
ROLA:

Peter/Petra

MODERÁTOR

PODUJATIA

7.

ÚČASTNÍCI VEREJNEJ DISKUSIE:

Ing. Michal/Michaela (Miestny úradník)

Ing. Marcel/Marcela (Zástupca samosprávy)

Mgr. Martin/Martina (Zástupca komunity)

Olej Petrolejevič Naftenko, MBA (Zahraničný developer)

Ing. Július/Júlia (Lokálny developer)

Ing. Miroslav/Miroslava, PhD (Environmentalista)

Ing. Ivan/Ivana (Investigatívny novinár)

Bc. Karol/Karolína (Obyvateľ komunity)

Informácie ku hre:

Nástroje zúčastnených sú farebne odlíšené

- zahraničný developer (+ móla s loďami)- zelená

- lokálny developer- červená

- miestny úradník- čierna

- zelené plochy (môže použiť každý účastník)- ružové

A. Rozdanie kariet s rolami (10 min. na preštudovanie rolí)

B. Uviesť účastníkov do systému rozmiestňovania jednotlivých

   objektov na hraciu plochu

C. Po oboznámení účastníkov s bodmi A a B hra začína  podľa

programu verejnej diskusie

Program verejnej diskusie:

Otvorenie - predstavenie akcie a účastníkov (5 min.)

Predstavenie fáz diskusie:

      1. Úvodné informácie (15 min) /V zátvorke je informácia len

          pre moderátora- čo by mala jednotlivá rola prezentovať /

         - postupne vyzývať:

         - Zástupca samosprávy (prednesie informácie z programu

           hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, predstaví

           územný plán mesta

         - Environmentalista (predstaví líniový krajinný prvok

           (stromoradie))

         - Miestny úradník (oboznámi zúčastnených o výškových

           limitoch v danej lokalite)

         - Lokálny a zahraničný developer (odprezentujú svoje

           návrhy projektov)

      2. Požiadavky na územie a diskusia ( vyzvať zúčastnených o

          interpretáciu všetkých požiadaviek a následne začať

          diskusiu)

          - Investigatívny novinár predstaví článok o lokálnom

            developerovi a zverejní fotodokumentáciu zahraničného

            developera na stretnutí s miestnym úradníkom

          - Miestny úradník vystúpi s myšlienkou nízkopodlažných

            administratívnych objektov

          - Environmentalista sa dožaduje podzemných parkovacích

            miest

          - Zástupca samosprávy požaduje zachovanie priemyselného

            dedičstva

          - Občan žiada viac parkov v území

Záver- zhodnotenie diskusie a záverečné hlasovanie o výslednom

projekte



OBČAN

KOMUNITY

ROLA:

OPIS POSTAVY:

- rozvážny/a so záujmom o život v štvrti

- jednoduchý človek, bez odborných znalostí, terminológie a

  procesov územného rozvoja (vrátane developerských projektov,

  environmentálnych dosahov,...)

CIELE V HRE:

- Zistiť od developerov, čo projekty prinesú obyvateľom

- Pýtať sa na parkovacie miesta, dopravné napojenie a zhustenie

  premávky

- Dožadovať sa parku alebo parkovej zelene v okolí výstavby

  (využiť zelené plochy)

- Zistiť možnosti využitia športovej haly (vstup zadarmo, v akom

  časovom období,...)

Môžu sa použiť vyjadrenia:

  Zvýšenie hlučnosti...

  Zvýšenie intenzity dopravy...

  Obyvatelia stratia výhľad na rieku...

Bc. Karol/Karolína

ZÁSTUPCA

KOMUNITY

ROLA:

PROFESIJNÉ ZAMERANIE:

- Korporátne poradenstvo, Price Waterhouse Cooper

- Aktivista

OPIS POSTAVY:

- skromný, ale zásadový človek

- dbá na urbánnu bezpečnosť komunity

- oceňuje projekty, z ktorých plynú výraznejšie benefity pre

  miestnych obyvateľov

Mgr. Martin/Martina

6. 5.

