










Príloha č. 1 k Zápisnici č. 04/2018 zo dňa 16. 04. 2018

Kapitola 6.15:
Dva konzervatívne varianty pre ÚPN-Z Pošeň-sever aj ÚPN-Z Pošeň-juh podľa formulácie z uznesenia, oba budú rešpektovať súčasnú hmotovo-priestorovú koncepciu zóny:
	jedna s primárnou požiadavkou riešenia statickej a dynamickej dopravy s minimálnym záberom plôch súčasnej zelene

druhá s požiadavkou doplnenia nevyhnutnej občianskej vybavenosti, najmä zdravotnícke a sociálne zariadenia, zariadenia športu a voľnočasových aktivít s cieľom umocnenia parkovej a sídliskovej zelene
6.1. Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov 
(rozšírený 5. bod) vytvárať a podporovať systém plôch zelene a jeho priemet do prvkov územného systému ekologickej stability na zlepšenie klimatických pomerov v meste formou vybudovania dvoch centrálnych parkov
	popri južnej strane Ružinovskej ulice v smere V-Z od križovatky s Tomášikovou až po Novostavby City house Ružinov (na V od Geodetického a kartografického ústavu)
Popri Tomášikovej ulici – jej východnej strany v severo-južnom koridore od Ružinovskej ulice až po Petzvalovu ulicu
6.2 Požiadavky na riešenie občianskej vybavenosti:
dobudovať a dotvoriť ťažiskový priestor Ružinovskej radiály ako hlavnej kompozičnej osi formou občianskej vybavenosti a polyfunkcie na  zelený bulvár predovšetkým realizáciou parku a prvkov zelenej krajinnej architektúry, doplnenej v miestach súčasnej občianskej vybavenosti (trh Bachova) jej zveľadením a modernizáciou a citlivým zakomponovaním do primárnej funkcie parku. 
(doplniť bod) riešiť občiansku vybavenosť predovšetkým v uzlových bodoch – bývalého OD Ružinov (aj so športovými objektami) a OD Kocka formou ich revitalizácie. 
	Centrálny priestor 

Požiadavky na riešenie dopravy
všeobecne
	nový bod: neumožniť zvyšovanie zaťaženia vnútroblokových komunikácií dynamickou dopravou z dôvodu ďalšej výstavby alebo budovania infraštruktúry alebo hromadných garáží s vjazdom cez vnútrobloky a nevyhovujúce komunikácie (napr. Exnárova ul.)

pre automobilové dopravu
	rozšíriť bod: navrhnúť prepojenie ulice Mlynské Luhy na Ružinovskú a Vrakunskú..., s dôrazom na vyriešenie komunikácie pri autoškole (napriamenie), pričom rátať s rezervou na cykontrasy a chodníky.

pre statickú dopravu
	1. bod rozšíriť na konci: ...a tieto hromadné garáže a parkoviská dopravne napojiť priamo z ciest 1. a 2 triedy po obvode zóny, nie cez vnútrobloky a vnútrosídliskové komunikácie.

	(3. bod doplniť) preveriť možnosť výstavby podzemných garáží pod pozemkami detských ihrísk a betónových športovísk

nový bod: Preveriť možnosť využitia pozemkov pod diaľničnou estakádou D1 (v priestore Na piesku – Mlynské Luhy – Prúdová) na riešenie deficitu parkovacích miest v riešenom území.
pre cyklistickú dopravu.... 
	doplniť: ...rešpektovať návrh hlavných cyklotrás:... , Ivana Horvátha – Šándorova, Figuša-Bystrého a Bachova; výhľadovo definovať aj S-J prepojenie vedľajšej cyklotrasy Jašíkova – Kostlivého - napojenie na Gagarinovu. 

doplniť: ...segregovane od iných foriem dynamickej dopravy a kde je to možné, segregovane od chodcov. 
pre pešiu dopravu
	nový bod: Doplniť chodníky ku komunikáciám, kde absentujú a kde na prístup ku stavbám a obytným budovám slúžia len komunikácie pre automobily (napr. Exnárova ul. východ aj západ, Šándorova ul., ul. A. Mráza) a na miestach výšlapov v zeleni identifikovaných v Prieskumoch a rozboroch, v miestach nedostatočnej šírky telesa chodníka navrhnúť veľkorysejšie dimenzované šírkové pomery.
6.6 Požiadavky na tvorbu urbanistickej kompozície
(zmena prvého bodu) Podporiť pôvodný urbanistický koncept... pozdĺž Ružinovskej ulice a okrskového centra, ktorú je potrebné dotvoriť na polyfunkčné celomestské prostredie na zelený bulvár predovšetkým realizáciou parku a prvkov krajinnej architektúry

