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Funkèné vyu�itie územia

201

102

101

obèianska vybavenos� celomestského 
a nadmestského významu

málopodla�ná zástavba obytného územia
viacpodla�ná zástavba obytného územia

301

202

priemyselná výroba
obèianska vybevenos� lokálneho významu

distribuèné centrá, sklady, stavebnictvo
po¾nohospodárska výroba
sklenikové hospodárstvo

302

303
304
401 �port, telovýchova a vo¾ný èas 

701

603

602
601

502
501

plochy zariadení mestskej hromadnej dopravy 
a autobusovej hromadnej dopravy

rezerva zariadení technickej infra�truktúry
energetika a telekomunikácie
vodné hospodárstvo

zmie�ané územia obchodu 
a slu�ieb výrobných a nevýrobných

zmie�ané územia bývania a obèianskej vybavenosti

plochy  zariadení �elezniènej dopravy
plochy zariadení vodnej a leteckej dopravy
rezerva zariadení dopravy 

702

703
704

vodné plochy a toky901
1001 les, ostatné lesné pozemky

krajinná zeleò
rekreácia v prírodnom prostredí
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, 

1002

1003
1110

1130

1120

ostatná ochranná a izolaèná zeleò
vyhradená zeleò

sady
vinice
záhrady, záhradkárske  a chatové osady a lokality
trvalé trávne porasty
orná pôda

1201

1202
1203

1204
1205

plochy námestí a ostatné komunikaèné plochy

1300 inundaèné územie

802
801

plochy a zariadenia odpadového hospodárstva
dobývacie priestory

zariadenia dia¾niènej sieteZDS705

�eleznièné trate a zariadenia
�eleznièné trate
vleèky
vysokorýchlostné trate
vysokorýchlostné trate - podzemné trasy
�eleznièné tunely
podzemné �eleznièné stanice

zariadenia odpadového hospodárstva%U
Územný systém ekologickej stability

biocentrá
biocentrá nevymedzené
biokoridory

potoky (malé vodné toky)

Systém MHD

nosný systém MHD
stanice nosného systému MHD

Vypustenie z legendy výkresu:

Doplnenie do legendy výkresu:

stanice nosného systému MHD - �peciálnej dráhy
nosný systém MHD - �peciálna dráha

Komunikaèná sie�
dia¾nice a rýchlostné komunikácie - FT A1

rýchlostné komunikácie - FT A2
zberné komunikácie - FT B1

hlavné cyklistické trasy

zberné komunikácie - FT B2 + B3
obslu�né komunikácie - FT C1 + C s MHD

zberné komunikácie - FT B2 + B3
zberné komunikácie - FT B1
rýchlostné komunikácie - FT A2
dia¾nice a rýchlostné komunikácie - FT A1

Komunikaèná sie� - trasy v tuneloch

obslu�né komunikácie - FT C1 + C s MHD

mimoúrovòové kri�ovatky - FT C1 + C s MHD
mimoúrovòové kri�ovatky - FT B2 + B3
mimoúrovòové kri�ovatky - FT B1
mimoúrovòové kri�ovatky - FT A2
mimoúrovòové kri�ovatky - FT A1

 Komunikaèná sie� - mimoúrovòové kri�ovatky

hranica intravilánu k 1.1.1990
hranice katastrálnych území MÈ

Administratívne hranice
�tátna hranica
hranica mesta

hranica CHKO
Ochranné a  bezpeènostné pásma

ochranné pásmo lesov
hranica lesných pozemkov

OPkomunikácií
OP �eleznièných tratí
ochranné pásma letísk a heliportov

hranica MPR
hranica pamiatkovej zóny CMO
pamiatkové zóny
ochranné pásmo NKP
BP 1.stupòa SLovnaftu
BP 2.stupòa SLovnaftu
OP Slovnaft-u
OP dvorov �ivoèí�nej výroby
ochranné pásma energetických zariadení 
ochranné a bezpeènostné pásma plynu
chránená vodohospodárska oblas�
ochranné pásmo ÈOV
ochranné pásmo vodných zdrojov
ochranné pásma produktovodov
ochranné pásmo ropovodu
ochranné pásmo krematória
ochranné pásmo cintorínov

LEGENDA

komunikácie na vypustenie z ÚPN
KR/../..