CHARAKTERISTIKA ROLE: CHARAKTERISTIKA ROLE:

CIELE V HRE:

- Navrhnúť vytvorenie centrálneho parku (využiť nástroj zelené

  plochy)

- Presadzovať revitalizáciu územia so zachovaním časti brownfieldu

- Žiadať o rozšírenie ponuky športových zariadení

- Preferovať podzemné parkovacie miesta



ZÁSTUPCA

SAMOSPRÁVY

ROLA:

PROFESIJNÉ ZAMERANIE:

- zodpovedný/á za územné plánovanie na úrovni mesta

- usmerňovanie investičnej činnosti

OPIS POSTAVY:

- sofistikovaný/á so slušným prejavom

- málo zanietený/á pre lokálny rozvoj, avšak veľký záujem o

  vplyv a väzby na celý systém mesta

CIELE V HRE:

Úvodné informácie

- Predstaviť zúčastneným výstupy z programu hospodárskeho

  rozvoja a sociálneho rozvoja

- Opísať zúčastneným širšie vzťahy riešeného územia

Požiadavky na územie

- Zistiť aký bude profit/benefity/dopad pre celé mesto

- Prezentovať požiadavku na zachovanie priemyselného dedičstva

  (brownfield) a jeho nevyhnutnú integráciu do nových štruktúr

  developerských projektov

Môžu sa použiť vyjadrenia:

  Územnoplánovacia dokumentácia mesta pripúšťa..

  Podľa programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

  mesta (PHRSR)...

  Revitalizáciou brownfieldu dosiahneme...

Ing. Marcel/Marcela

NÁSTROJE ZÁSTUPCU SAMOSPRÁVY:

1. Územný plán mesta

Územný plán popisuje územné celky riešenej lokality ako:

1.: Administratívne a polyfunkčné centrum štvrte

2.: Zmiešaná zóna- administratívno-rezidenčná

Širšie vzťahy

Riešené územie sa nachádza v severnej časti mesta, ktorá je

charakteristická rezidenčnou funkciou. Dostupnosť  do mesta je

zabezpečená autobusovou dopravou s výhľadom na budúcu výstavbu trate

metra C. Zóna má v okruhu 15 minút automobilovou dopravou dostupné

regionálne obchodné centrum, základnú občiansku vybavenosť v podobe

nemocnice, obchodov a pošty. Diaľnica, vzdialená 25 minút je dostupná

prostredníctvom miestnych komunikácií. Letisko medzištátneho významu

je vzdialené 45 minút, a hlavná autobusová a železničná stanica 20 minút.

Územím nie je trasovaná žiadna technická infraštruktúra medzimestkého

a vyššieho významu.

2. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta

Strategický dokument vo svojej rozvojovej časti ráta s revitalizáciou

brownfield zóny a s jej transformáciou na nové športovo administratívne

centrum štvrte.

CHARAKTERISTIKA ROLE:

9.



Jedným z nástrojov environ-

mentalistu sú plochy zelene.

Môžu sa stať verejnými plo-

chami, dôležitými prvkami

biodiverzity, alebo len prv-

kami krajinného obrazu a ži-

votného štýlu.

ENVIRON-

MENTALISTA

ROLA:

PROFESIJNÉ ZAMERANIE:

- krajinný architekt

- spracovateľ environmentálnych projektov a posudkov

OPIS POSTAVY:

- otvorený človek, rád diskutuje

- jeho životným cieľom je podieľať sa na tvorbe rodnej krajiny s

  prihliadnutím na čo najmenšie znehodnotenie, resp. znečistenie

  životného prostredia

- alergia na prejavenú ostrú kritiku pri proklamovaných a zatajo-

  vaných vplyvoch developerských projektov na životné

  prostredie

CIELE V HRE:

Úvodné informácie

- Oboznámiť zúčastnených o existujúcom stromoradí pri rieke

- Vypočuť si jednotlivé návrhy projektov

Požiadavky na územie

- Bojovať za zachovanie existujúceho stromoradia

- Žiadať o integráciu zelených plôch do jednotlivých developer-

  ských projektov (použiť zelené plochy)

- Dožadovať podzemné parkovacie miesta

- Požadovať energeticky pasívne ("zelené budovy")riešenia develo-

  perských projektov

1.

Ing. Miroslav/Miroslava, PhD

CHARAKTERISTIKA ROLE:

NÁSTROJE ENVIRONMENTALISTU:

1. Plochy zelene

2. Otázky:

Bol vykonaný prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží?

Znečisťoval brownfield podzemnú vodu? Ak áno, aké boli realizované

opatrenia?

A

C

A

B

B

Jedným z cieľov je zachovanie

stromoradia.

Môžu sa použiť vyjadrenia:

  Zvýšením percentuálnej plochy zelene sa...

  Zachovaním prírodného dedičstva...

  Zastavaním zelených plôch sa zvýši...



INVESTIGATÍVNY

NOVINÁR

ROLA:

PROFESIJNÉ ZAMERANIE:

- novinár/ žurnalista, zodpovedný za pátranie, overovanie a šírenie

  informácií

- poukazuje na problémy, ktoré sú pre spoločnosť podstatné

OPIS POSTAVY

- analytik, samotár

- cieľavedomý, odvážny a zanietený

- rád odhaľuje "skryté"

- je podozrievavý a za všetkým hľadá konšpiračné teórie

CIELE V HRE:

- Podrobiť developerov "výsluchu" a získať čo najviac informácií

  o projektoch

- Použiť proti lokálnemu developerovi novinový článok, žiadať o

  vysvetlenie nezákonných ciest výstavby

- Použiť proti zahraničnému developerovi fotodokumentáciu

  stretnutia s pracovníkom miestneho úradu

- Sledovať vyjadrenia zúčastnených- v prípade neustáleho menenia

  názoru napadnúť vierohodnosť  tvrdení

Môžu sa použiť vyjadrenia:

  Stretli ste sa...

  Ako vysvetlíte...

  Ja si myslím, že sa snažíte...

  Prečo nerešpektujete...

  Čelili ste policajnému vyšetrovaniu za...

Ing. Ivan/Ivana

2.

NÁSTROJE INVESTIGATÍVNEHO NOVINÁRA:

1. Článok z novín

Ako vysvetlí zahraničný developer stretnutie s

miestnym úradníkom mimo priestorov úradu?

2. Fotodokumentácia

PODNIKY A TRHY

EKONOMICKÉ  NOVINY

Čierne  stavby  developerov

Projekt
Stredoeurópska  investičná  skupina na

čele s pánom  Júliusom/  pani Júliou  rozšírila
portfólio  svojich developerských  projektov  v
Českej  republike – od spoločnosti  Blue Group
kúpila  bývalý areál Woltrovky  v brnenských
Suchoniciach  a na jeho mieste vybudovala
modernú  mestskú  zónu.  Po dohode obidvoch
strán nebudú podrobnosti transakcie zverejnené.

Areál bývalej  továrne  Walter  bol z väčšej
časti zdemolovaný  a vďaka svojej veľkosti  a polohe
má  veľký rozvojový  potenciál.  Na území  s rozlohou
172 tisíc m2 bolo preinvestovaných  viac ako 200
miliónov eur.

"Waltrovku  považujeme  za jeden z
najlepších  brownfieldov  v Brne, je výborne
dopravne  dostupný  a voľne nadväzuje  na vilovú
štvrť  Konvazinky.  Radi by sme tam v budúcnosti
postavili  novú  modernú  mestskú  štvrť,"  povedal
Juraj Bôrik,  riaditeľ  realitnej  divízie  firmy pána/i
Júliusa/ Júlie.

PROBLÉM
Projekt  revitalizácie  brownfieldu  bol

zadefinovaný  ako čierna  stavba  hneď  z viacerých
dôvodov.  V prvých  fázach projektu  čelil
obvineniam  za neoprávnené  uskutočnenie  stavby.
Prípadom  sa zaoberá  polícia.  Policajný  hovorca
potvrdil,  že sa začalo  trestné  stíhanie  pre
neoprávnené  uskutočnovanie  stavby.  Dodal,  že
zatial  nikoho neobvinili,  ale ak porušovateľa
zákona odsúdia môže stráviť vo väzení dva roky.
Majiteľ  pozemku,  pán Július  si však myslí,  že zá-
kon neporušuje.  Povedal:  "Vyšetrovanie  bolo zas-
tavené".   V súčasnosti  prebieha konanie ktoré má
rozhodnúť,  či sa stavba dodatočne  zlegalizuje,
alebo bude musieť byť zlikvidovaná.
Development zóny taktiež čelil kritike pre nereš-
pektovanie  prvého  pásma  ochrany.  Tretím
problémom bolo porušenie, resp. nerešpektovanie
výškových  limitov regulácie  zóny.  Limita 15
nadzemných  podlaží  bola prekročená  o tri
nadzemné podlažia. (Stanislav Peropíšuci)

VYJADRENIE MAJITEĽA
"Oddelenie vzťahov s
verejnosťou trvdilo, že o
policajnom vyšetrovaní nič
nevie a všetko je v
najlepšom poriadku".

Neskôr však vyšetrovanie
potvrdilo, avšak zdôraznilo
aj jeho pozastavenie.

Projekt však firma pokladá
za veľmi úspešný.

4.

Zdroj: http://th05.deviantart.net/fs31/PRE/i/2010/179/7/7/Residential_Complex_by_aa_abdullatif.jpg

Bratislava, Brno, 25.12. 2009
Developeri si častokrát  robia, čo chcú. Zneli názori

opýtaných  v prieskume verejnej mienky agentúry QUERI na
developerské  projekty. Príkladom  je aj developerských  projekt
revitalizácie brnenskej Woltrovky

Článok z ekonomických novín

dokumentujúci dôveryhodnosť

lokálneho developera.

- predstavenie článku ostatným

  zúčastneným

- spochybnenie dôveryhodnosti

  developera

- "Akú istotu majú obyvatelia

  štvrte, že sa v ich bydlisku

  nebudú diať podobné

  nezákonné procesy"?



ROLA:

PROFESIJNÉ ZAMERANIE:

- riaditeľ zodpovedný za komplexný manažment firmy

OPIS POSTAVY:

- decentné a elegantné vystupovanie

- úspešný nasledovateľ  miestnej rodinnej developerskej firmy

- mediálne známy z predchádzajúcich projektov

1.

Ing. Július/Júlia

2.

LOKÁLNY

DEVELOPER

4.

A. Polyfunkčné centrum

-Kombinácia rezidenčného bývania (7 nadzemných podlaží) a nákupného centra

 poskytne štvrti absentujúcu občiansku vybavenosť

-Zvýšenie atraktivity pre  bonitnejších lokálnych obyvateľov so záujmom o kúpu

  "imidžového" bývania

B. Administratívne centrum (AC)

-Zvýšenie atraktivity mestskej štvrti (imidžu lokality pre korporátnych klientov)

-Moderné administratívne centrum (s 12 nadzemnými podlažiami) potenciálne

 zvýši lokálnu zamestnanosť

-Poskytnutie možnosti pre sieť subdodávok lokálnych firiem vo vzťahu k

 prevádzke objektov

C. Kryté športové centrum

-Bude slúžiť pre verejno-športové účely

-Cieľovou skupinou bude najmä mladšia generácia, ktorá dostane priestory, kde

 bude môcť efektívnejšie využiť voľný čas (hlavne počas zimných a daždivých

 dní, existencia nového centra bude potenciálne viesť k zníženiu kriminality v

 štvrti)

-Priestory pre usporiadavanie socio-kultúrnych podujatí (napr. koncerty a pod.)

-Využitie strechy na pakrovacie miesta

CHARAKTERISTIKA ROLE:

CIELE V HRE:

Úvodné informácie

- Predstavenie projektu (opísanie jednotlivých súborov objektov- Administratívne

  centrum, polyfunkčné centrum a kryté športové centrum) s alokáciou - viď

  nástroje

- Pri pokuse o zpochybnenie Vašej dôveryhodnosti - stáť si za

  svojím vyjadreným názorom v tlači, zdôrazniť zastavenie  poli-

  cajného vyšetrovania

- Presvedčenie o správnosti svojho riešenia zúčastnených

- Zodpovedať položené otázky

Môžu sa použiť vyjadrenia:

  Na základe znalosti lokálneho prostredia/trhu...

  Absencia polyfunkčného centra v širšom okolí zóny..

  Prispôsobenie podlažnosti k existujúcej administratívnej zóne...

  Rešpektovanie hodnôt miestneho obyvateľstva...

NÁSTROJE LOKÁLNEHO DEVELOPERA:

OPIS PROJEKTU

VIZUALIZÁCIA PROJEKTU

C.

A.

B.

11.

Tlač:
VYJADRENIE MAJITEĽA
"Oddelenie vzťahov s
verejnosťou trvdilo, že o
policajnom vyšetrovaní
nič nevie a všetko je v
najlepšom poriadku".

Neskôr však vyšetrovanie
potvrdilo, avšak
zdôraznilo aj jeho
pozastavenie.

Projekt však firma pokladá
za veľmi úspešný.



