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Príloha č. 1  ZoD č........................  na vypracovanie diela ,,Akčný plán na
zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto”

Vypracovania projektovej štúdie pre areál Kuchajda
Jedným z hlavných kritérií na riešenie návrhu je úprava rozsahu zaraďovaných riešení
vzhľadom na celkový objem financovania. V prípade že koncept nie je možné realizovať ako
celok, je potrebné pre jednotlivé navrhované riešenia ponechať územnú rezervu v areáli (napr.
odkanalizovane) a prejednať realizovateľnosť riešení štúdie vo forme predprojektovej
prípravy, (body napojenia atd.)

Ohraničenie areálu a jeho vzťah s okolím
- je vítané prehodnotiť formu riešenia vstupov do areálu, ich počet a polohu. Vítané by bolo
najmä vytvorenie nového vstupu v blízkosti OC Polus, v rohu pri Vajnorskej ulici.

Trasy vo vnútri areálu
- chodník, ktorý lemuje svah nad vodnou plochou, je v súčasnosti príliš úzky pre komfortný
pohyb návštevníkov. Je nutné jeho rozšírenie a prehodnotenie jeho materiálového riešenia
s ohľadom na vodopriepustné povrchy a vsakovanie dažďových vôd tak, aby umožňoval
komfortný pohyb pre
-- peších návštevníkov,
-- bežcov,
-- prípadne aj inline korčuliarov
- pre toto rozšírenie sa ako limitujúce javia úzke miesta v juhovýchodnej časti areálu, kde sa
breh vodnej plochy a teda aj chodník blížia k hranici areálu. Je nutné navrhnúť riešenia týchto
miest tak, aby nový profil trasy zostal priebežný v rámci celého okruhu.

Cyklistická doprava
- v areáli je vhodné navrhnúť nabíjanie pre kolobežky a bicykle prostredníctvom solárnej
energie
- popri pešom príchode a príjazde mestskou hromadnou dopravou je cyklodoprava vnímaná,
ako vítaný spôsob dopravy do areálu (ale nie už v rámci areálu), čo vyžaduje zriadenie stojísk
pre bicykle pri vstupoch.
-  je  vítané,  aby  bol  umožnený  tranzit  územím  takým  spôsobom,  aby  sa  predišlo  kolíziám  s
inými návštevníkmi. Pre prechod z Tomášikovej ulice na ulicu Junácku sa ako potenciálne
vhodná trasa javí trasa, ktorá by územie na juhu lemovala z vonkajšej strany areálu (kvôli
stiesneným pomerom) a následne by prešla územím po jeho juhozápadnej hranici.

Plochy
- z hľadiska funkčného využitia je nutné prehodnotiť a vymedziť plochy lemujúce jazero tak,
aby poskytovali podmienky pre špecifické programové náplne. Nakoľko budú plochy
venované jedinej funkcii a nakoľko budú multifunkčné, je na návrhu projektanta. Podobne aj
to, akým spôsobom budú plochy od seba oddelené.

-vzhľadom na súčasné využitie areálu a očakávania obyvateľov sa očakáva najmä využitie:
-- športoviská pre kolektívne športy,
-- športoviská pre individuálne športy a cvičenie,
-- ihriská pre deti,
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-- priestor pre kultúru s pódiom
-- plocha pre grillovanie, piknik
-- pláže, relax

- je nutné, aby areál slúžil viacerým skupinám návštevníkov (športovcom, deťom, seniorom)
spôsobom, aby sa navzájom neobmedzovali a predišlo sa potenciálnym konfliktným situáciám
medzi nimi.

Regulatýv a dizajn manuál
Súčasťou PD je potrebné vypracovať regulatýv a dizajn manuál na dočasné stavby pre
súčasných a budúcich nájomcov na výstavbu bufetov a iných podobných objektov. Regulatýv
a manuál bude prikladaný ako súčasť nájomnćh zmlúv v prípade prenájmu jestvujúcich
prípadne budúcich stavieb budovaných v areály.