Poznámka - zmeny bez èíselného oznaèenia 
sú oznaèené v príslu�ných výkresoch ZaD 03 

oznaèenie zmeny v grafike výkresu (popis v prilo�enej tabu¾ke)

Legenda ZaD 03 ÚPN hl. m. SR Bratislavy

ZaD 03   2.1. Priestorové usporiadanie a funkèné vyu�itie územia  -  Komplexné rie�enie
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ZaD 03 

 

2.1. Priestorové usporiadanie a funk čné využitie územia – Komplexné riešenie 
Zmena č.  Mestská časť Mapový list Zmeny a doplnky 

KR / DE / 3 Devín 44-24-01 Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu – kód 201 na funkciu územia 
prírodnej zelene – krajinná zeleň – kód 1002 
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ZaD 03  2.2. Regulaèný výkres
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LEGENDA
Administratívne hranice

�tátna hranica
hranica mesta
hranice katastrálnych území MÈ

Hranice území regulácie
centrum / vnútorné mesto
vnútorné mesto/vonkaj�ie mesto

Ochranné a bezpeènostné pásma
 hranice CHKO
hranica lesných pozemkov
ochranné pásmo lesov
OP komunikácií
OP �eleznièných tratí

hranice pamiatkového územia CMO
hranice mestskej  pamiatkovej rezervácie
hranice pamiatkových území

hlavné línie vnímania historickej veduty mesta
línie vnímania prírodného masívu
BP 1.stupòa Slovnaftu
BP 2.stupòa Slovnaftu
OP Slovnaft- u
OP  dvorov �ivoèí�nej výroby
OP vodných zdrojov
OP ÈOV
chránená vodohospodárska oblas�
ochranné a bezpeènostné pásma energetiky
ochranné pásma plynu
OP produktovodov
OP ropovodu
OP krematória
ochranné pásmo cintorínov

pásmo prekroèenia hlukovej hladiny do 5 dB

pásmo prekroèenia hlukovej hladiny od 5 dB do 10 dB

prekroèenie hlukovej hladiny do 5dB

prekroèenie hlukovej hladiny 5 - 10 dB

ochranné pásma letísk a heliportov

ochranné pásmo NKP

najvýznamnej�ie vyhliadkové body#0
#S územia a  plochy stabilizované

územia a plochy rozvojové#S

#S územia mimo katastra

územie kompaktného mesta - zóna A
územie kompaktného mesta - zóna B

potoky (malé vodné toky)

územia so schválenou 
územnoplánovacou dokumentáciou - ÚPN-ZS

Doplnenie do legendy výkresu:

nosný systém MHD
stanice nosného systému MHD

Systém MHD
Vypustenie z legendy výkresu:

stanice nosného systému MHD - �peciálnej dráhy
nosný systém MHD - �peciálna dráha

Územný systém ekologickej stability
biocentrá

biocentrá nevymedzené
biokoridory

podzemné �eleznièné stanice

�eleznièné trate a zariadenia
�eleznièné trate
vleèky
vysokorýchlostné trate
vysokorýchlostné trate - podzemné trasy
�eleznièné tunely

Komunikaèná sie� - trasy v tuneloch
dia¾nice a rýchlostné komunikácie - FT A1
rýchlostné komunikácie - FT A2
zberné komunikácie - FT B1
zberné komunikácie - FT B2 + B3
obslu�né komunikácie - FT C1

Komunikaèná sie� - mimoúrovòové kri�ovatky
mimoúrovòové kri�ovatky - FT A1
mimoúrovòové kri�ovatky - FT A2
mimoúrovòové kri�ovatky - FT B1
mimoúrovòové kri�ovatky - FT B2 + B3
mimoúrovòové kri�ovatky - FT C1 + C s MHD

obslu�né komunikácie - FT C1 
hlavné cyklistické trasy

zberné komunikácie - FT B2 + B3
zberné komunikácie - FT B1
rýchlostné komunikácie - FT A2
dia¾nice a rýchlostné komunikácie - FT A1

Komunikaèná sie�

Obytné územia  (101, 102 )
stabilizované
rozvojové

Územia dopravy a dopravnej vybavenosti  (701. 702. 703, 704, 705)

rozvojové
stabilizované

územia mimo katastra

územia mimo katastra

Územia vodných plôch a tokov  (901)
stabilizované
rozvojové
stabilizované

Územia obèianskej vybavenosti  (201, 202)

rozvojové
stabilizované

Územia výroby  (301, 302, 303, 304)
stabilizované
rozvojové

Územia �portu  (401)

rozvojové
stabilizované

Zmie�ané územia  ( 501, 502)

rozvojové
stabilizované

Územia technickej vybavenosti  ( 601, 602, 603)
stabilizované
rozvojové

Územia dobývacích priestorov a odpadového hospodárstva  (801, 802)

rozvojové
stabilizované

Územia prírodnej zelene  (1001, 1002, 1003)
stabilizované
rozvojové
územia mimo katastra