ROLA:

Ing. Michal/Michaela

MIESTNY

ÚRADNÍK

8.

PROFESIJNÉ ZAMERANIE:

- vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku

OPIS POSTAVY:

- skeptický/á a nie príliš optimistický/á

- strata viery v nefungujúci systém- hľadanie "alternatívnych

  spôsobov" koordinácie projektov

CIELE V HRE:

Úvodné informácie

- Prezentovať víziu mestskej časti

- Informovať o výškových limitoch zóny

- Pri obvinení z korupcie - interpretovať stretnutie so zahraničným

  developerom ako neformálne konzultácie

- Porovnať projekty s plánovanými víziami pre štvrť

- Presadzovať funkčné a priestorové usporiadanie zóny podľa

  územnoplánovacej dokumentácie mesta

- Zistiť od developera čo urobí pre štvrť, ak mu budú poskytnuté

  pozemky a možnosť výstavby

- Zistiť ako je vyriešená doprava a parkovacie miesta

Môžu sa použiť vyjadrenia:

  Projekt je/ nie je v súlade s platnou územnoplánovacou

  dokumentáciou...

  Projekt nerešpektuje výškové limity...

  Rozvoj zóny je/ nie je benefitom pre mestskú časť...

  Riešenie zóny absentuje riešenie statickej dopravy...

NÁSTROJE MIESTNEHO ÚRADNÍKA:

CHARAKTERISTIKA ROLE:

1. Územný plán

2. Vízia mestskej časti

    "Moderné bývanie s nádychom histórie"

3. Výškové limity

Administratívne budovy- 15 NP- max 15 nadzemných podlaží

Hromadná bytová výstava- 10 NP+S- max 10 nadzemných

podlaží+strešné podlažie

Varianty želaného stavu

nízkopodlažného admi-

nistratívneho centra



PODNIKY A TRHY

EKONOMICKÉ  NOVINY

Čierne  stavby  developerov

Projekt
Stredoeurópska  investičná skupina na

čele s pánom Júliusom/ pani Júliou rozšírila
portfólio svojich developerských  projektov v
Českej republike – od spoločnosti Blue Group
kúpila bývalý areál Woltrovky v brnenských
Suchoniciach a na jeho mieste vybudovala
modernú mestskú zónu.  Po dohode obidvoch
strán nebudú podrobnosti transakcie zverejnené.

Areál bývalej továrne Wolter bol z
väčšej časti zdemolovaný  a vďaka svojej veľkosti a
polohe má veľký rozvojový potenciál. Na území s
rozlohou 172 tisíc m2 bolo preinvestovaných  viac
ako 200 miliónov eur.

"Woltrovku považujeme za jeden z
najlepších brownfieldov v Brne, je
výborne dopravne dostupný a voľne nadväzuje na
vilovú štvrť Konvazinky. Radi by sme tam v
budúcnosti postavili novú modernú mestskú
štvrť," povedal Juraj Bôrik, riaditeľ  realitnej divízie
firmy pána/i Júliusa/ Júlie.

PROBLÉM
Projekt revitalizácie brownfieldu bol

zadefinovaný  ako čierna stavba hneď z viacerých
dôvodov. V prvých fázach projektu čelil
obvineniam za neoprávnené uskutočnenie
stavby. Prípadom sa zaoberá polícia. Policajný
hovorca potvrdil, že sa začalo trestné stíhanie pre
neoprávnené  uskutočnovanie stavby. Dodal, že
zatial nikoho neobvinili, ale ak porušovateľa
zákona odsúdia môže stráviť vo väzení dva roky.
Majiteľ  pozemku, pán Július  si však myslí, že zá-
kon neporušuje. Povedal: "Vyšetrovanie bolo zas-
tavené".  V súčasnosti prebieha konanie ktoré má
rozhodnúť, či sa stavba dodatočne zlegalizuje,
alebo bude musieť byť zlikvidovaná.
Development zóny taktiež čelil kritike pre nereš-
pektovanie prvého pásma ochrany. Tretím
problémom bolo porušenie, resp. nerešpektova-
nie výškových limitov regulácie zóny. Limita 15
nadzemných podlaží bola prekročená o tri
nadzemné podlažia. (Stanislav Peropíšuci)

VYJADRENIE MAJITEĽA
"Oddelenie vzťahov s
verejnosťou trvdilo, že o
policajnom vyšetrovaní nič
nevie a všetko je v
najlepšom poriadku".

