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Príloha č.2 (k zmluve o dielo)

Vymedzenie hraníc riešeného územia:

Charakteristika: obytná zóna
Rozloha: 67,51 ha
Počet obyvateľov: max. 2000
Urbanistický obvod: časť UO.030, UO.034
Katastrálne územie Vinohrady

Opis hraníc riešeného územia:

Celková výmera územia je 67,51 ha. Územie sa nachádza v MČ Bratislava-Nové Mesto v k. ú.
Vinohrady. V dotyku vymedzenej lokality bola spracovaná územnoplánovacia dokumentácia ÚPN-Z Podhorský
pás, Koliba Stráže, Kamenné sady. V lokalite Koliba nebola lokalita Krahulčia spodobnená územným plánom
zóny. V roku 2020 sa pristúpilo k spracovaniu nového ÚPN-Z Koliba Stráže 2020. Pripravuje sa ÚPN-Z
Kamenné sady. V danej lokalite sa začal spracovávať nový ÚPN-Z Horný Kramer 2020.

Hranice lokality Krahulčia sú vymedzené nasledovne:

· zo severu: hranicou lesných pozemkov (parc. č. 18333/1 k. ú. Vinohrady) vrátane;
· zo západu: hranicou lesných pozemkov (parc. č.18341/4, časť parc. č. 19229/1 k. ú. Vinohrady) vrátane,

Brusnicovou ul. (vrátane pozemkov na severnej strane), ul. Ôsmou po križovatku s ul. Jeséniovou (otoč
trolejbusov), následne Cestou na Kamzík (po hranici parc. č. 6659 – 61/1,2; 6647/3);

· z juhu: od ul. Suchej, cez ul. Hornú Vančurovú až ul. Jeséniovou po ul. Hlavnú;
· z východu: ul. Hlavnou po ul. Bellovu (vrátane priľahlých zastavaných pozemkov až hranicou parc. č.

18120, parc. č. 18063/1,3 k. ú. Vinohrady), následne hranicou lesných pozemkov (vrátane parc. č.
18062/1, 18060/1, 18059, 18051, 18050, 18041, 18040, 18035, 18034/5, 18344/4, 18343/3, 18345 k. ú.
Vinohrady), Krahulčou ulicou, hranicou lesných pozemkov (vrátane parc. č. 18338/2, 18338/4, 18338/1,
18334/32 a 18333/3).

Stručná charakteristika územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia:
Lokalita Krahulčia je v ÚPN hl. m. SR Bratislavy špecifikovaná v severnej časti ako územie lesa

a ostatných lesných pozemkov, ktoré rozdeľuje územie pre občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského
významu, v juhozápadnej časti sa jedná prevažne o stabilizované územie málopodlažnej zástavby obytného
prostredia, a len časť plôch v dotyku lesa tvorí rozvojové územie, ktoré pokrýva približne 15 % vymedzeného
územia. V zmysle záväznej časti ÚPN hl. m. SR Bratislavy (2007) v znení zmien a doplnkov je stabilizované
územie z hľadiska funkčného využitia územia regulované nasledovne:

· 102 - malopodlažná zástavba obytného územia - stabilizované územie;
· 202 - občianska vybavenosť lokálneho významu;
· 401 - šport, telovýchova a voľný čas;
· 1001 - územie prírodnej zelene (les, ostatné lesné pozemky) - stabilizované územie;
· 1110 - parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy - stabilizované územie.

V rozvojovom území mesta sú regulované plochy:
· 102 - malopodlažná bytová zástavba
· 201 - občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu - rozvojové územie

Rozvojové územie určené pre novú výstavbu a zásadnú zmenu funkčného využitia sú nadradenou ÚPD stanovené
nasledovné regulatívy využitia územia:
Kód
regulatívu

IPP
max.

Kód
funkcie

Názov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie IZP
max.

KZ min.

RD - pozemok 400 – 600 m2 0,25 0,40

RD - pozemok 600 - 1000 m2 0,23 0,40

B 0,4 102 Málopodlažná bytová
zástavba

RD - pozemok nad 1000 m2 0,15 0,60
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obchodno-spoločenské komplexy 0,46 0,10

zástavba mestského typu 0,35 0,20

F 1,4 201 OV celomestského a
nadmestského významu

rozvoľnená zástavba - areály 0,23 0,30

Grafické vymedzenie hraníc riešeného územia:


