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Zadanie:

Zadaním je urbanistické riešenie južnej obytnej zóny a posúdenie regulatívov definovaných v
platnom územnom pláne mesta Spišská Belá, kde je definovaná 40% zastavanosť a 5
prípustných nadzemných podlaží

Koncept:

Zámerom je vytvoriť obytnú zónu, ktorá by spĺňala aktuálne požiadavky a trendy obytných
súborov. Zároveň sa predpokladá, že tieto požiadavky bude zóna spĺňať aj v dlhodobom
časovom horizonte, keďže predpokladaný termín dokončenia celej riešenej zóny je +20 rokov.
V koncepte je navrhnutých 15 obytných blokov s výškou 5 resp. 3 podlaží rozmiestnených na
území s ohľadom na vzájomné odstupy a svetlotechniku bytov.
Priestory medzi bytovými domami sú vyplnené zónami aktivít a zeleňou, kde sa kladie dôraz na
voľnočasové aktivity každej vekovej skupiny obyvateľstva a kvalitu výhľadov. Cieľom je vytvoriť
prostredie na povzbudenie obyvateľov ku komunitnej interakcii, aby sa neuzatvárali v interiéroch
svojich bytov. Preto sú vo vnútroblokových plochách rozsiahle parkové úpravy doplnené o
detské ihriska pre najmenších a športové multifunkčné ihrisko pre mládež a dospelých. Počíta
sa s vytvorením pestovateľských plôch, kde si budú obyvatelia môcť obhospodarovať vlastný
vyvýšený záhon. Centrálnu časť zóny v smere sever-juh pretína intenzívnejšie vysadené pásmo
zelene s lavičkami a cyklotrasou, ktoré sú doplnené o retenčné jazierko, nádrže a dažďové
záhrady. Za účelom majú v maximálnej miere zadržať dažďovú vodu v území a používať ju na
závlahu počas suchších dní. V najjužnejšej časti je obytný blok doplnený o občiansku
vybavenosť v parteri, ktorá by nadväzovala na plochy služieb označených v územnom pláne
mesta južne od riešenej obytnej zóny.

Doprava

Prístup k obytnej zóne je od západu po troch navrhovaných komunikáciách, od severu po
existujúcej ulici Nová, ktorá vytvára okruh okolo navrhovanej zóny.

Statická doprava je riešená v pomere 40% na povrchu a 60% v podzemných garážach.
Povrchové parkovacie státia sú umiestnené po obvode riešeného územia, aby sa vnútrobloky
mohli využiť pre zeleň a aktivity obyvateľov. V nadväznosti na povrchové parkovanie sú
situované vjazdy do podzemných garáží, kde je zvyšok potrebných parkovacích miest. Zároveň
sú cez podzemné garáže splnené požiadavky na čo najkratší prístup obyvateľov ku
komunikačným jadrám bytových celkov pre zabezpečenie zásobovania jednotlivých bytov pri
rekonštrukciách resp. pri každodenných činnostiach. Tento trend je viditeľný aj vo všetkých
novovznikajúcich obytných súboroch po celom svete, kde je výrazná snaha o elimináciu
statickej dopravy na povrch. Ttieto plochy sa využívajú hlavne pre vytvorenie zelených plôch,
ktoré sú nepomerne estetickejšie a priaznivejšie pre celkovú mikroklímu vnútroblokových
priestorov, keď vnútroblokový priestor s parkovými úpravami je v lete o niekoľko stupňov
chladnejší ako ten s rozsiahlym parkovaním.



Oporné body konceptu

- Mikroklíma vnútroblokov dosiahnutá minimalizáciou spevnených a parkovacích plôch a
intenzívnou zeleňou,

- Exteriérové voľnočasové aktivity pre všetky vekové skupiny - ihriská, parky, záhradky,
služby

- Zadržiavanie dažďovej vody pre následnú závlahu
- Orientácia bytových blokov východ-západ pre elimináciu severných bytov a vytvorenie

bytov s výhľadom na Tatry
- 60% parkovania v podzemí a prístup ku komunikačným jadrím bytových domov
- Estetika vnútroblokových výhľadov s intenzívnou zeleňou

Posúdenie súčasného územného plánu:

Aktuálna intenzita zastavanosti v kombinácii s podlažnosťou definovanou v ÚP sa javí ako
predimenzovaná. Zároveň absentuje zadefinovanie koeficientu zelene, čo vytvára podmienky v
extrémnom prípade pre kompletné zastavanie územia budovami a parkovacími statiami bez
zelených plôch.
Prezentovaný návrh má tieto bilancie:

plocha územia: 84 310 m2
index zastavanosti: 0,17
koeficient zelene: 0,46
plocha parkovania: 0,18
spevnené plochy: 0,19
podlažnosť: 3NP, 5NP
parkovanie: I. etapa - 210pm na teréne min. 40%: 98pm

II. etapa - 160pm na teréne min. 40%: 79pm
III. etapa - 260pm na teréne min. 40%: 110pm
IV. etapa - 420pm na teréne min. 40%: 172pm
V. etapa - 290 na teréne min. 40%: 129pm

- parkovanie obč. vybavenosť 49pm
VI. etapa - 160pm na teréne min. 40%: 72pm
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