Neskôr však vyšetrovanie
potvrdilo, avšak zdôraznilo
aj jeho pozastavenie.

Projekt však firma pokladá
za veľmi úspešný.

4.

Zdroj: http://th05.deviantart.net/fs31/PRE/i/2010/179/7/7/Residential_Complex_by_aa_abdullatif.jpg

Bratislava, Brno, 25.12. 2009
Developeri si častokrát robia, čo chcú. Zneli názori

opýtaných v prieskume verejnej mienky agentúry QUERI na
developerské projekty. Príkladom je aj developerských projekt
revitalizácie brnenskej Woltrovky



C.

ZAHRANIČNÝ

DEVELOPER

ROLA:

PROFESIJNÉ ZAMERANIE:

- konateľ spoločnosti Naftenko International

- riaditeľ Real Estate oddelenia

CIELE V HRE:

Úvodné informácie

- Predstavenie projektu (opísanie jednotlivých súborov objektov- Administratívne

  centrum, bytový komplex s jachtárskym klubom a multifunkčný štadión) s

  alokáciou - viď nástroje

- Pri obvinení z korupcie - interpretovať stretnutie s miest-

  nym úradníkom ako neformálne konzultácie

- Presvedčenie zúčastnených o správnosti svojho riešenia

- Zodpovedať položené otázky

Môžu sa použiť vyjadrenia:

  Zachovanie časti brownfieldu a jeho zakomponovanie do jachtárskeho klubu a

  športového centra...

  Projekt je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou

  Energeticky úsporné a certifikované riešenia jednotlivých objektov (cetrifikáty

  LEED)...

  Zvýšenie bonity a imidžu územia...

1.

 Olej Petrolejevič Naftenko, MBA
3.

NÁSTROJE ZAHRANIČNÉHO DEVELOPERA:

CHARAKTERISTIKA ROLE:

B.

A.

A. Bytový komplex s jachtárskym klubom

- Architektonicky zaujímavý rezidenčný komplex (7 nadzemných podlaží)s

  prislúchajúcim jachtárskym klubom (3 nadzemné podlažia) ponúkne záujímavú

  ponuku pre "High society" klientelu

- Veľkometrážne byty v kombinácii s klubom skvele zapadnú do "bytovej štvrte",

  ponúknu jej obyvateľom zaujímavú alternatívu na trávenie voľného času a

  zatraktívnia imidž zóny

- Priestory pri komplexe využiť na parkovacie miesta

B. Administratívne centrum

- Rozšírenie administratívneho centra o moderný komplex energeticky efektívnych

  certifikovaných objektov (najvyššia adm. budova- 15 nadzemných podlaží)

- Atrahovaním biznis klientely sa potenciálne zvýši počet nových pracovných

  príležitostí

- Benefitom bude aj polyfunkčná časť centra, kde bude sútredená občianska

  vybavenosť

C. Multifunkčný štadión:

- Prínos štadióna ocenia hlavne športoví priaznivci, ktorí tu budú môcť tráviť svoj

  voľný čas

- Súčasťou štadióna bude aj športové múzeum

- Priestory pre lokálny futbalový klub, ktorý momentálne trénuje na provizórnych

  plochách

OPIS POSTAVY:

- vzdelaný, úspešný a sebavedomý

- sofistikovaný a komunikatívny (rád obhajuje svoje názory a riešenia)

- príjemne vystupujúci

VIZUALIZÁCIA PROJEKTU

OPIS PROJEKTU

10.



mapa2_8.bmp

Riešené územie sa nachádza v severnej časti mesta,

ktorá je charakteristická rezidenčnou funkciou.

Dostupnosť do mesta je zabezpečená autobusovou

dopravou s výhľadom na budúcu výstavbu trate metra

C. Zóna má v okruhu 15 minút automobilovou dopravou

dostupné regionálne obchodné centrum, základnú

občiansku vybavenosť v podobe nemocnice, obchodov

a pošty. Diaľnica, vzdialená 25 minút je dostupná

prostredníctvom miestnych komunikácií. Letisko

medzištátneho významu je vzdialené 45 minút, a hlavná

autobusová a železničná stanica 20 minút. Územím nie

je trasovaná žiadna technická infraštruktúra

medzimestkého a vyššieho významu.
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