Stavebné objekty
- je na invencii proejktanta, akým spôsobom pristúpi k úprave alebo nahradeniu stavebných
objektov, ktoré sa dnes nachádzaju v areáli (toalety, sprchy, bufety, mólo)
- všetky objekty v areáli budú riešené v rovnakej vizuálnej identite formou dizajn manuálu
alebo konkrétych riešení
- viaceré z objektov (reštauračné zariadenia pri Tomášikovej ulici) nie sú vo vlastníctve a
správe vyhlasovateľa a ten má z toho dôvodu obmedzené možnosti určovať ich vzhľad a
prevádzku. Je ale  vítané, aby projektant vyjadril názor na ich vzhľad a fungovanie v rámci
územia, čo môže byť predpokladom pre ich úpravu v dlhodobom horizonte, po dohode s
majiteľmi a prevádzkovateľmi.

Vodná plocha
- areál Kuchajda je prírodným kúpaliskom. V súčasnosti sú podmienky na kúpanie
problematické, najmä z hľadiska mikrobiologického znečistenia, kvôli ktorému zvykne byť
kúpanie povolené iba v krátkom čase.
- vodná plocha je zároveň používaná aj ako rybársky revír. Vzhľadom na dohodu so
Slovenským rybárskym zväzom je predpoklad, že to bude tak aj naďalej.
- od projektanta sa očakáva názor na prípadné ďalšie možnosti využitia jazera, ako aj rozsah
a návrhy expertíz a posudkov.

Vodozádržné opatrenia
Hlavným cieľom je zadržanie, hromadenie, infiltrácia a spomaľovanie odtoku zrážkovej vody,
taktiež  skvalitnenie podzemných vôd, ktoré je  podmienené vybudovaním infraštruktúry
v okolitom areáli. Dôležitým je úprava a dosadenie zelene a zabezpečenie jej kvalitnej
závlahy počas horúčav. Chceme vytvoriť  a podporiť dobrú cirkuláciu a  výmenu vzduchu
medzi urbanizovaným prostredím mesta a jeho prírodným zázemím, a tak zmierniť vysoké
letné horúčavy v prehriatej  časti mesta, ale aj zlepšiť kvalitu ovzdušia a vytvoriť
ochladzovací a zvlhčujúci  efekt.  Areál bude slúžiť v letných mesiacoch predovšetkým ako
prírodné kúpalisko. Areál bude využívaný pre šport, rekreáciu a voľný čas. Environmentálne
záťaže a záťaže vyplývajúce so zmeny intenzity zastaranosti okolitého územia vyžadujú do
budúcna riešenie infraštruktúry v areáli a funkčné usporiadanie plôch v dotyku s okrajovými
zónami areálu. Areál vyžaduje vzhľadom na zvýšenie intenzity využitia riešenia na
skvalitnenie vôd jazera. Z hľadiska funkčného využitia je nutné prehodnotiť a vymedziť
plochy lemujúce jazero tak, aby poskytovali podmienky pre špecifické programové náplne.

Proces realizácie a vývoja
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- je vítané, aby návrh prezentoval proces realizácie a vývoja zelene v období 30 až 50 rokov.

Ročný cyklus
- areál Kuchajda by mal plnohodnotne slúžiť počas celého roka. Návrh by mal prezentovať
okrem využitia počas letnej sezóny (ktorá je predpokladaná ako čas najintenzívnejšieho
využitia) aj využitie počas prechodného (jar, jeseň) a zimného obdobia.

Otázka bezpečnosti a čistoty
- v súčasnosti vníma veľká časť obyvateľov ako veľký problém areálu jeho bezpečnosť a
čistotu, kde ako narušiteľov vnímajú bezdomovcov a rôznych vandalov. Návrh riešenia je
potrebné riešiť s ohľadom na zvýšenie bezpečnosti.

