Tvorba nového územného plánu
hlavného mesta SR
Kam porastie Bratislava?
Bratislava – Magistrát hlavného mesta prijal v uplynulých mesiacoch vyše 350
podnetov k novému územnému plánu, ktorého vypracovávanie je v súčasnosti
v prvej, prípravnej fáze. Všetky podnety, aj tie ktoré prichádzali po uplynutí oficiálnej
lehoty, bude samospráva zohľadňovať pri spracovávaní podkladov. Veľkou témou
medzi nimi bolo neželané zahusťovanie zástavby, preto predstavitelia mesta
v spolupráci s Inštitútom urbánneho rozvoja pristúpili k zorganizovaniu konferencie
na tému zahusťovanie. Konferencia sa uskutoční 18. Apríla 2012 v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca v Bratislave o 14.00h a záštitu nad jej konaním prevzala hlavná
architektka mesta Ingrid Konrád.
„Filozofiu, urbanistickú víziu mesta a jeho rozvoj sa usilujeme diskutovať v čo
najširšom auditóriu. Keďže sme v prípravnej fáze obstarávania nového územného
plánu, je ten správny čas diskutovať aj tému zahusťovania v zastavanej mestskej
aglomerácii. Konferencia sprostredkuje skúsenosti odborníkov z Viedne, Londýna
i Paríža a ponúkne pôdu na faktickú diskusiu architektom, urbanistom, aktivistom,
investorom i zástupcom mestskej samosprávy.“, hovorí hlavná architektka mesta
Ingrid Konrád.
Hlavní partneri:
„Stop zahusťovaniu – to je téma, ktorá má mnoho stúpencov. Občianskych
aktivistov, ochranárov, a aj veľa kandidátov v komunálnych voľbách ňou úspešne
zabojovalo. Je naozaj tou správnou cestou rozvoj mesta do šírky? Aká je optimálna
hustota mesta? Aký vplyv má šírka a hustota mesta na dopravu a iné oblasti? Na tieto
a aj ďalšie otázky sa spoločne pokúsime nájsť odpovede.“, prízvukuje aj Roman
Talaš, predseda občianskeho združenia IUR, ktoré v spolupráci s hlavným mestom
konferenciu organizuje.
Architektka, konzultantka pre verejné priestory a účastníčka diskusného
panela konferencie, Zora Paulíniová, dopĺňa: „Bratislava by mala získať čas na
zotavenie sa z rán, ktoré utrpela za posledné desaťročia. Dôležitým východiskom
môže byť zmena paradigmy neustáleho rastu. Medzi rastom do výšky a rastom do
šírky môžeme nájsť celú škálu stratégií, ktoré budú vnímať mesto ako organizmus,
kde všetko so všetkým súvisí a nielen ako súbor izolovaných parciel.“
Mediálni partneri:

„Je najvyšší čas zamyslieť sa nad tým, ako a kam naše mesto porastie.
A hľadať riešenia. Na jednej strane zvažovať ekologické aspekty, na druhej sociálnoekonomické. Je dokázané, že optimálne husté mestské štruktúry spotrebujú len jednu
tretinu energie v porovnaní s rozťahanou zástavbou na okrajoch moderných miest a
európskom vidieku. S hustotou zastavania sídiel ide ruka v ruke aj optimálne využitie
hromadnej dopravy, čo tiež smeruje k udržateľnosti i sídla. No mesto musí aj dýchať.
Preto treba pri zahusťovaní zástavby chrániť prirodzené rastlé zelené plochy, ktoré
zabránia zvyšujúcemu sa prehrievaniu hustých urbánnych štruktúr. Pri tvorbe nového
územného plánu je pre mesto v treťom tisícročí nevyhnutné, vytvoriť podmienky pre
optimálne zahusťovanie zástavby tak, aby sme dotvorili mesto udržateľné, v každej
lokalite priniesť individuálne riešenia s nadväznosťou na jej potenciál a hodnoty
genius loci.“, uzatvára I. Konrád.
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