov je navrhnutý
maximálny koeficient zastavanej plochy pre vymedzené celky - vici grafická časť.
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Charakterizovanie dopravných vzťahov a dopravnej polohy riešeného územia zóny
Stráže predstavuje základné východiskové predpoklady pre riešenie územno
plánovacej dokumentácie.

Rozvoj komunikačnej siete v danom území je výrazne determinovaný charakterom
prevažujúcej urbanistickej štruktúry, polohou vlastného územia k základným
funkčným prvkom dopravného systému celomestského významu i prírodnými a
geomorfologickými limitmi, ktoré neposkytujú vera možností na efektívnejšiu
dopravnú obsluhu územia.

V súčasnosti hlavnú komunikačnú os v rámci širších dopravných vzťahov tvorí
zbemá komunikácia vedená po uliciach Podkolibská, Hlavná, Tretia a Jeséniová. V
celomestskom systéme uspoiladania základných komunikačných prvkov plní
funkciu radiálnej komunikácie (Podkolibská radiála). Táto vychádza zo sevemej
časti dopravného okruhu, ktorý prechádza v súčasnosti Po Šancovej ulici s
priemetom dopravných vzťahov celomestskej a regionálnej úrovne. Kumulovanie
dopravnej záťaže je důsledok suplovania funkcií nezrealizovanej sevemej tangenty
stredného dopravného okruhu.

Vstup do riešeného územia umožňuje obslužná komunikácia na Vančurovej ulici
sprístupňujúca vilovú obytnú časť na Suchej a Chrasťovej ulici. Za další vstup do
územia s čiastočnou obslužnou funkciou možno považovať komunikáciu na
Jeséniovej ulici, ktorá v úseku medzi ul. Vančurova a Podkolibská umožňuje
jednosmemý prístup motorovej doprave. Dopravno technické parametre tejto
komunikácie neumožňujú pinenie významnejších dopravných funkcií a za určujúce
kritéria v tejto časti územia je potrebné považovať ekologické limity, definujúce
tento priestor ako interakčný prvok v systéme ekologickej stability územia. Funkciu
prístupu a obsluhy územia dopíňa funkcia pešieho koridoru, tvoriaceho alternatívu
k pešej trase pozdíž Hlavnej ulice.

Napojenie zóny Stráže na sleť hromadnej dopravy vymedzuje hlavné dopravno
urbanistické väzby na centrálnu mestskú oblasť. Jediným systémom hromadnej
dopravy je MHD, prezentovaný trolejbusovým subsystémom. Jediná trolejbusová
linka prechádza po hlavnej zbemej komunikácii a zabezpečuje v primeranej
izochronickej dostupnosti obsluhu prevažujúcej časti obývaného územia
hromadnou dopravou.

Pešia doprava v delbe dopravnej práce vzhľadom k rozloženiu urbanistických
aktivít v priestore I líniovou obsluhou hromadnej dopravy zaujíma významné
miesto. Pešie trasy obohacujú riešené územie o dalšie dopravné vstupy. Pešle
prepojenia Po hospodárskych a účelových cestách slúžia ako prístupové chodníky
k inak nedostupným parcelám. Koncepčr‘é riešenie je determinované vlastníckymi
vzťahmi, priepustnosť územia sleduje v zásade len účel spojený s potrebou
sprístupnenia súkromných pozemkov. Z hradiska potrieb a funkčnosti sa javia
významné pešie trasy a prepojenia v smeroch na západ (cesta na Kamzík) a juh
(Jaskový rad, Pražská ulice). Najvýznamnejším peším prepojenim viažucim
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dopravné pešle vzťahy v smere sever - juh je komunikácia na Jeséniovej ulici,
profilujúca sa do výlučne pešieho ťahu.

—
CieFom dopravného riešenia je sprístupnenie a obsluha územia pre potrebu
navrhovanej obytne] zóny. Návrh dopravného režimu sa podřlad‘uje územno
technickým a ekologickým limitom, rešpektujúc vlastnícke vzťahy a funkčně väzby
na už založený komunikačný systém.

Stanovené základné predpoklady sa stávajú základom funkčno prevádzkového
režimu v území. Štruktúra navrhovanej komunikačnej osnovy nevytvára v rámci
vlastného riešeného územia diagonálne dopravné v&zby, aleje podriadená svoje]
základnej funkcii, ktorá spočíva v rozvádzaní zdro]ovej a cieľovej dopravy. V rámci
lokáme chápaného dopravného systému možno rozpoznaf funkčnú diferenciáclu
navrhovaných komunikácii, minimalizu]úcu lokálny tranzit a rozderujúcu dopravnú
záťaž do viacerých dopravných vstupov. Funkčná diferenciácia je však iba
vonkajšou formou, ktorá sleduje dopravno technické parametre komunikácii, logiku
ich vedenia a vzájomné väzby.

Z hradiska širších dopravných vzťahov sa v návrhu uvažuje so sprístupnením
územia zo strany Kramárov prepojením komunikácii na uliciach Vlárska a
Jeséniová. Prepojenie prispeje podstatnou mierou k zefektivneniu dopravnej
obsluhy územia týkajúcej sa individuálnej automobilove] i hromadnej dopravy.

—
Návrh komunikačného systému v území zakladá v rámci riešeného i širšie

chápaného územia nové dopravné vzťahy. Tieto sú podriadené jestvujúcej sjeti
komunikačnej osnovy a vzťahom novonavrhovanej urbanistlckej štruktúry v území.
Táto vychádza z prevládajúceho funkčného profilu územia, ktorým je bývanie a
základná vybavenosť. V konečnom dósledku možno komunikačný systém
charakterizovať ako otvorený, umožňujúci I zapojenie územia, ktorého rozsah
prekračuje hranicu riešeného územia a ktoré je potrebné v tejto etape považovať
len za potencionálne rozvojové plochy.