Prenajímanie areálu pre spoločenské udalosti
- areál je občas prenajímaný rôznym organizáciám pre organizáciu spoločenských akcií. Pri
súčasnom riešení nie je možné uzavrieť, resp. odčleniť iba časť areálu tak, aby zostala
zachovaná možnosť užívať zvyšok priestoru pre verejnosť. Je vítané, aby navrhované riešenie
ponúkalo takúto možnosť odčlenenia - minimálne tým spôsobom, aby bola zachovaná
priechodnosť areálu po okruhu okolo vodnej plochy.

Údržba a správa
Návrh by mal zohľadňovať požiadavku správcu na čo najnižšie náklady na údržbu.

Stromy
Očakáva sa návrh revitalizácie zelene.

Vstup so psom
- vzhľadom na to, že areál je prírodným kúpaliskom, vstup so psom nie je možný.

Súhrn navrhovaných projektov ktoré budú zahrnuté do akčného plánu
zameraného na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Revitalizácie parku na Račianskom Mýte v Bratislave
Názov stavby: Dopracovanie projektovej dokumentácie revitalizácie parku na

Račianskom Mýte v Bratislave
katastrálne územie: k.ú. Nové Mesto
Parcelné číslo: parc. registra “C“ č. 11903/1
Projektant: 2ka, s.r.o. Ing. Peter Pasečný
Dátum PD: 12/2019
Stupeň PD: realizačný proejkt
Spôsob povolenia stavby:  ohláškou – v konaní

Opis:
Zámerom revitalizácie parku na Račianskom Mýte je maximalizácia vodozádržných opatrení
a opatrení na zmiernenie klimatickej zmeny. Ide najmä o vybudovanie daždovej záhrady,
vsakovacích rýh popri komunikáciách, výmenu nepriepustných povrchov za priepustné s
vegetačným krytom, kompletné odstránenie časti nepriepustných spevnených povrchov za
vegetačné povrchy a revitalizáciu existujúcich vegetačných plôch náročných na údržbu ako
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napríklad intenzívne kosené trávniky za plochy vyžadujúce menej častú údržbu a najmä
plochy zvyšujúce biodiverzitu, retenciu vody a aj samotnú estetiku verejného priestoru.

Park Bellová
Názov stavby: ÚPRAVA A OBNOVA PARKU BELOVA ULICA
Miesto stavby: Bratislava - Nové mesto (Koliba)
Katastrálne územie: Vinohrady
Parcelné číslo: 18170/2, 18170/9, 21698/1
Projektant: Ing. Júlia Straňáková, Ing. Zuzana Ďuránová
Stupeň PD: Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu
Dátum : 2018
Stavba je povolená: ohlásením č. OS-963/2018-SUC - 10.10.2018

Opis:
- Revitalizácia parku rieši zadržiavanie zrážkovej vody v intraviláne obce. Návrh rieši
výmenu spevnených povrchov parkového chodníka a parkovej komunikácie,  návrh mobiliáru
pre potreby oddychu a rekreácie, obnovu detského ihriska (vybudovanie ihriska s povrchom
z liatej gumy), zmenu trasovania osvetlenia s ohľadom na úpravu trasy komunikácií a
kompletnú revitalizáciu zelene ( výruby a nová výsadba)
najmä:
- obnova existujúcich porastov (vytvorenie prírodného priestoru s multifunkčným využitím)
- solitérne výsadby kostrových drevín (ochladzovací prvok v priestore)
- z líniovej výsadby – stromoradie z okrasných drevín (ochladzovací prvok v priestore pozdĺž
pešej komunikácie)
- skupinové výsadby drevín (ochladzovací prvok v priestore)
- výsadby krov, popínavých a pokryvných rastlín (zvýšenie estetickej funkcie priestoru)
- výsadby trvalkových záhonov (zvýšenie biodiverzity)
- vybudovanie dažďovej záhrady (systém pre zadržanie zrážkovej vody)
- zatrávnenie drenážnej dlažby (náhrada nepriepustného povrchu za priepustný)
- vybudovanie dažďovej záhrady