	(rozšírenie druhého bodu) Zachovať centrálny zhromažďovací priestor Papánkovho námestia a posilniť jeho funkciu centrálneho ružinovského verejného, zhromažďovacieho, oddychového a reprezentačného priestoru.
	(tretí bod) Navrhnúť centrálne parky zelene... vytvorením koridorov pozdĺž Ružinovskej ulice a priečneho koridora popri Tomášikovej ulici v hlavnej komunikačnej osi Paneurópska VŠ – Dom kultúry Cultus – Papánkovo nám., OD Ružinov - kostol sv. Vincenta- gymnázium Tomášikova
	Posilniť a dotvoriť funkciu parkov v priestoroch koridorov Figuša-Bystrého (pre Pošeň-juh), (pre Pošeň-sever) Bachova, Ivana Horvátha a Chlumeckého (park medzi objektom poschodových garáží a GKÚ), zachovať zeleň – parkové úpravy pri Exnárovej ulici (pred súkromným SOU pri ul. I. Horvátha aj pred ZUŠ a MŠ Exnárova pri ul. Bachova) 
	navrhnúť a overiť realizáciu parkovej úpravy pozemku pri križovatke Ružinovská – Čmelíkova (medzi objektami Ružinovská 44 a 4in)
bod 4 - úplne vypustiť, ako pri ÚPN-Z Ostredky: vnútroblokové priestory bytových domov dotvárať s cieľom...dopĺňanie disponibilných plôch... 
	predposledný bod rozšíriť: dotvoriť obytný charakter územia...bez veľkoplošných reklamných zariadení a s dôrazom na minimalizáciu vizuálneho smogu a reklamných plôch. Zvážiť zákaz využívania fasád na reklamné účely v zóne a zákaz umiestňovania billboardov a reklamných stavieb v zóne.
Doplniť bod: verejné plochy a priestranstvá, námestia, komunikačné koridory a chodníky riešiť bezbariérovo a nevytvárať ďalšie bariéry a navýšenia terénu v takýchto priestoroch.
	Doplniť bod: Navrhnúť centrálnu vodnú plochu v rámci navrhovaných parkov (Pošeň sever)
	Doplniť bod:Vytvoriť dizajn manuál vizuálu verejných priestorov sídliska (definujúci farebnosť fasád, ich prevládajúce farby a tvary, jednotnú identitu mobiliáru, lavičiek, odpadových nádob, stojanov na bicykle, kontajnerových stojísk, verejného osvetlenia, kvetinových nádob, povrchy chodníkov, ale aj druhy zelene/ovocných stromov, vysádzaných kvetov a pod.) a takto definovať vizuálnu identitu východnej a západnej časti zóny //zjednocujúcu ale odlíšiteľnú - Pošeň východ a západ - tzv. "Predná Pošeň a Zadná Pošeň"
Dizajn manuál definovať aj na revitalizačné účely stavieb, zelene a verejných plôch.
6.7 Požiadavky na obnovu, prestavbu, asanácie
doplniť
Zanedbané a nevyužívané betónové plochy ihrisk revitalizovať, v prípade väčších plôch pod nimi vybudovať podzemné garáže.

6.8 Požiadavky na regulačné prvky plošného a priestorového usporiadania
 
	rozšíriť bod - stanoviť regulatívy priestorového a funkčného usporiadania pre jednotlivé bloky s určením zastavovacích podmienok, s dôrazom na ďalšie nezaťažovanie stabilizovaného územia novou zástavbou, zahusťovaním a dopĺňaním rezidenčnej funkcie.


Doplnené body:
V priestore Mlynských luhov určiť výškovú reguláciu rešpektujúcu zástavbu rodinných domov (teda nie maximálna podľa UP (4NP), ale v súčasnosti prevládajúca podlažnosť).

	Celú riešenú plochu sídliska výškovo zaregulovať na max. výšku pôvodných stavieb sídliska (typicky 8NP, pre časti UPN-Z Pošeň juh je to 4NP vo východnej a južnej časti) tak, aby žiadna nadstavba resp. novostavba nemohla presahovať túto výšku


	Priestor autoškoly Exnárova ul. / ul. Mlynské luhy – (202 stabilizované územie) – dotvoriť a neumožniť výstavbu sídliska.


	Preveriť možnosť využitia územia pod a v ochrannom pásme VVN (výbehy pre psov, dočasné parkovanie, komunitné záhrady,...) vo východnej časti


	V kapitole 6.4 Požiadavky na riešenie technického vybavenia doplniť: Verejné osvetlenie a el. rozvody - dobudovať pre pešie prepojenie Vavrínová - Ondrejovova (popri Gymnáziu I. Horvátha, elektrické osvetlenie koridoru)


	Definovať limity využitia výrobných areálov na Mlynských luhoch vzhľadom na obytný charakter zóny (rozv. kód E)

 

Požiadavky navrhnuté mailom zo dňa 23. 04. 2018:

o rozšírenie zadania:
	V celom území zóny nemožno umiestniť herňu ani prevádzku výherných automatov alebo hazardných hier. (ak treba špecifikovať, tak v a) hoteloch, moteloch a penziónoch, b) budovách pre obchod a služby, c) budovách pre kultúru a na verejnú zábavu, d) bytových domoch) (je to presná formulácia z platného VZN Hlav. mesta o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
– ak aj VZN prestane niekedy platiť, UPN-Z to naďalej vie regulovať)





doplniť v kapitole 6.10 v časti:
	z hľadiska ochrany kutúrnych pamiatok.

odporúča sa rešpektovať a chrániť pamiatky nezapísané v ÚZPF SR, ktoré patria medzi hodnotné výtvarné a umelecké diela (sochy a fontány v riešenom území uvedené v Prieskumoch a rozboroch) ako aj architektonické diela (Kostol sv. Vincenta de Paul ako evidovaná pamätihodnosť Mestskej časti Bratislava –Ružinov) alebo urbanistické celky, ktoré by mohli byť predmetom ochrany a mohli by byť vyhlásené za pamätihodnosti MČ.