Návrh dopravného riešenie vychádza z principu dvoch hlavných dopravných
vstupov sprístupňujúcich riešené územie. Oba vstupy sa viažu na Podkolibskú
radiálu (ul.Podkolibská, Hlavná, Jeséniová), ktorá z pohYadu širších dopravných
vztahov je súčasťou nadradeného komunikačného systému. Z pohľadu dopravno
urbanistického hodnotenia možno túto zaradiť do úrovne zbemej komunikácie
funkčnej triedy B2. l-llavné dopravné vstupy do územia sú definované funkciou a
polohou:

základný vstup (Podkolibská) do územia tvorí komunikácia V predížení
Podkolibskej ul. Napojenie komunikácie vytvára v krlžovaní Podkolibská
- Jeséniová dopravný uzol. Usmemenie dopravných pruhov si vyžiada
čiastočné rozšírenie dopravného priestoru na l-ilavnej ulici pre
zaradovací pruh ravého odbočenia do Jeséniove] ulice. Dopravná
funkcia a význam tohto vstupu vychádza zo vzťahu na centrálnu
mestskú oblasť a zabezpečuje ich najvyššie dopravno urbanistické
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vázby. Vstup Podkolibská sprostredkúva priamo dopravnú obsluhu
urbanistických blokov južnej časti riešeného územia.
druhý vstup do riešeného územia (Vančurová) vychádza Zo súčasného
stavu po obslužnej komunikácii na Vančurovej ulici, sprístupňujúcej už v
súčasnosti existujúcu zástavbu rodinných domov na Chrasťovej a
Suchej ulici.

~ treti vstup (Suchá) dotvára potencionálnu možnosť výhradového
napojenia riešeného územia. Tento vstup si vyžaduje zapojenie
štvrtého ramena do križovatkověho uzla Tretia - Jeséniová, pripadne
napojením seveme Od tejto križovatky, a súvisí s potrebou zhodnotenia
a sprístupnenia pozemkov seveme od riešeného územia. Logiku tohto
napojenia je potrebné vidieť i vo vzťahu k predpokladanému prepojeniu
Kramáre - Koliba.

Na hlavně dopravně vstupy nadvázuje sleť komunikácii v rozdielnych dopravno
urbanistických úrovniach. Základná úroveň vychádza z funkčnej skupiny
obslužných komunikácii C. Tieto pinia funkciu pristupu a obsluhy územía.
Trasovanie komunikácii, ich výškové a smerové vedenie je podriadené
morfologickým podmienkam i účelu efektívneho využitia územia.

Usporiadanie hlavného dopravného priestoru obslužných komunikácii je určené
základnou šírkovou kategóriou MO 8/40, resp. MO 8/30 (2*3+2*0,5). Navrhovaně
komunikácie sú pre účel ich identifikácie začlenené do úsekov (úsek A, B, C, D).

Úsek A nadvázuje na dopravný vstup do územia Podkolibská. Dopravný význam
tohto úseku vychádza z polohy komunikácie prechádzajúcej ťažiskovým priestorom
iiešeného územia s potencionálnym priamym prepojenim na dopravný vstup
Suchá. S ohradom na dopravný význam tejto nástupovej komunikácie návrh
predpokladá jej dopravno urbanistickú úroveň odvodenú z funkčnej triedy obslužnej
komunikácie C2 v šírkovej kategórii MO 8/40. Návrhové prvky komunikácie sú
podriadené terénnym danostiam a dopravno technickým možnostiam, využívajúc
okrajové parametre výškového a smerového vedenia trasy. Usek je vedený v
záreze, čo si vyžaduje vybudovanie jednostranného oporného, resp. zárubného
múra 5 doporučovaným vegetačným obkladom v dlžke 190 m s premenlivou
výškou 1,5 - 5,5 m. Výškové vedenie trasy je v návrhu preverené riešením
pozdlžneho sklonu, ktorého maximálna hodnota nepresahuje úroveň 12%.

Úsek B vychádza z komunikácie A a plní výlučne funkciu prístupovej komunikácie v
najnižšej funkčnej tilede obslužných komunikácii C3 v šírkovej kateg6rii MO 8/30.
Komunikácia je vedená úvraťovým systémom, minimalizujúcim nároky na terénne
úpravy. Komunikácia sprístupňuje pozemky po jej oboch stranách ako i
novonavrhované centrum občianskej vybavenosti. Výškové vedenie trasy je v
návrhu preverené riešením pozdížneho sklonu, ktorého maximálna hodnota
nepresahuje úroveň 12%.

Trasa úseku C vychádza z komunikácie A a tvorí koncovú komunikáciu na
západnom okraji riešeného územia. Nástup do tejto časti územia návrh uvažuje v
úrovni obslužnej komunikácie C3 v kategórii MO 8130. Obe koncové vetvy úseku
plnia funkciu prístupu k parcelám navrhovanej rodinnej zástavby a z hľadiska
dopravnej záťaže budú mať charakter ukrudnených komunikácií. Ukrudnené
komunikácie funkčnej tiledy Dl tvoria najnižšiu dopravnú úroveň navrhovaného
lokálneho komunikačného systému v zóne. Uroveň ukľudnených komunikácii
dovoruje pohyb motorovej a nemotorovej dopravy na spoločnom dopravnom
priestore. Špecifičnosť takto riešených ulic spočíva v opustení princípu segregácie
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jednotlivých druhov dopráv, najmä pešej prevádzky a vozidlovej dopravy. Pij
definovaní tak chápaného priestoru možno vyjsť z návrhu Metodických pokynov
pre zrlad‘ovanie obytných ulic (UDI Praha-l 985), kde sa tento dopravný priestor
špecifikuje ako ...“charakteristicky stavebne a inak upravená a vybavená miestna
komunikácia so zmiešanou prevádzkou chodcov a vozidle? v jednej úrovni, pre
ktorů platia zvláštne pravidlá správania všetkých jeho užívatel‘ov v zmysle
dopravnej značky D 49 a,b, ktorou je táto na svojom začiatku a konci vyznačená.“
Návrh uvažuje so šírkou dopravného priestoru na tomto type komunikácie 5-6 m. K
verejnému priestoru je nutné pridružiť zelený pás šírky 2 m plniacim funkciu
technického koridoru na prevedenie sietí technickej infraštruktúry.

Vychádzajúc z podrobnejšej analýzy, dopravno urbanistického a technického
hodnotenia koncových ulíc Suchá a Chrasťova I z funkčných väzieb na
novonavrhovaný dopravný systém, návrh uvažuje s ich postupnou transformáciou
na skutočné obytné ulice~pajnižšej funkčriej úrovni pre motorovú dopravu,
zohradňujúc technické a IlZólogické limity i obmedzenia plynúce zo samotných
vlastníckych vzťahov. M~p~~ovať o modeli vybudovania takejto ulice bez
komplikovaného majetkového_usporiadania, využijúc záujem majiterov a užívatefov
poiěmkóV~

Riešenie hromadnej dopravy v území vychádza z charakteru a intenzity
navrhovanej zástavby, ako zo spósobu obsluhy mestskej hromadnej obsluhy v
rámci širšieho územia. Táto sa viaže na vedenie trolejbusovej hromadnej dopravy
vedenej Po Podkolibskej radiále, ktorej poloha umožňuje obsluhu širokého zázemia
Po jej oboch stranách. Trolejbusovú dopravu ako jediný systém je nutné uvažovať i
vo výhrade, čo vyplýva najmä z vhodných prevádzkových kritérií (pozdlžny sklon
trasy / stúpavosť, hluk, exhaláty). Rozšírenie možností hromadnej dopravy v území
je možné očakávať Po prepojeni častí Kramáre - Koliba1 čo umožní zokruhovanie
trolejového vedenia a zefektívnenie hromadnej dopravnej obsluhy v rámci širších
celomestských vázieb, s priaznivým dopadom i na vlastné riešené územie.