PD Mierová kolónia
Názov stavby : Revitalizácia detského ihriska - Mierová kolónia
Miesto stavby : k. ú. Bratislava Nové Mesto, okres Bratislava III.
Parcela : C 13698/32 ostatné plochy a C 13698/35 ostatné plochy
Vlastník: Hlavné mesto SR Bratislava
Správca : MČ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Stupeň : Realizačná projektová dokumentácia
PD Vypracoval : SD architects s.r.o., Jedenásta 9, 831 01 Bratislava
Dátum : 01/2018
Stavba je povolená: 21.05.2018 bolo vydané MČ Bratislava – Vajnory

súhlasné stanovisko k ohláseniu stavebných úprav
Opis:
Revitalizované detské ihrisko sa nachádza v zastavanom území Mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto. Lokalitu Mierová kolónia predstavuje nízkopodlažná zástavba bytových domov.
Jej vnútroblok tvorí detské ihrisko s multifunkčným športoviskom za ktorým pokračuje
mestský parčík. Areál je ohraničený z troch strán ulicami Chemická, Vihorlatská a Tylová.
Plánuje sa rekonštruovať iba samotné detské ihrisko. Staré nepriepustné povrchy sa vymenia
za nové priepustné.



5

MŠ Teplická
Názov projektu: Novostavba MŠ Teplická-

SO 08 Komunikácie a spevnené plochy
Miesto realizácie: areál - Materskej školy – Teplická 5 v Bratislave

parc. č. 12142/220,  12136
v k.ú. Nové Mesto vedený na LV č. 3749
parc. č. 12142/12
k.ú. Vinohrady vedený na LV č. 3673

Spôsob povolenia stavby:  SP č. OS-670/2017/SUC vydané SU Bratislava- Vajnory
Projektant: Ing. Ladislav Benček,
Dátum: marec 2017

Opis:
Riešenie  parkovísk je súčasťou projektu na vytvorenie novej materskej šloy v jestvujúcom
areáli MŠ čím sa zvýši kapacita o 100 detí. Návrh statickej dopravy vychádza z charakteru
územia. Nároky sa viažu na krátkodobé a dlhodobé miesta statickej dopravy.  Celkový počet
novovytvorených miest je 12 parkovacích miest. Odvodnenie dažďových vôd. Dažďové vody
z dopravných plôch (vetva A) sú odvedené  povrchovo prostredníctvom priečneho a
pozdĺžneho sklonu  do jednostranného vsakovacieho a odparovacieho rigolu. Časť
vyrovnávacej rampy je odvedená do odtokového žľabu a do drenáže. Na okrajoch
navrhovaných komunikácii je navrhovaná drenáž (plytká drenážna ryha) na odvedenie
podpovrchových vôd a ochranu podložia a podkladových vrstiev vozovky. Pozdĺžny sklon
drenáže je totožný so spádom vozovky. V proejktre je potrebné doplnenie výkresov
dažďovej záhrady.

MŠ Na Revíne
Názov projektu: MŠ Na Revíne- rekonštrukcia rozvodov v materskej škole Na

Revíne
Miesto realizácie: areál - Materskej školy – Na Revíne 14 v Bratislave nachádza na
Katastrálne územie: Vinohrady
Parc. č. 5703/3,    5703/4
Projektant: Ing arch. Martina Hurtošová,
Dátum: máj 2018
Spôsob povolenia stavby: Stavebné konanie je v procese na SU Bratislava- Vajnory.

Opis:
Je navrhovaná obnova MŠ - Výsledkom výmeny existujúcich rozvodov je dosiahnutie úspory
nákladov na  vykurovanie a prípravu TÚV inštaláciou tepelného čerpadla, úpravu a výmenu
vzduchu podľa hygienických požiadaviek objektu, odvodnenie a využitie dažďovej vody.