Územia mestskej zelene  (1110, 1120, 1130)

rozvojové
stabilizované

Územia po¾nohospodárskej zelene a pôdy  (1201, 1202, 1203, 1204, 1205)
stabilizované

plochy námestí a ostatné komunikaèné plochy

inundaèné územia

Regulácia
A  -  IPP 0,2; pre územie vnútorného mesta 0,3
B  -  IPP 0,4
C  -  IPP 0,6
D  -  IPP 0,9
E  -  IPP 1,1
F  -  IPP 1,4
G  - IPP 1,8
H  -  IPP 2,1
I   -  IPP 2,4
J  -  IPP 2,7
K  -  IPP 3,0
L  -  IPP 3,3
M  -  IPP 3,6
S  -  schválená územnoplánovacia dokumentácia - ÚPN-Z
X  -  neregulované - vy�aduje �pecifický prístup -�túdie..
N  -  neregulovate¾né - absencia nadradených vstupov

Legenda ZaD 03 ÚPN hl. m. SR Bratislavy

komunikácie na vypustenie z ÚPN
RV/../.. oznaèenie zmeny v grafike výkresu (popis v prilo�enej tabu¾ke)

Poznámka - zmeny bez èíselného oznaèenia 
sú oznaèené v príslu�ných výkresoch ZaD 03
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ZaD 03   2.2. Regulaèný výkres
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2.2. Regulačný výkres 
Zmena č.  Mestská časť Mapový list Zmeny a doplnky 

RV / DE / 3 Devín 44-24-01 Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu – kód 201, rozvojové územie, 
regulačný kód D na funkciu územia prírodnej zelene – krajinná zeleň – 
kód 1002, stabilizované územie 
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ZaD 03  3. Verejné dopravné vybavenie
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Legenda ZaD 03 ÚPN hl. m. SR Bratislavy
komunikácie na vypustenie z ÚPN

Poznámka - zmeny bez èíselného oznaèenia 
sú oznaèené v príslu�ných výkresoch ZaD 03

oznaèenie zmeny v grafike výkresu (popis v prilo�enej tabu¾ke)D-Z...

Administratívne hranice
�tátna hranica
hranica mesta
hranice katastrálnych území MÈ

Ochranné pásma
ochranné pásma letísk a heliportov

ochranné pásma komunikácií
ochranné pásma �eleznièných tratí

LEGENDA

Vypustenie z legendy výkresu:

Doplnenie do legendy výkresu:

nosný systém MHD
stanice nosného systému MHD

stanice nosného systému MHD - �peciálnej dráhy
nosný systém MHD - �peciálna dráha

Systém MHD
elektrièkové trate
trolejbusové trate

Komunikaèná sie�
dia¾nice a rýchlostné komunikácie - FT A1
rýchlostné komunikácie - FT A2
zberné komunikácie - FT B1
zberné komunikácie - FT B2 + B3
obslu�né komunikácie - FT C1 + C s MHD
hlavné cyklistické trasy

Komunikaèná sie� - trasy v tuneloch

zberné komunikácie - FT B2 + B3
zberné komunikácie - FT B1
rýchlostné komunikácie - FT A2
dia¾nice a rýchlostné komunikácie - FT A1

obslu�né komunikácie - FT C1 + C s MHD

Komunikaèná sie� - mimoúrovòové kri�ovatky
mimoúrovòové kri�ovatky - FT A1
mimoúrovòové kri�ovatky - FT A2
mimoúrovòové kri�ovatky - FT B1
mimoúrovòové kri�ovatky - FT B2 + B3
mimoúrovòové kri�ovatky - FT C1 + C s MHD

�eleznièné trate
�eleznièné trate
vleèky
vysokorýchlostné trate
vysokorýchlostné trate - podzemné trasy
�eleznièné trate v tuneloch
podzemné �eleznièné stanice

