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PROGRAM
1. Plnenie úloh.
2. Stanovisko k urbanistickej štúdii „Brownfieldy“.
3. Rôzne.

ZÁPIS Z ROKOVANIA
1. PLNENIE ÚLOH
Z predošlého obdobia nevyplynuli žiadne nové úlohy.

2. STANOVISKO K URBANISTICKEJ ŠTÚDII „BROWNFIELDY“.
Oddelenie územného plánovania hlavného mesta SR Bratislavy vypracovalo urbanistickú štúdiu,
mapujúcu tzv. „brownfieldy“, čiže urbanizované územia v Bratislave, ktoré boli v minulosti využívané,
avšak ich využitie už skončilo, mnohé majú environmentálnu záťaž. Cieľom štúdie je inventarizácia
a posúdenie týchto nevyužívaných území pre účely strategického a územného plánovania s cieľom ich
transformácie a oživenia.
MČ bola požiadaná o stanoviská, podnety a pripomienky k urbanistickej štúdii.
Urbanistická štúdia identifikuje na území Rusoviec 2 brownfieldy:



BF 252: Kaštieľ a park.
BF 260: Vstup do kaštieľa – budova čeľadníka a jej bezprostredné okolie.

Komisia nemá námietky a odporúča zvážiť zaradiť do zoznamu brownfieldov aj lokalitu Domu
záhradkárov a jeho bezprostredného okolia.
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3. RÔZNE
PRÍPRAVA OPTICKEJ SIETE SLOVAK TELEKOM
MČ bola požiadaná o zaujatie stanoviska k projektovej dokumentácii na prípravu optickej siete Slovak
Telekom. Optická sieť má byť vedená prakticky na celom území Rusoviec.
Komisia sa nestotožňuje s plánom rozkopávky celých Rusoviec a odporúča prehodnotiť projekt tak, aby
sa zameral len na lokality, kde optická sieť nie je (plus nutné prechodové trasy).

CESTA I/2 PRI SLNEČNICIACH
Hosť komisie Marián Sůva po rokovaní na NDS zistil, že cesta I/2 pri Slnečniciach je do budúcnosti
plánovaná ako vnútrobloková. Komisia odporúča vedeniu MČ vyvinúť tlak na Magistrát, aby tomuto
zámeru zabránil – aby komunikácia nebola vnútrobloková, pretože by to výrazne negatívne ovplyvnilo
prejazdnosť medzi Rusovcami a Bratislavou, ale naopak, aby bola rozšírená na 2 + 2 pruhy, čo by
vyriešilo denné dopravné zápchy, ktoré sú spôsobené výjazdom zo Slnečníc.

V Bratislave-Rusovciach, 24. 2. 2020
Vladimír Mokráň, predseda komisie
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