Charakter obnovy - popis
Zemné práce - Dažďová kanalizácia a výkop pre retenčné nádoby a základy pod tepelné
čerpadlá
- Základy - Základové pätky pod tepelné čerpadlá
- Zvislé konštrukcie  - Predsadené steny z SDK v priestoroch umývariek a drobné murárske
práce - vysprávky
- Vodorovné konštrukcie - Podhľady s SDK – prekrytie rozvodov vzduchotechniky a ZTI
- Fasáda MŠ - Ukončenie zateplenia fasády nad okapovým chodníkom
- Vykurovanie - Nová kotolňa ( nový zdroj tepla – tepelné čerpadlo ), nové rozvody a
vykurovacie telesá



6

- Elektroinštalácia - Nové silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, fotovoltaika
- Vzduchotechnika - Nútené vetranie celého objektu a rekuperácia vzduchu – nové rozvody
- Meranie a regulácia - Nové rozvody a centrálne ovládanie vykurovania a vetrania

Zš s Mš Kalinčiakova -zateplenie

Názov Stavby: Zš s Mš Kalinčiakova -zateplenie
Miesto stavby: Budova A – telocvičňa na par.č. 15140/76

k.ú. Nové Mesto
Budova B – základná škola na  par.č. 15140/8
k.ú. Nové Mesto

Projektová dokumentácia: v štádiu rozpracovanosti , realizuje ju  ART KPP s.r.o.,
predpoklad jej ukončenia je do 20.1.2020.

Opis :
obe budovy sú v súčasnosti bez zateplenia a obvodový plášť vrátane strechy  je
v nevyhovujúcom stave.  Zateplením obvodového plášťa   dosiahneme zlepšenie tepelnej
pohody v interiéri aj v letnom období,
zlepšíme akustickú pohodu v budovách školy ,odstránime hygienické nedostatky prejavujúce
sa najmä plesňami, zlepšíme tepelnú pohodu zvýšením vnútornej povrchovej teploty,
zlepšíme komfort pobytu a zdravia užívateľov budovy, znížime emisie CO2. Z ekonomických
dôvodov je to hlavne zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie hodnoty stavieb.  Zateplenie
a výmena okenných a dverových otvorov zabezpečí ochranu konštrukcie budovy a predĺžime
jej životnosť. Odstránime tiež zatekanie do obvodového plášťa a tým korózie konštrukcií,
zvýšime požiarnu odolnosť stavby.

Parkovisko budova Vernosť
Názov stavby: Dom kultúry Vernosť,
SO 06 Komunikácia, parkoviská, chodníky
Miesto stavby: Nobelova 30, Bratislava, p.č. 13528 v k.ú. Nové mesto
projektant: ART-KPP, s.r.o. Rybárska brána 1, Bratislava, Ing. arch. René
Stupeň PD: na stavebné povolenie (DSP)
Dátum: 11 / 2019

Opis:
Na parkovisku sa zriadi 22 PM pre
klientov a návštevníkov zariadení v budove. Samotné závorové zariadenie, forma úhrady
poplatku za parkovanie, a prepojenie závory s obsluhou v budove je riešené mimo SO 06. Na
vozovku Nobelovej ul., obdobne ako pred susednými panelovými domami, je napojený
parkovací pás s kolmým radením stojísk. Pás je prerušovaný v mieste zachovávaným
stromov. Na parkovacom páse verejne prístupnom sa zriadi 10 stojísk. Na teréne sa vybuduje
celkom 22+10=32 parkovacích miest. V zelenom páse parkoviska bude zeleň, parkoviská
budú z vodopriepustných materiálov. Parkovisko bude osadené nabíjacími stanicami na
elektromobily.

Odvodnenie v areáli ZŠ a MŠ Odborárska
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Názov projektu: na rekonštrukciu spevnených plôch a ich odvodnenie v areáli ZŠ
a MŠ Odborárska

Miesto stavby:
Katastrálne územie: Nové Mesto
Parc. č.: 12788/1, 12789/3
Projektan: M-S pro s.r.o. Ing. arch. Peter Simonides,

Ing. arch. Peter Martin
Proejktová dokumentácia:  PD sa realizuje

Opis:
„Koncepčné riešenie a projektová dokumentácia na rekonštrukciu spevnených plôch a ich
odvodnenie v areáli ZŠ a MŠ Odborárska vrátane odvodnenia všetkých objektov (t.j. ZŠ, MŠ,
telocvičňa, kotolňa, bytový dom) a drobnej architektúry v stupni realizačného projektu“
- koncepciu exteriérových priestorov, typológiu jednotlivých priestorov a ich vzájomných
vzťahov
- schému vodozádržných opatrení a ich delenia
- schémy s popisom konceptu a s kapitolami s rozdelením na jednotlivé funkčné časti
s popisom navrhovaného riešenia
- návrh jednotlivých prvkov a objektov v realizačnej podrobnosti.