Miesta napojenia územia na hromadnú dopravu sú totožné s hlavnými vstupmi do
územia. Návrh uvažuje s využitím súčasného rozmiestnenia zastávok. Kritériom sa
stáva časová dostupnosť rozvojových území, definovaná izochrónou dostupnosti
okrajových cierov. Táto sa pri vzdialenosti 900 m pohybuje v rozsahu 9-10 min.

Nemotorová a pešia doprava reprezentuje najváčší podiel v rámci dopravnej
vnútrozonálnej práce. Zdrojové miesta pešej dopravy korešpondujú:

~‚ s priestomii súvisiacimi s prestupovými miestami a zastávkami (Hlavná
ulica, Jeséniová ulice)
so zariadeniami 5 vščšou koncentráciou osčb (vyššia občianska
vybavenosť - bloky L,M)

Smerovanie hlavných peších trás korešponduje v zásade s vedením obslužných
komunikácii. Navrhované jednostranné a obojstranné chodníky šírky 1,5-2,0 m
tvoria súčasť komunikačného priestoru.
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Na komunikáciách v úrovni ukrudnených ulic Dl na Suchej a Chrasťovej ulici sa
pešla doprava realizuje v rámci spoločného, vornejšie vymedzeného dopravného
priestoru.

Prepojenie Po Jeséniovej ulici v riešenom území reprezentuje pešiu trasu vyššieho
významu a alternuje trasu vedenú Po l-Ilavnej ulici.

Nároky statickej dopravy vyplývajú z potrieb odstavovania a parkovania OA.

Nároky na odstavovanie a parkovanie OA plynúce z návrhu využitia územia na
vilové objekty a rodinné domy sú uvažované výhradne v rámci vlastných
pozemkov.

Nároky na väČšie sústredené plochy statickej dopravy vznikajú pri navrhovaných
zariadeniach občianskej vybavenosti a kolektívneho bývania v bytových domoch
(blok L, blok M).

Bilancia nárokov statickej dopravy

bytové domy
spolu

26

~~flhfSI
BLOK L
zariadenie školského 1.200 m2PP - 6

typu
zariadenie verejných 2.500 m2PP 20 8
kultůmych aktivit
zariadenia stravovacie 300 m2PP 12 3
bufet, espresso, snack
špecifické zariadenla 1.500 m2PP 11 4

reštaurácia, kaviareň
hvezdáreň výstavné
priestory
BLOK M
zariadenia športových 1.500 m2PP 17 6
aktivit
zariadenia distribučně 14 6
a servisně

60byt.j. 10 60
84 93
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Riešené územie sa vyznačuje veľkými výškovými rozdielmi, čo má podstatný vplyv
na systém zásobovania vodou tejto oblasti. Z hľadiska zásobovania vodou je
územie Koliby súčasťou jednotného systému bratislavského vodovodu. Voda je z
vodného zdroja Sihot dopravovaná cez čerpaciu stanicu Západ do vodojemu
Kramáre I/Ill, ti. pásmo‘ a odtiarje Čerpaná a potrubím DN 300 dopravovaná do
vodojemu Koliba l/IV. tI. pásmo!. Objem vodojemu je 1000 m3s výškovým
osadením 313,50/308,50 m n.m. Z pravobrežných vodných zdrojov je voda
dopravovaná cez spotrebisko do Podkolibských vodojemov. Tieto vodojemy s
obsahom 20.000 a 7.200 m3 a s výškovým osadením 201 ‚05/196,06 m n.m., tvoria
akumuiáciu pre I. ti. pásmo.

Celkový stav zásobovania Koliby vodou je v súčasnosti neuspokojivý. Pre II., Ill. a
V. tI. pásmo nie sú vybudované akumulačně objemy vbbec. Akumulácia IV. tI.
pásma je nedostatočná, Časť zásobovanej slete je v nevyhovujúcom technickom
stave. Dihodobým problémom sú nevhodné tlakové pomery.

Vlastné rlešené územie obytnej zóny patrí z hradiska výškového zónovania do IV.
ti. pásma. Zástavba je navrhovaná na kótach 240 -285 m n.m. V súčasnosti sa v
tomto území nachádza verejný vodovod DN 80 na VanČurovej, Suchej a
Chrasťovej ul. a DN 100 na Suchej ul.

—
V územnoplánovacích dokumentoch spracovaných v poslednom desaťročí sa
zjednotil názor na kompiexné rlešenie zásobovania vodou Koliby. Pozostáva z
vybudovania čerpacej ‚Čsl pŘ vodojeme VtáČnik, výtlačného potrubia do vodojemu
Koliba I. a jeho rozšírenia a vybudovania chýbajúcich akumulácií pre V. resp. Ill. ti.
pásmo. Realizácia tohto návrhu by vyŘešila tiež možnosť zásobovania vodou
navrhovanej zástavby v lokalite Stráže. Celá horeuvedená investícia, ktorej
príprava sa začala v druhej polovici osemdesiatych rokov však bola v roku 1990
pozastavená pre nedostatok finančných prostriedkov. Jej finančné náklady sa
predpokladali v desiatkach miiiónov korún. V súčasnosti pribudli tiež majetkoprávne
problémy s pozemkami, na ktorých sa uvažovalo s rozšírením vodojemu Koliba I. Z
tohto pohľadu nie je možné v najbližšom období počítať s realizáciou uvedeného
koncepčného zámeru zo zdrojov mesta resp. prevádzkovatefa.

