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Urbanistická štúdia - návrh

Popis:
Ţiadateľ poţiadal v zastúpení investora J-A Slovensko s.r.o., Plynárenská 2/A,
Bratislava o vyjadrenie k investičnému zámeru „Nové pole v MČ Bratislava-Petrţalka“,
nachádzajúceho sa v juţnom priestore západnej rozvojovej osi Petrţalky v zmysle predloţenej
štúdie, ktorú vypracovali Ing. arch. Miroslav Kollár, PhD. a IN ARCHITEKTI, s.r.o.,
Záhradná 5, Pezinok v máji 2015.
Investor pristúpil k obstaraniu ideovej štúdie - konceptu rozvoja lokality Nové pole,
aby boli v súčinnosti mestskej časti, investora a architektov - urbanistov stanovené základné
tézy pre spracovanie zadania urbanistickej štúdie danej lokality. Spracovaná urbanistická
štúdia bude následne posúdená a v prípade jej kladného prerokovania bude slúţiť ako
územnoplánovací podklad pre návrh zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie
mesta.
Urbanistická štúdia Nové pole, ktorej územie je definované primárne pre rozvoj športu
a urbanizovanej krajiny s prechodom do krajinného a rozvoľneného priestoru pri štátnej
hranici s ochranným pásmom, vyplynula z podnetu a objednávky spoločnosti J-A Slovensko
s.r.o. ako investora a potenciálneho realizátora prvých etáp. Dôvodom pre vypracovanie
štúdie je aj dlhodobý proces intenzifikácie urbanistickej štruktúry Petrţalky s dôrazom na
funkciu bývania a absencie urbanizácie rozvojových plôch určených pre doplnkové funkcie
potrebné pre kvalitné bývanie.
Cieľom UŠ nie sú ZaD ÚPN, ktoré zvýšia podiel bývania v riešenej lokalite, ale práve
naopak, ide o prehodnotenie hraníc uţ existujúcich funkčných plôch tak, aby mohlo vzniknúť
kvalitné dielo s dôrazom na krajinotvorbu, vodný manaţment a postupne uvoľnenú
architektúru vsadenú do krajiny. Dominantnými funkciami sú šport, krajina – zeleň,
nevýrobné sluţby. V rámci nových stratégií a parkovacej politiky je statická doprava riešená
tak, aby mohol byť jej potenciál vyuţitý ako záchytné parkoviská počas pracovnej doby.






Hlavnými cieľmi navrhovaného riešenia sú:
stanoviť koncepciu urbanistického riešenia.
stanoviť zásady a regulatívy funkčného vyuţitia územia a hmotovo-priestorového
usporiadania.
stanoviť zásady vecnej a časovej koordinácie výstavby v území, vyjadriť etapizáciu
výstavby.
riešenie problematiky dopravného napojenia lokality.
overiť investičné zámery obstarávateľa.

 v širších súvislostia overiť napojenie lokality na územie CHA Baţantica – Jarovce,
Vojenský cintorín, Veľký Draţdiak, zastavané územia MČ Petrţalky a iné.
Riešené územie má tvar lichobeţníka, nachádza sa v juţnej časti priestoru západnej
rozvojovej osi Petrţalky, medzi časťou Lúky a rakúskou obcou Kittsee. Zo západnej
a čiastočne severnej strany je ohraničené štátnou hranicou a z východnej strany diaľnicou D2.
V súčasnosti sa lokalita nachádza v extraviláne mesta. Rozvoj celého územia a príprava
potrebnej dopravnej infraštruktúry je v dlhodobom výhľade.
Ideová štúdia navrhuje jedno riešenie dopravnej a technickej infraštruktúry a dva
varianty priestorového usporiadania územia, v závislosti od ktorých sa mierne odlišuje aj
navrhované funkčné vyuţitie územia. Riešené varianty rešpektujú základné princípy
urbanistickej koncepcie zakotvenej v územnoplánovacej dokumentácii mesta a zároveň v čo
najväčšej moţnej miere akceptujú majetkovoprávny stav. Koncepcia sa viaţe na hlavnú
Západnú rozvojovú os územia - mestskú triedu. Oba varianty hľadajú priečne prepojenia
smerom na rakúsku stranu, aby sa upevnili väzby s rakúskou obcou Kittsee. Na trase mestskej
triedy tak vzniká potenciál pre vytvorenie podruţného kryštalizačného jadra - lokálneho
centra riešeného územia. V oboch variantoch je hlavnou kompozičnou osou mestská trieda,
ktorá sa však mierne zalamuje. Toto zalomenie treba chápať nielen ako prirodzený
spomaľovací prvok, ale najmä ako moţnosť vytvorenia zaujímavého prostredia pre chodca,
kde sa postupne otvárajú rôzne scény verejného priestoru. Vytvorenie identity je zabezpečené
pomocou umiestňovania akcentov a dominánt. Oba varianty navrhujú výrazné prvky líniovej
zelene, ktorá je zahrnutá aj v profile mestskej triedy.
Variant 1 overuje hmotovo-priestorové riešenia územia, ktoré vychádza z funkčného
vyuţitia a intenzity vyuţitia rozvojových území podľa platného ÚPN mesta s minimálnym
úbytkom plôch s funkčným vyuţitím šport, telovýchova a voľný čas 401 a rekreácia
v prírodnom prostredí, 1003 pre inú funkciu.
Variant 2 svojím riešením v primeranej miere modifikuje plochy funkčného vyuţitia
stanovené v platnom ÚPN mesta v danej lokalite, teda modeluje, upravuje a čiastočne mení
pomery plošného zastúpenia a vymedzenia jednotlivých funkčných plôch.
Stanovisko oddelenia ÚRaD:
Urbanistická štúdia je spracovaná v dvoch variantoch v zmysle čistopisu zadania UŠ.
Variantné riešenia sú po obsahovej stránke spracované v súlade so zadaním aţ na dopravné
riešenie, ku ktorému máme nasledovné pripomienky:
 Nie je navrhnuté pešie prepojenie riešeného územia na jestvujúce zastavané územie
 Nie je navrhnuté trasovanie MHD