Dopracovanie PD bude zahŕňať stavebné objekty: vodozádržné opatrenia vzhľadom na
zaplavovanie územia v časoch extrémnych zrážok, búracie práce a revitalizáciu spevnených
plôch a ďalej projekt organizácie výstavby, vrátane návrhu ochrany existujúcich drevín počas
stavebných úprav a výstavby a návrhu na ich následné ošetrenie a položkový rozpočet.

Dopracovanie PD bude obsahovať spevnené plochy a parkovacie státia pre motorové vozidlá
s priepustným resp. polopriepustnými povrchmi (napr. zatrávňovacia dlažba) a odvedením
dažďovej vody do vodozádržných objektov.

Pri tvorbe Dopracovania PD je zhotoviteľ povinný spolupracovať s oddelením životného
prostredia miestneho úradu objednávateľa.

Dielo vrátane dopracovania PD bude prihlásené do výzvy, ktorej hlavným cieľom sú
opatrenia (oprávnené výdavky), ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia
negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napr.:
- budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové
záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
- budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné
alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na
polievanie zelene,
- budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh,
vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
- náhrada nepriepustných povrchov za plne vegetačné zatrávňovacie tvárnice, za
polovegetačné zatrávňovacie (betónové) tvárnice,
- výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou
výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území.

Rekonštrukcia Budyšínskej ulice

Názov stavby: Rekonštrukcia Budyšínskej ulice
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Miesto stavby: Budišínska ul.
Katastrálne územie: Nové mesto
Parc. č.: 21988
Projektová dokumentácia: Bude predmetom samostatného verejného obstarávania

Opis:
Prevádzka
Budyšínska ulica v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto je jednosmernou komunikáciou
tretej triedy, s chodníkmi po oboch stranách a obojstrannou, senescentnou alejou listnatých
drevín. Práve aleja, ktorá bola založená pri výstavbe v mestskej časti v 50-tych rokoch
minulého storočia, patrí medzi významné líniové prvky mestskej zelenej infraštruktúry.
Vzhľadom na prítomnosť materskej, základnej školy a gymnázia, ako i parkovania po oboch
stranách ulice, je pešia i automobilová prevádzka na predmetnej ulici viac ako intenzívna.
Všetky povrchy na ulici sú z asfaltu.
Vymedzenie objektu
Ulica je spojnicou medzi Kukučínovou a Vajnorskou ulicu a ďalej pokračuje na ulicu
Odbojárov, kde sa nachádza mestský park Jama. Práve táto urbanistická dispozícia robí
Budyšínsku ulicu významným líniovým prvkom v dopravnej i zelenej infraštruktúre mesta.
Bratislavské ulice a ich stromové aleje sú v súčasnosti najohrozenejším prvkom mestskej
zelenej infraštruktúry. Rastúca potreba technického zabezpečenia pre obyvateľov viedla k
pokládkam elektrických a komunikačných sietí práve do zeleného pásu. Vysoký vek aleje,
sústavné narúšanie koreňovej zóny a tým zapríčinené rozšírenie infektov do pletív stromov,
spôsobuje kontinuálny úbytok drevín z aleje. Zdravotnému stavu drevín neprospieva ani
dominancia nepriepustných povrchov komunikácií, ako je asfalt.
Vzhľadom na každoročné, opakujúce sa vstupy do podzemnej technickej infraštruktúry, sú
rok čo rok uskutočňované rozkopávky chodníkov a ciest. Malo to vplyv na úbytok stromovej
vegetácie, ktorá musela ustúpiť trasovaniu podzemného vedenia. Dochádza i k prepadu
asfaltového povrchu pešieho chodníka v mieste, kde bola v nedávnej minulosti realizovaná
oprav plynového vedenia. Splavenie spätného zásypu vytvorilo pod asfaltom dutinu, ktorá sa
prelomila práve pri vstupe do areálu Základnej školy.

