
/

urbanistická šttidia viníc
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S časn,i staV

. Bratislava ako mesto s vinohradníckou
tradíciou

špecificky typ kult rnej krajiny mesta

urbanizačné tendencie

tlak na preklasifikovanie viníc

ripadok vinohradníckej tradície a produkcie

zmeny vo vlastníckych vzťahoch

prerušen ie trad ície obhospoda rova nia pódy

záujem mesta vypracovať koncepciu ochrany a rozvoja
zemia viníc a nastaviť pravidlá pre ich rozvoj aj na podklade:

Memorandum o spoločnom postupe pri ochrane vinohradov
na svahoch Mallích Karpát ako s časti historického krajinného
obrazu (2012)

PHSR hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 -2O2O a

PHSR Bratislava 2030 (v rozpracovanosti)

uznesenie Mestského zastupitel'stva hlavného mesta SR
Bratislavy č.370/2019 časť B zo dňa t2.I2.20I9 s názvom
petícia za zachovanie vinohradov v krasňanoch, Rači a Novom
Meste, v ktorom mestské zastupitel'stvo žiada primátora

,,zabezpečiť obstaróvanie urbanistickej št die pre (lzemia

vinohradov a verejné prerokovanie zadania o nóvrhu"

závázné regulatívy t kaj ce sa ochrany vinohradov
a krajinného obrazu mesta vypl vaj ce z zemnoplánovacej
dokumentácie regiónu a mesta

}



t: hranica širších vzt'ahov

[f hranica riešeného uzemia

1km

;,&l"1
I.'ť

,}- "-
,. ň,

0 0,25 0,5



1

šrnnr
Vypracovanie
návrhu
zadania uš
v srilade s 4

sz

'UŠobstarávahlavnémestoakoorgánťrzemnéhoplánovaniavzmyslestavebnéhozákona
prostredníctvom OOUPD

. návrh zadania (február 2022\ =spolupráca magistrát + MlB

etapa 2: prerokovanie návrhu zadania

pripomienkyknávrhzadaniado31.3.zo22(vrátane)
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n ávrh zadan ia p re s p ra cova n ie je
koncipovany a formulovany v
kon krétnych požiadavkách pre
externého spracovatel'a UŠ

návrh zadania vych ádza z

požiadaviek vypllivaj ucich zo
strategicklich doku m e mentov,
podkladov a predovšetklim
záváznych regu latívov z
rjzem noplá novacej doku mentácie
regiónu a mesta

UŠ bude vo svojom riešení zohl'adňovať
vzájomné fun kčno-prevádzkové vzťahy; ochra n u

prírody, biodiverzity a krajiny; adaptáciu na
zmenu klímy; nároky na dopravnri a technicku
infraštrukturu...

UŠ sa bude zoberať možnosťami obnovy a

rozšírenia pestovania viniča

UŠ za bude
rekreáciou
srlvisiacim i

vín a

zaoberať aktivitami spojenlimi s

a podporou cestovného ruch u

s pestovaním hrozna a produkciou
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]-. variant:
l prehodnotiť rjzemia na zastavanie

v prospech pol'nohospodárskej a prírodnej

zelene

2. variant:
r navrhnrlť plochy pre umiestnenie zázemia

pre vinohradníctvo a vinárstvo, príp,

turizmus a mákké formy rekreácie v

nadváznosti na zastavané zemie

UŠ bude po kladnom prerokovaníslužiť ako

zemnoplánovací podklad pre:

. návrh zmien a doplnkov Úptrt

nov tizemnlí plán mesta

rešpektovať a chrániť srjvislé plochy

vinohradovavinícakosťlčasťhistorického
krajinného obrazu mesta

mini malizovať u rbanizačné zásahy

určiť hranice urbanizácie

vytvoriť podmienky pre pol'nohospodársku

produkciu - produkčné vinohrady a určité

formy rekreácie a cestovného ruchu

r stanoviť zásady a princípy rozvoja úrzemia

l získať odborné podklady pre nadvázuj ce

mestské politiky



Pripomienky je možné uplatniť
do 31.03.2022 (vrátane) :

písomnou formou na

adresu:
Magistrát hlavného mesta SR

Bratislavy, oddelenie
obstarávania

zem noplá novacích
dokumentov, primaciálne nám.
]-, P. o. BoX 192 ,81,4 99
Bratislava 1

elektronickou poštou na

ad resu:
uzem nedoku menty@ bratislava.
sk

Oznámenie o prerokcvnní návrhu
zadania Urbanisti*ksj t dié viníc
na zemí hl. megta R rotielaqy
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