Plochy dopravných zariadení

zariadenia dia¾niènej sieteZDS

plochy zariadení mestskej hromadnej dopravy 
a autobusovej hromadnej dopravy
plochy zariadení �elezniènej dopravy
plochy zariadení vodnej a leteckej dopravy
rezerva zariadení dopravy

meniarnexz
Zariadenia dopravy

územný obvod prístavu

Ostatné funkèné plochy

plochy námestí a ostatné komunikaèné plochy
po¾nohospodárska zeleò a pôdy
ostatná ochranná a izolaèná zeleò
rekreácia v prírodnom prostredí
krajinná zeleò a mestská zeleò
les, ostatné lesné pozemky
vodné plochy a toky
zastavané územie

ZaD 03   3. Verejné dopravné vybavenie



 
ZaD 03 
 
   Verejné dopravné vybavenie 
Zmena č. Mestská časť Mapový list Zmeny a doplnky 

D – Z1 

Staré Mesto 
Petržalka 

44-24-02 
44-24-07 
 

komunikačná sieť (zberné a obslužné komunikácie) na vypustenie 
z ÚPN 
 
Staré Mesto 
• časť zbernej komunikácie B2 vedenej zo Šafárikovho nám. cez Starý 

most 
 
Petržalka 
• časť zbernej komunikácie B2 vedenej cez Starý most po vetvu 

Krasovského ul.   
• časť obslužnej komunikácie C1  Viedenská cesta v úseku Starý most 

- Krasovského ul. 

D – Z2 

Staré Mesto 
Petržalka 

44-24-02 
44-24-07 
44-24-12 

električkové trate 
 
Staré mesto 
·  električková trať Štúrova ul. – Starý most 
 
Petržalka 
·  električková trať od Starého mosta  v línii Jantárovej cesty 
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ZaD 03  5. Ochrana prírody, tvorba krajiny  a územný systém ekologickej stability
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Mierka 1:10 000
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Poznámka - v�etky zmeny sú èíselne oznaèené v príslu�ných výkresoch ZaD 03
komunikácie a hlavné cyklistické trasy na vypustenie z ÚPN

Legenda ZaD 03 ÚPN hl. m. SR Bratislavy

LEGENDA

Ochrana prírody - hranice
hranica CHKO
hranica lesných pozemkov
ochranné pásmo lesa
ochranné lesy

hranica MPR / plochy historickej zelene
hranica pamiatkovej zóny CMO / vnútrobloková historická zeleò
hranica pamiatkových zón / plochy historickej zelene

hranica SKCHVU / NATURA 2000 s èíselným oznaèením
hranica SKUEV/ NATURA 2000 s èíselným oznaèením
hranica Ramsarských lokalít s èíselným oznaèením

1
1
1

ochranné pásmo NKP
línie vnímania prírodného masívu

Tunely
dia¾nice a rýchlostné komunikácie - FT A1
rýchlostné komunikácie - FT A2
zberné komunikácie - FT B1
zberné komunikácie - FT B2 + B3
obslu�né komunikácie - FT C1 + C s MHD

Mimoúrovòové kri�ovatky
mimoúrovòové kri�ovatky - FT A1
mimoúrovòové kri�ovatky - FT A2
mimoúrovòové kri�ovatky - FT B1
mimoúrovòové kri�ovatky - FT B2 + B3
mimoúrovòové kri�ovatky - FT C1 + C s MHD

Komunikaèná sie�
dia¾nice a rýchlostné komunikácie - FT A1
rýchlostné komunikácie - FT A2
zberné komunikácie - FT B1
zberné komunikácie - FT B2 + B3
obslu�né komunikácie - FT C1 + C s MHD
hlavné cyklistické trasy

Administratívne hranice
�tátna hranica
hranica mesta
hranice katastrálnych území MÈ
hranica intravilánu k 1.1.1990

ÚSES - biocentrá s èíselným oznaèením1
ÚSES - biokoridory s èíselným oznaèenímI
ÚSES - biocentrá bez vymedzenia s èíselným oznaèením
chránené územia prírody vyhlásené s èíselným oznaèením

1
1

územia prírody v záujme �OP

Ochrana prírody - územia

Funkèné vyu�itie územia
zastavané územie

les,ostatné lesné pozemky
vodné plochy a toky

krajinná zeleò
rekreácia v prírodnom prostredí

sady
vinice
záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality
trvalé trávne porasty
orná pôda
plochy námestí a ostatné komunikaèné plochy

parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy
vyhradená zeleò zariadení
ostatná ochranná a izolaèná zeleò

�eleznièné trate a zariadenia
�eleznièné trate
vleèky
vysokorýchlostné trate
vysokorýchlostné trate - podzemné trasy
�eleznièné tunely
podzemné �eleznièné stanice