Zámer a rozsah
Prioritami riešenia rekonštrukcie ulice budú preto bezpečné a vyrovnané prevádzkové pomery
medzi pešou, automobilovou a cyklistickou premávkou, komplexná obnova uličnej aleje a
rekonštrukcia podzemnej technickej infraštruktúry s jej umiestnením do podpovrchového
kolektoru vedúceho stredom ulice.
Rekonštrukcia bude pozostávať z nasledovných riešení:
-- komplexná obnova uličnej aleje výsadbou nových drevín s maximálnym zreteľom na
vytvorenie kvalitného a vyhovujúceho priestoru pre korene drevín,
- stromy do uličnej aleje boli vybrané na základe participačného prieskumu s obyvateľmi
riešenej ulice
-- dreviny budú sadené do 200 cm širokého priebežného, zeleného, vegetačného pásu,
oddeľujúceho cestu od chodníka
-- dreviny budú sadené s použitím technológie podzemných, prekoreňujúcich buniek pre
zabezpečene dostatočného priestoru pre rast a absorbciu živín koreňového systému
-- ku drevinám bude inštalovaný závlahový a aerifikačný systém pre zabezpečenie základných
nárokov dreviny,
-- vytvorenie priestoru pre uplatnenie trvaliek a tráv v zelenom výsadbovom páse,
--  pešie komunikácie budú navrhnuté z kamennej dlažby, ktorá vytvorí vodepriepustný
povrch
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-- pešie komunikácie budú klopené k zelenému pásu, čím sa spadnutá zrážková voda udrží v
území
– na ulici vzniknú oddychové plochy s lavičkami, smetnými košmi a pitnou fontánkou, keďže
v lokalite býva mnoho seniorov
– lokálne rozšírenie chodníka v priestoroch pred školami
– zriadenie prípojky vody prístupne LEN správcovi zelene v mestskej časti
Prispôsobenie osvetlenia komunikácie a verejného priestoru tak, aby nevznikal svetelný smog

Význam a prínos opatrení
Rekonštrukcia tejto ulice bude znamenať pre mestskú časť zachovanie významnej mestskej
aleje na ďalších min. 80 rokov. Inštalácia špecializovaného podpovrchového,
prekoreňujúceho systému a aplikácia vodozádržných opatrení, ktoré zabezpečia ponechávanie
vody v území, bude zárukou zmiernenia nepriaznivých dopadov klímy v mestách. Vzrastlé
dreviny, chránené od neustálych rozkopávok správcami sietí budú mať v území zabezpečené
dlhodobé, kvalitné podmienky pre rast. Takto chránená vegetácia bude plniť nie len estetickú
funkciu, ale i funkciu mikroklimatickú, environmentálnu, bude zmierňovať veternosť a
zachytávať prachové častice.

Zásady tvorenia akčného plánu:
Pri tvorbe akčného plánu sa kladie dôraz na zaradenie jednotlivých opatrení v súlade
s výzvou. Je dôležité posúdiť rozsah jednotlivých zaradovaných opatrení z hľadiska
oprávnenosti nákladov. Za vadu diela je  považované prekročenie finančného limitu nákladov
v zmysle výzvy. V procese tvorby akčného plánu je možné po konzultácii upraviť rozsah
zaradovaných projektov do akčného plánu. V cene diela je zahrnuté v prípade potreby
dopracovanie výkresov v minimálnom možnom rozsahu pre opis riešenia akčného plánu.
(napr. PD profesia zeleň pre dažďovú záhradu parkoviska MŠ Teplická so zaradením
nákladov do rozpočtu, prípadne iné podľa  zhodnotenia projektanta)