Vzhľadom na tieto skutočnosti navrhujeme riešiť zásobovanie lokality Stráže
samostatnou automatickou tlakovou stanicou s pružnou reguláciou otáčok ‚ATS!,
umiestnenou v areáli Podkolibských vodojemov. Z ATS bude voda dopravovaná
výtlačným potrubím popil jestvujúcich účelových komunikáciách Výskumného
ústavu vinárskeho až do lokality Stráže. Dlžka trasy je 540 m, z Čoho 2/3 vedú
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popil betánovej komunikácii zjazdnej aj pre ťažké mechanizmy. Vedra komunikácie
je vorný pás územia v šírke 2 - 3 m. Realizácia je podmienená dohodou
prevádzkovateľa vodovodu a užívatefa pozemkov, cez ktoré výtlačné potrubie
prechádza.

—
Pil výpočte uvažujeme s nárokmi súčasnej i navrhovanej zástavby v riešenom
území a s rezervou pre potenciálnu zástavbu, ktorá by mohla byť zásobovaná z
navrhovanej ATS.

Ide o nadštandardný typ bytovej resp. vilovej zástavby so základnou občianskou
vybavenosťou.

AI obyvaterstvo:
. v jestvujúcej zástavbe 200 obyv.
. v navrhovanej zástavbe 700 obyv.
. rezerva 200 obyv.

spolu 1100 obyv.

Qd = 1100 obyv. a 280 llobyv./deň = 308 m3ldeň

BI polievanie záhrad a ihrísk
Od = 6 ha á 10 m3/deňlha = 60 m3Ídeň

CI občianska vybavenosť
Izamestnanci, školské zariadenia, šport, reštauračné a kultúme

zariadenia, návštevnícil
Qd = 20 m3ldeň

DI potreba pre prevádzku bazénov
Od = 100 m3/deř‘

Celková priememá denná potreba /A až DI
Od = 488 msldeň
Maximálna denná potreba
Qm = 488 m3Ideň. 1,4=683,2 m3Ideň
Maximálna hodinová potreba
Oh = 28, 5 m3lhod. 1,8 = 51,3 mS/hod = 14,251/s

Na základe výpočtu potreby vody navrhujeme vybudovanie ATS o výkone 15 lÍs so
100% rezervou. ATS navrhujeme umiestniť pd novom vodojeme 20.000 m3
napojenie na elektrickú energiu z TS 393 v areáli vodojemu. Výtlačné potrubie
navrhujeme oceľové so zosilenou stenou profilu DN 150. Vlastnú zásobovaciu sleť
navrhujeme profilu DN 100 mm. Jestvujúce potrubia DN 80 mm na Vančurovej,
Suchej a Chrasťovej ul. navrhujeme na zrušenie. Vzhľadom na to, že navrhujeme
zaokruhovať zásobnú sleť s využitím potrubia DN 100 mm na Jeséniovej ul., je
potrebné toto potrubie v dvoch miestach oddeliť od zásobnej siete napojenej na
vodojem Koliba I. Podobne aj jestvujůci prepoj DN 80 mm zo Suchej smerom na
cestu na Kamzík. Dížka výtlačného potrubia je 540 m, celková dížka zásobovacích
potrubí 3 km.
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Navrhované riešenie je kompatibilné S akýmkorvek budúcim komplexným riešením
zásobovania vodou Koliby s vybudovaním privodného potrubia z VDJ Koliba I. do
lokality Stráže.

Výhody navrhovaného riešenia:
~ 1. možnosť sporahlivého zásobovania vodou tejto lokality v

relatívne krátkom čase a za primeraných finančných nárokov,
2. zníženie nárokov na zásobovací systém IV. ti. pásma o
potreby dnešnej zástavby v tejto lokalite, ktoré budú kryté z
navrhovanej ATS,

~ 3. v prípade komplexného doriešenia zásobovania vodou celého
územia Koliby, je možné opätovné začlenenie lokality Stráže do
pčvodného systému.

Podmienkou možnosti realizácie je dohoda vlastníka vodovodu a vlastníka
pozemkov, cez ktoré prechádza navrhované výtlačné potrubie.

Navrhované riešenie bob predbežne konzultované s prevádzkovou správou
vodovodov.

. automatická tlaková stanice 1,0 mil. Sk
. vodovod DN 150, dl. 540m a 2000 Skibm 1,1 mil. Sk
. vodovod DN 100, dl. 300Gm a 1600 Skibm 4,8 mil. Sk

Celkové náklady /zaokrúhlene/ 6,9 mil. Sk

—.—.—-
Odtokové pomery oblasti Strážov sú vermi priaznivé. Situovanie lokality na temene
kopca, veľká sklovitosť terénu, váčšinou presahujúca 5% a dosahujúca aj 12%
umožňujú rýchle odvádzanie vód, pričorn na to stačia malé a stredné dimenzie
stók.

S výnimkou okrajovej Jeseniovej ulice sa na území lokality nenachádzajú žiadne
stoky verejnej kanalizácie. Existujúce rodinné domy a záhradné domky na Suchej,
Chrastovej, Vančurovej a dalších uliciach sú odkanalizované individuálne,
prevažne do žúmp. Dažd‘ové vody sa odvádzajú na terén. trasy zberačov verejnej
kanalizácie prebiehajú v pomeme vetkej vzdialenosti od Strážov a to hlavne okolo
Hlavnej ulice, Podkolibskej ulice a na Jaskovom rade.

Stráže pattia do povodí zberačov B 1-2 a B II verejnej kanalizácie mesta, systému
na ravom brehu Dunaja, ktorý odvádza vody na čistenie do UČOV vo Vrakuni.
Zberač B 1-2 vedie Hlavnou a Podkolibskou ulicou, s pokračovaním do
Smrečianskej a Šancovej ulice, kde zaúsťuje do zberača B I. Zberač B II vedie
Jaskovým radom, s pokračovaním do Smrečianskej ulice a zaústením tiež do B I.
Dolné úseky oboch zberačov v Pionierskej a Smrečianskej ulici vedú v súbehu.
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Zberač 1-2 má v oblasti Koliby dimenzie DN 300/450 a 400/600 mm (váčšina dížky).
Za jej hranicami má dimenziu DN 940 až po koniec. Zberač je kapacitne pine
vytažený. Ako sa to v minulosti viackrát preukázalo v ÚPD zóny, v Genereli
kanalizácie mesta a v prípravnej dokumentácii stavieb - každý váčší investičný
zámer v tejto časti Koliby je podmienený rekonštrukciou úseku zberača B 1-2 v
Podkolibskej ulici. Na tomto úseku treba zväčšiť jeho prenosovú kapacitu.

Zberač B II má vo svojom priebehu Jaskovým radom postuprie dimenzie DN 320-
430-470-640 a 850 mm. Za hranicami zóny Koliba až po zaústenie (Pionierska a
Smrečianska ulica) má až po zaústenie dimenziu DN 940 mm. Podobne, ako u
predchádzajúceho zberača, možno aj o tomto konštatovať, že je kapacitne
nevyhovujúci a tým sa stal obmedzujúcim činiteťom novej výstavby na prirahlých
svahoch Kramárov a Koliby. Rekonštrukcia zberača B II sa pripravovala v
osemdesiatych rokoch. V nadváznosti na zastavenie programov výstavby KBV a
SIBV sa zastavila aj táto. Brzdou technického riešenia rekonštrukcie zberača B lIje
aj neujasnenosť definitívneho riešenia novej hlavnej železničnej stanice a sevemej
tangenty, ktoré výrazne ovplyvňujú návrh trasy zberača.

Do uvedených zberačov zaúsťujú prirahlé uličné stoky. Tieto však od Jaskového
radu siahajú len po južný okraj záhrad a vinohradov a je ich málo, takže nemůžu
vyriešiť potrebu odkanalizovania južného svahu Strážov. Z východnej strany je
najbližšie stoka DN 300 mm v Jeseniovej ulici. Táto stoka stačí kapacitne prekryť
iba súčasné potreby. Navyše je mimoriadne plytko uložená (1,20-1,40 m).

—
Navrhovaná zástavba rodinných domov a rezidencil má predstavovať vyšší
štandard bývania. Z tohto důvodu je v tejto lokalite navrhnutá stoková sieť
jednotnej sústavy na odvádzanie splaškových i dažd‘ových odpadových vůd
(výnimkou sú len bloky B,S,R). Základnou odvodňovacou kostrou slete sú stoky
označené ako A,B,C,J, na ktoré sa napája ostatná uličná stoková sieť.

Stoka A 5 dimenziami DN 300-500 mm vedie od skupiny bytových domov v bloku
M ťažiskom navrhovanej zástavby. Zaúsťuje do stoky J v dolnej časti Jeseniovej
ulice. Stoka A je smerovo a výškovo viazaná na navrhovanú prístupovú
komunikáciu lokality ad Jeseniovej ulice. V úseku komunikácie, priliehajúcom ku
bloku K je lokálna depresia nivelety komunikácie, ktorá je nepriaznivá pre vedenie
kanalizácie. V d‘alšom stupni projektovej dokumentácie bude potrebné návrh
spresniť.

Stoka B s dimenziami DN 300-500 mm vedie oblúkovitou trasou v Suchej ulici a jej
predížení a napája sa na stoku A.

Stoka C s dimenziami DN 300-400 mm so začiatkom medzi blokmi M a N vedie
Vančurovou ulicou a cfalej klesá po úvraťovej komunikácii až k zaústeniu do stoky
A v hlavnej prístupovej komunikácii. Na úseku pod blokom D má podobný problém
s depresiou v nivelete komunikácie, ako stoka A. Treba ho doriešiť v podrobnejšom
stupni projektovej dokumentácie, altemativne je možné stoku C vyústiť do
rekonštruovanej stoky v Jeseniovej ulici vedením cez verejne prístupný pešl
chodník.
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Stoka J je rekonštrukciou existujúcej kanalizácie v Jeseniovej ulici. Vybuduje sa
ako nové potrubie v súbehu s existujúcou stokou na úseku Od pripojenia bloku
zástavby P2 po zaústenie do rekonštruovaného úseku zberača B 1-2 na križovatke
Hlavnej a Jeseniovej ulice. Nový úsek stoky J bude mať dimenziu ON 500 mm a od
pripojenia sa stoky A DN 600 mm.

Stará stoka DN 300 mm v Jeseniovej ulici v súbehu s novým úsekom stoky J sa
zruší. Horný úsek stoky od SHMÚ Po blok P2 sa ponechá a ptepojí na nový úsek
stoky J.

Z hradiska odkanalizovania je problémom odvodnenie blokov B a S navrhovanej
zástavby. Územia oboch blokov sú osadené tak nízko voči priľahlým komunikáciám
a stokám v nich, že je vylúčené ich gravitačné pripojenie. Alternatíva gravitačného
odvodnenia smerom k Jaskovému radu sa stretáva 5 hlavnou prekážkou v podobe
nevyhnutného križovania vinohradov a záhrad (neverejné územia) a tiež
nevyužitého dlhého úseku stoky. Z toho dÓvodu je navrhnuté odkanalizovanie
území blokov B a S kanalizáciou delenej sústavy. Splašky sa budú odvádzať
splaškovými stokami DN 150-200 mm do lokálnych čerpacích staníc. Nimi sa budú
prečerpávať splašky do stók A (blok B) a B (blok 5). Čerpacie stanice splaškov
budú vzhľadom na malé čerpané množstvá fakticky šachtami, s osadenými
ponornými kalovými, resp. drviacimi čerpadlami. Typ čerpadiel sa zvolí podra
možností stavebníkov v projekte stavby. Dažd‘ové vody sa budú za spevnených
plóch v bloku B odvádzať žrabom s mrežou a otvorenou priekopou, zaústenou do
záchytnej priekopy nad vinohradmi. V bloku S sa bude dažcfová voda odvádzat
povrchovo v rigole komunikácie vedra obrubníka, s vyústením na terén.

Zástavba v bloku R sa nedá pripojiť na kanalizáciu Strážov. Splašky sa budú
odvádzať prípojkou ON 200 mm do existujúcej stoky na Vidlicovej ulici. Dažd‘ové
vody sa odvedú na terén.

Kanalizácia v blokoch B,S,R bude mať charakter neverejnej kanalizácie.

Zástavba jednotlivých blokov lokality Stráže bude pripojená na hlavné stoky
A,B,C,J uličnou stokovou sieťou, resp. jednotlivými vetvami s DN 300 mm.

Navrhované stoky sú u menších dimenzií navrhnuté z rúr z plastov, kameniny
alebo betónu. Odporúča sa potrubie z PVC. U váčších dimenzií a v ťažších
podmienkach z rúr zo železobetónu a s obetónovaním. Na potrubí sú navrhnuté
typizované revízne šachty, podra potreby spádoviská. Na odvádzanie dažcfových
vÓd z komunikácií a spevnených plóch sa vybudujú štandardné aj horské dažd‘ové
vpusty, resp. kanalizačně žľaby.

Konfigurácia stokovej slete je navrhnutá tak, že umožňuje postupnú etapovitú
výstavbu smerom od Jeseniovej ulice nahor.