44-24-2444-24-2344-24-22

44-24-1944-24-1844-24-17

44-24-1444-24-1344-24-12

44-24-1044-24-0944-24-0844-24-0744-24-06

44-24-0444-24-0344-24-0244-24-0144-23-05

44-22-2444-22-2344-22-2244-22-2144-21-25

44-22-1944-22-1844-22-1744-22-1644-21-20

44-22-1344-22-1244-22-1144-21-15
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ZaD 03  Verejno - prospe�né stavby a stavby vo verejnom záujme

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Mierka 1:30 000
Rok 2014

ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

ZMENY A DOPLNKY

- schéma zariadení dopravy, technickej infra�truktúry a odpadového hospodárstva



- schéma zariadení dopravy, technickej infra�truktúry a odpadového hospodárstva

komunikácie na vypustenie z ÚPN

Legenda ZaD 03 ÚPN hl. m. SR Bratislavy

Poznámka - zmeny bez èíselného oznaèenia 
sú oznaèené v príslu�ných výkresoch ZaD 03

Administratívne hranice
�tátna hranica
hranica mesta
hranice katastrálnych území MÈ

D   -  Trasy a zariadenia dopravy#

Trasy a zariadenia dopravy

Trasy a zariadenia technickej infra�truktúry
V   -  Zásobovanie vodou#

K   -  Odkanalizovanie#

VT - Vodné toky a vodné plochy#

E   -  Zásobovanie elektrickou energiou#

P   -  Zásobovanie plynom#

T   -  Zásobovanie teplom#

TK - Telekomunikácie#

KO - Kolektory#

RP - Ropovody a produktovody#

OH - Zariadenia odpadového hospodárstva#

Zariadenia odpadového hospodárstva

LEGENDA

nosný systém MHD
stanice nosného systému MHD

Vypustenie z legendy výkresu:

Systém MHD

dia¾nice a rýchlostné komunikácie - FT A1
rýchlostné komunikácie - FT A2
zberné komunikácie - FT B1
zberné komunikácie - FT B2 + B3
obslu�né komunikácie - FT C1 + C s MHD
hlavné cyklistické trasy

Komunikaèná sie�

mimoúrovòové kri�ovatky - FT A1
mimoúrovòové kri�ovatky - FT A2
mimoúrovòové kri�ovatky - FT B1
mimoúrovòové kri�ovatky - FT B2 + B3
mimoúrovòové kri�ovatky - FT C1 + C s MHD

Komunikaèná sie� - mimoúrovòové kri�ovatky

dia¾nice a rýchlostné komunikácie - FT A1
rýchlostné komunikácie - FT A2
zberné komunikácie - FT B1
zberné komunikácie - FT B2 + B3
obslu�né komunikácie - FT C1 + C s MHD

Komunikaèná sie� - trasy v tuneloch

�eleznièné trate
vleèky
vysokorýchlostné trate
vysokorýchlostné trate - podzemné trasy
�eleznièné tunely
podzemne �eleznièné stanice

�eleznièné trate

plochy námestí a ostatné komunikaèné plochy

zastavané územie
vodné plochy a toky
les, ostatné lesné pozemky
krajinná zeleò a mestská zeleò
rekreácia v prírodnom prostredí
ostatná ochranná a izolaèná zeleò
po¾nohospodárska zeleò a pôdy

Funkèné vyu�itie územia

Doplnenie do legendy výkresu:

stanice nosného systému MHD - �peciálnej dráhy
nosný systém MHD - �peciálna dráha

Poznámka

Postup pri vyh¾adávaní konkrétnej VPS:

- výber konkrétnej VPS v zozname, ktorý je uvedený v kap. È.16 v textovej èasti ÚPN,

- lokalizácia konkrétnej VPS na "Schéme VPS" pod¾a jej symbolu a èísla (napr. D4, E10, V4). 
  Jednotlivé systémy TI sú rozlí�ené farebne.

- vyh¾adanie podrobnej�ej informácie o VPS, (napr. trasa, då�ka, dimenzia, rozsah areálu, oznaèenie)
  v príslu�nom samostatnom výkrese daného systému
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   Verejno-prospešné stavby a stavby vo verejnom záu jme 
Zmena č. Mestská časť Druh stavby Zmeny a doplnky 

D 55 
Staré Mesto 
Petržalka 

stavby dráhy výstavba električkových tratí Dúbravka - Devínska Nová Ves (žel. 
stanica), Zlaté piesky - Vajnory Tuhovské a Jantárová cesta – Štúrova 
ul. 
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