Pil d‘alšom územnom rozvoji lokality Stráže SZ smerom bude možné niekol‘ko
objektov zástavby napojiť na konce stůk A,B,C. V zásade však bude musieť byť
odkanalizovanie orientované na plánovaný zberač B II-l v Ceste na Kamzík.

Hydrotechnické posúdenie lokality Strážov a dimenzovanie kanalizácie boli
vykonané v uŠ zóny Koliba - Stráže, Uzemnom genereli odkanalizovania mesta a
v projekte rekonštrukcie zberača B 1-2 Podkolibská cesta.
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Ako vyvolaná investícia sa uvažuje rekonštrukcia zberača B 1-2 v Podkolibskej ulici,
na úseku od Pionierskej ulice po Jeseniovu ulicu. Na túto rekonštrukciu bola
spracovaná projektová dokumentácia (SB HYDROTEAM, júl 1995). Súčasné
kapacitne nevyhovujúce potrubie DN 400/600 mm sa podl‘a citovanej
dokumentácie nahradí v súbehu vedeným novým potrubím DN 800 mm z rúr typu
HOBAS (sklolaminát) v dížke 696 m. Staré potrubie sa zruší. Zruší sa aj pŮvodný
podchod zberaČov B 1-2, B II v podjazde Karpatskej ulice pod železnicou.
Východne Od neho sa vybuduje tunelovanim podchod pod násypom železnice s
DN 1600 mm v dížke 67 m a pripojenie na zberače B 1-2 a B II v SmreČianskej ulici
DN 1000 mm1 dÍžka 11 m. Na začiatku Jaskovho radu sa urobí prepoj zberača B II
a B 1-2 potrubím DN 1000 mm1 dížka 51 m.

Rekonštrukcia zberača v Podkolibskej ulici je v projekte rozpracovaná v
altemativach výstavby v otvorenej ryhe a tunelovaním. Predpokladá sa výstavba v
otvorenej ryhe. Na zmiemenie sklonu nivelety zberača sa vybuduje kaskáda
spádovísk.

Nevyhovujúce sú aj dolné úseky zberačov B 1-2 a B II v Smrečianskej ulici, kde aj
Po zrátaní ich prietokových kapacit dójde k ich preťaženiu na 138%. Rekonštrukcia
týchto úsekov je otázkou d‘alšej budúcnosti.

Na území lokality Stráže bude potrebné vybudovať stokovú sleť v tomto rozsahu:
- Potrubie DN 150
- Potrubie DN 200
- Potrubie DN 300
- Potrubie DN 400
- Potrubie DN 500
- Potrubie DN 600
- Výtlaky splaškov
Dížka stók spotu:

mm, dížka 156 m (neverejné, splaškové)
mm, dížka 297 m (neverejné, splaškové)
mm, dížka 2.913 m
mm, dížka 294 m
mm, dlžka 1.008 m
mm, dížka 57 m
DN 100 mm, dížka 62 m (neverejné, splaškové)

4.787 m

2 ks (neverejné)
dížka 84 m (neverejné)

- Čerpacie stanice splaškov
- Odvodňovacie žraby a priekopy,

Výstavba lokality Stráže bude vyžadovať realizáciu stokovej siete priamo na jej
území /základné technické vybavenie/ ako aj mimo hraníc lokality Ivyvotané
investície/.Uvádzame prehrad potrebných fyzických objemov a aproximatívny
odhad nákladov.
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Základné technické vybavenie stokovej slete:

DN 300, di. 2.912 m • 3.700 Skibm = 8.774.400 Sk
DN 400, di. 357 m • 4.000 Sk/bm = 1.428.000 Sk
DN 500, dl. 962 m 5.100 Sk/bm = 4.906.200 Sk
ON 600, dL 58 m • 5.600 Sklbm = 324.800 Sk
Čerpacia stanica 120.000 Sk
Výtlak z ČS: ‘

ON 150, dÍ 1Gm~ 1.500 Skibm= 24.000 Sk

spolu = 15.577.400 Sk

Vyvolané investicie - rekonštrukcia úseku zberača BI - 2:

ON 800, di. 630 m 7.000 Sk/bm = 4.410.000 Sk
ON 1000, dl. 111 m) 8.000 Sk/bm = 888.000 Sk

spolu = 5.298.000 Sk

Kanalizácia spolu = 20.875.400 Sk

V prílohách tejto kapitoly je hydrotechnické posúdenie navrhovaných stók
dokumentované v prehl‘adnej situácii, výpočtoch a pozdlžnych rezoch.

e
V riešenom území sa v súčasnosti žiadne energetické zariadenia WN sústavy
nenachádzajú a ani nie sú plánované.

Zadadenia VN siete, 22kV vedenia a transformačné stanice VN/NN, sa priamo v
záujmovom území nenachádzajú. Mimo riešenú lokalitu v sevemej Časti je
situovaná TS 6.1025 pre Hydrometeorologický ústav, ktorá je napojená na 22kV
kábelové vedenie 6.143 a osadená je trafojednotkami 2x63OkVA. V sübehu s
vedením Č.143 je položené vedenie 22kV 6.148. Obe vedenia sú typu ANKTOYPV
3x185 mm2.

V lokalite Stráže je navrhovaná výstavba vilových objektov /rezidencií/, rodinných
domov, bytových domov a občianskej vybavenosti. Vzhradom na špecifický druh
výstavby boli výkonové nároky určené nasledovne:

vilové objekty irezidencie/ 15 kW/b.j.
rodinné domy 8,8 kWib.j.

~ bytové domy 4,4 resp. 5,5kW/b.j.
obČianska vybavenosť je bilancovaná samostatne podfa podkladov
ekonómie a doteraz používaných ukazovaterov
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Hodnoty zaťaženia pre rodinné domy, bytové domy a vilově objekty boli upravené
koeficientom súčasnosti a výsledně zaťaženie koeficientom súčasnosti medzi
bytovým a nebytovým odberom. Pre kategóriu bytového odberu určujeme stupeň
11A“, vykurovanie, varenie a priprava TUV bude realizovaná použitím plynu.

a, bytový fond

p~‘:;j ‚SS •~~j: ‚jffj~JJJJI~JIliltW
RD. 79 8,8 695 0,34 236
bytové domy 30 4,4 132 0,38 50
50 m2
bytové domy 30 5,5 165 0,38 65
150 m2
vilové obj. 30 15 450 0,32 144
Spolu 169 1442 495

Pib = 1442kW
Psb = 495 kW

b, občianska vybavenosť
~xwj~«4~m I~W‘1~:.1aMEan~:~Zit
1. školského typu 1200 50 60,0
2. verejné kultúrne 2500 45 115,0
aktivity
3. stravovacie !bufet, 300 45 15,0
espresso!
4. nadmestského 1500 50 75,0
významu lreštaurácia,
kaviareň hvezdáreň,
výstavné_priestoryl
5. šport. aktivít 1500 35 55,0
Spolu 320,0

Piv = 320,0 kW koef. súč. = 0,8
Psv = 256,0 kW

Pcelk = Psb + Psv = 495 + 256,0 = 751 kW + 5%VO
Pcelk = 788,6 kW koef. súč = 0,9
Pcelks = 709,7 kW

Pcelks 709,7
nt= =1051 kVA

cos fix využ.tr. 0,9 x 0,75

Navrhujeme dye transfomiačné stanice VN/NN s trafojednotkami lx63OkVA.

Transformačně stanice

Pre pokrytie preukázaných výkonových nárokov navrhujeme vybudovať nové
transformačně stanice TSI a TS2 osadené trafojednotkami lx63OkVA.
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Trafostanice TS1 a TS2 sú navrhnuté ako vornestojace, murované, napojené
slučkou na kábelové vedenie 22kV 3x AXEKCEY lx 240mm2.

Na VN strane trafostanice budú 4 kobky - 2 pre kábelovú slučku, I pre pripojenie
transformátora a I ako rezerva.

22 kV kábelový napájač ‘

Nové TS1 a TS2 budú napojené na nový 22 kV kábelový napájač vyvedený z TR
110/22 k Pionierska. 22 kV vedenie bude položené v súbehu $ jestvujúcimi 22 kV
kábelovými vedeniami č.148 a 143 až Po khžovatku ulíc Podkolibská - Jeséniova,
kde odbočí do lokality Stráže, zaslučkuje sa do nových TSI a TS2 a bude
pokračovať cez Suchú ul., Cestu na Kamzík až do jestvujúcej TS č.364, kde sa
napájač zaústi. V TS 364 je potrebné vykonať úpravy pre zaústenie 22 kV vedenía,
vytvorenie trojbodu.

Lokalizácia navrhovaných trafostaníc TSI a TS2 a trasa nového 22 kV napájača je
zrejmá z grafickej časti.

NN rozvody v nove] lokalite budú prevedené káblom I kV AYKY 3x240mrn2.
Jestvujúce sekundáme rozvody budú preorientované na nové trafostanice TS1 a
TS2 v zmysle podmienok, ktoré ph spracovávaní dalších stupňov dokumentácie
stanoví ZSE š.p. Bratislava.

V zmysle navrhnutého iiešenia zásobovania územia elektrickou energiou ]e
potrebné vyčleniť priestor z projektovaných obytných ulíc, ktorý nebude využívaný
motorovou dopravou a v ktorom bude ponechaný dostatočný priestor pre položenie
elektrických káblov a dodržanie ochranných pásiem vyplývajúcich z Elektrizačného
zákona č.79/1 975 Zb.

a, vyvolané investície:
~. 2 ks transformačná stanica 1x630 kVA á 1100 tis Sk

2,2 mil. Sk

22 kV vedenie kábelové cca 2,1 km (TR Pionierska - TS 364)
1900 Sklbm 1,595 mil. Sk

4,1 mil. Sk
úpravy v TS 364 pre trojbod - odhad

0,6 mil. Sk

b, rozvody NN
cca 5,5 km á 1000 Skibm 6,0 mil. Sk

Spolu 12,9 mil. Sk
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Územie uvažovanej zástavby v lokalite Stráže z hradiska zásobovania plynom je
súčasťou zásobovacieho systému zásobovania oblasti Koliba. Lokalita Koliby je v
súčasnosti pokrytá sieťou uličných nízkotlakových a z časti stredotlakových
plynovodov s prevádzkovým tlakom 0,IMPa. Nízkotlakově plynovody sú
zásobované priamo z RS lokalizovanej na Bellovej ulici s výkonom 1200 m3ih a z
RS Koliba II, umiestnenej ph Filmových ateliéroch na Brečtanovej ulici, s výkonom
500m3/h.

RS Koliba lIje zásobovaná zo STL plynovodu DN 200, PN O,1MPa smerom Od
Kramárov a RS na Bellovej ulici zo STL plynovodu DN 150, PN 0,3MPa smerom Od
Račianskej ulice.

V záujmovom území je v súčasnosti vybudovaný stredotlakový plynovod DN 200
prechádzajúci Po Jeséniovej ulici, DN 150 po Vančurovej ulici, DN 100 po Suchej
ulici, a DN 80 v Chrasťovej ulici. Je zásobovaný z RS Koliba II na Brečtanovej ulici.
V Jeséniovej ulici je potreba plynu IBV zabezpečovaná i NTL plynovodom.

Lokalita Koliby je určená na komplexnú plynofikáciu. Potreba plynu pre navrhovanú
zástavbu v oblasti Stráže bude teda bilancovaná za účelom prípravy stravy,
vykurovania, prípravy TÚV, ako i zabezpečenia nadštandardného vybavenia
objektov.

Predpokladaná spotreba plynu pre nové kapacity:

Predpokladaná spotreba plynu pre nové kapacity:

1. Rezidenčné vilové objekty

počet 30‘ podl. plocha 700 m2
bežná spotreba 30 x 0,52 = 15,60 m3/h
vykurov. + TUV 30 X 6,00 = 180,00 m3/h

spolu 195,60 m3ih

2. Rodinné domy

počet 79 /podl. plocha 400 m2
bežná spotreba 79 x 0,28 = 22,12 m3/h
vykurov. + TUV 79 x 3,00 = 237,00 m3‘h

Spolu 259,12 m3Ih
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3. Bytové domy
počet 60
bežná spotreba 60 x 0,18 = 10,80 m3ih
vykurov. + TÚV 60 x 1,80 = 108,00 m3/h

spolu 118,60 m3/h

Spolu bývanie 573,32 m3/h

4. Občianska vybavenosť

a. Zariadenie školského typu 120 miest
120x0,24 = 7,2m3/h

b. Špecifické zariadenia nadmestského významu
/reštaurácia, kaviareň cca 150 stoličiekl
450 x 0,24 = 27,0 m3/h

Vykurovanie zaradeni + TÚV:
- školského typu 20,6 m3/h
- verejných a kultúmych aktivit 51,6 m3/h
- stravovacie 5,2 m3/h
- špecifické nadmest. 25,0 m3/h
- športových aktivIt 18,0 m3Ih

distribučné a servisné

Spolu občianska vybavenosť 154,6 m3/h

Celkom spotreba plynu 727,92 m3Ih

Ph výpočte orientačnej spotreby plynu bol použitý nasledovný postup:
ph bežnej spotrebe podra zaužívaných ukazovaterov,
ph vykurovaní a príprave TUV vzhradom na špecifický druh výstavby
spotreba bola určená aproximatívne.

Na zabezpečenie nárokov spotreby plynu v riešenom území navrhujeme:
~‚ vybudovať nové STL prepojenie s prevádzkovým tlakom 0,1 MPa

lokality Koliba $ centrálnou časťou mesta, smerom od Žabotovej ul., čo
jev zmysle “Aktualizácie UPN hl. mesta SR, r.1993“
v oblasti Bellove] ulice vybudovať novů RS plynu s výkonom 1200 m3Ih,
ktorá bude pracovať zo STL 0,3 MPa na STL 0,1 MPa Izámer v štádiu
projektovej pripravy, spracovatel‘ PROREO, Bratislava, r. 1994, resp.
rekonštruovať jestvujúcu RS na Bellovej ul. za účelom zvýšenia jej
kapacity a vybudovania i stredotlakového výstupu s prevádzkovým
tlakom 0,1 MPa.
od novej, resp. rekonštruovanej RS vybudovať STL rozvod plynu s
prevádzkovým tlakom 0,1 MPa, ktorý sa prepojí s jestvujúcim STL
plynovodom na Jeséniovej ulici, profilom DN 200, v oblasti križovatky
Jeséniovej a Vančurovej ulice, phčom jestvujúci NTL plynovod v trase
nového STL plynovodu na Jeséniovej ul. bude zrušený
zrealizovať prepojenie STL plynovodov s prevádzkovým tlakom 0,1
MPa v Bárdošovej ul. so STL plynovodom v Jeséniovej ul. (ph otočke
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trolejbusov) $ profilom DN 200 /projekčne pripravené V r. 1994,
spracovateľ PROREO, Bratislava I

Okrem uvedených podmieňujúcich investícií vlastně riešenie zásobovania lokality
Stráže je navrhované vybudovanim nových stredotlakových plynovodov $
prevádzkovým tlakom 0,1 MPa $ profilmi DN 80- DN 200, ktoré budú zokruhované
$ jestvúcimi STL plynovodmi na Jeséniovej, Vančurovej, Suchej a Chrasťovej ulici.
Plynovody budú uložené v telesách novonavrhovaných komunikácií. Jednotlivé
objekty budú zásobované z tohto STL systému cez domové regulátory tlaku plynu.

Z hľadiska vykurovania s ohl‘adom na Členitosť územia a ekonomickú stránku
navrhujeme decentralizovaný spósob, v pripade občianskej vybavenosti
samostatnými objektovými kotolňarni na zemný plyn, v bytových objektoch riešiť
zásobovanie teplorn etážovým vykurovanim s použitím najnovších typov plynových
agregátov, ktoré budú špecifikované v dalšom stupni projektovej dokumentácie.

fl‘.
1. Vyvolané investicie:

RS plynu 1 200 cca 500 tis. Sk
~ STL plynovod DN 200, cca 800 bm

Iprepoj. na Jeséniovu ulici
a rekonštrukcia DN 80/ 2 160 tis. Sk

2660t1s.Sk

2. STL plynovody v iieš. lokalite
» Stráže IDN8O-DN200/

cca 2 100 brn 5670tis. Sk

Orientačné náklady celkorn: 8 330 tis. Sk

—
Lokalita Koliba - Stráže predstavuje z hradiska napojenia na jednotnú
telekomunikačnú sieť oblasť začlenenú do rajónu automatickej telefónnej ústredne
ATU 37. dekády, ktorá je urniestnená na Kramároch na Strornovej ulici.

Z hradiska úrovne telefonizácie oblasti je táto oblasť charakterizovaná malou
hustotou telefonizácie.

V súvislosti so zámerorn rozvoja výstavby rniestnej telefónnej siete uvažujeme s
dosiahnutím 100% hustoty telefonizácie bytového fondu, uspokojenírn všetkých
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požiadaviek pre občiansku vybavenosť a špecifických požiadaviek vyplývajúcich z
nadštandardného vybavenia objektov.

Predmetná lokalita predstavuje tieto požiadavky:

109 vilových objektov 200 Pp
bytové domy 60 Pp .

občianska vybavenosť 40 Pp
jestvujůce objekty 30 Pp
rezerva 50 Pp
Spolu 380 Pp

Uvedené požiadavky navrhujeme pokryť z jestvujúcej ATÚ 37 dekády‘ ktorej
kapacitu bude treba rozšírit.

Napojenie uvažovanej výstavby na ATÚ navrhujeme realizovat prostredníctvom
samostatného prípojného kábla typu TCEKE 0,4 o kapacite 400xN t.j. 800 párov,
ktorého zvýšená kapacita bude využitá aj na ďalšiu uvažovanú zástavbu na Kolibe.

Kábel bude z ATÚ do riešenej oblasti vedený vo vornom výkope. Uvažujeme s
inštalovaním 4 ks VTA.

prívod z ArŮ do lokality 3 mil. Sk
vlastná sieť v lokalite 4 mil. Sk
Spolu 7 mil. Sk

V rozhodovaní o využití územia v súlade s územným plánom je potrebné
rešpektovat stabilizačnú funkciu prírodných, poloprirodných a umelých
prvkov,
rešpektovať záujmy ochrany prirody, ktoré reprezentuje existujúce
chránené územie - chránený areál - Gaštanica (Koliba)‘
v projektových dokumentáciách pre realizáciu navrhovaných stavieb -

dopravných komunikácií, zariadeni technickej infraštruktúry rešpektovat
solitéry gaštana jedlého.

Ako verejnoprospešně stavby, pre ktoré je možné pozemky, stavby a práva k nim
vyvlastniť podfa ~108 ods.2 Stavebného zákona sú v návrhu územného plánu
zóny Koliba - Kamenné sady vymedzeně:
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1. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií - vetvy A, B, C, D,
2. Výstavba ukrudnených komunikácií funkčnej bledy Dl,
3. Výstavba technického vybavenia územia

tak, ako sú špecifikované v príslušných textových a grafických častiach územného
plánu.
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