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VÝCHODISKO

Verejné priestory tvoria systémovú kostru fyzickej urbánnej
štruktúry mesta a kvalita tejto kostry definuje kvalitu zástavby.
Tam, kde štruktúra verejných priestorov chýba, priestory sa
rozdrobujú a majú nedefinovaný charakter a funkciu, stráca sa
základná urbánna kvalita mesta. Kvalitný verejný priestor vytvára
život mesta. Práve verejné priestory sú tým, čo vytvára mesto
mestom.
Celkový verejný priestor tvoria neodeliteľné zložky: zeleň, mobiliár,
spevnené plochy prepojené do funkčného a estetického celku.
V politike mesta chýba definícia kvality verejného priestoru pre
život v meste.
Chýba koncepcia priorít mesta v rozvoji verejného priestoru a na
ich základe časový a investičný plán rozvoja.
Chýba koordinácia jednotlivých zložiek utvárajúcich verejný
priestor. Podkladom rozhodnutí o zásahu do verejných priestorov
sú väčšinou čiastkové záujmy rôznych subjektov a nie je nadradený
záujem mesta o celkovú kvalitu.
(inšpiračný zdroj: IPR Manuál verejných priestorov, hl. mesta Prahy)
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1. spracovať Koncept rozvoja verejných
priestorov a sídelnej zelene

- ide o strategický dokument, ktorý bude podkladom pre ďalšie fázy
projektovania revitalizácie a rozvoja verejných priestorov a zelene. Obsahuje
celkové zhodnotenie aktuálneho stavu jednotlivých riešených zón a návrhy
budúcich opatrení s ohľadom na ďalší rozvoj zóny, rozvoj zelene a jej
udržateľnosť. Dokument pojednáva o verejných priestoroch a zeleni z
koncepčného hľadiska. Možnosť spracovať po etapách
- zmapuje a zhodnotí existujúce plochy, ich stav, vytypuje nové plochy, kt. by
bolo dobre začleniť do systému verejných priestorov a zelene. Navrhne ich
obnovu a etapizáciu. Je to koncepčný materiál, ktorý určí smer a víziu, kam
chceme smerovať. Následne je potrebné ho „rozmeniť na drobné“ a realizovať
jednotlivé projekty (”už viem, čo chcem” a môžem žiadať o granty, umiestňovať
náhradné výsadby, ak príde sponzor, viem povedať, kde a čo chceme realizovať
apod.)
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2. Rýchle malé zásahy
- revitalizácia Hlavnej ulice – inventarizácia drevín s návrhom pestovateľských
opatrení, následné ošetrenie stromov + výsadba stromoradia pred Univerzálom,
MsKS a pred Tatrabankou
- výsadba stromov a kvitnúceho trvalkového záhonu okolo fontány, v plochách
pred Tatrabankou a pred Univerzálom
- zlepšenie stanovištných podmienok líp na námestí – rozšírenie vsakovacieho
priestoru pre vodu a vzduch osadením pochôdznych roštov
- v rámci znižovania nákladov na údržbu postupná premena letničkových
záhonov na trvalkové
- ďalšie plochy, kt. vytypuje Koncept verejných priestorov a sídelnej zelene –
napr. predpriestor pošty, Jednoty na Hlavnej, predstaničný priestor, Námestie
detí ...
Pešia zóna Trnava
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Piešťany

Hlavná ulica a námestie

Navrhovaný stav
- zlepšenie pobytovej kvality námestia, prehodnotenie
mobiliáru a jeho rozmiestnenia
- doplnenie alejí stromov a kvitnúcich extenzívnych
trvalkových záhonov
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Revitalizácia okolia fontány

Navrhovaný stav - doplnenie stromov kvôli
zatieneniu s podsadbou extenzívneho
kvitnúceho trvalkového záhonu s cibuľovinami

Súčasný stav - štrková plocha so solitérnymi
zakrpatenými ihličnanmi; vítaná aktivita, ale
malý efekt (nízka hustota, prevaha štrku,
náročnejšia údržba)
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Zlepšenie stanovištných pomerov líp na námestí

Navrhovaný stav - zväčšenie plochy pre
prijímanie vody a vzduchu osadením
pochôdznych roštov. Lokálna výmena zeminy
metódou air spade.

Lipy na námestí neprospievajú z dôvodu
nepriaznivých podmienok v koreňovom priestore
(nedostatok vody a vzduchu a nekvalitný pôdny
substrát). Zálievka pri kmeň nie je efektívna, kedže
absorbčné korene sa nachádzajú ďalej od kmeňa a
na okraji koruny.
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Revitalizácia priestoru Vajanského ul.

Navrhovaný stav - výsadba aleje s podsadbou extenzívnych
trvalkových záhonov

Existujúci stav jedného z hlavných verejných priestorov
v meste
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Revitalizácia priestoru pred Univerzálom

Navrhovaný stav - výsadba stromoradia, doplnenie trvalkových záhonov
(nutnosť preveriť trasovanie inžinierskych sietí)

Existujúci stav jedného z hlavných verejných priestorov
v meste
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3. spracovať pasport zelene – materiál potrebný
pre TSMG
Pasport zelene tvorí základ prehľadne vedenej evidencie zelene, hovorí
zjednodušene koľko čoho je vo vlastníctve mesta (výmery trávnikov, počty
košov a lavičiek, osvetlenia, stromov, výmery živých plotov…). Na základe neho
môžeme efektívne plánovať údržbu.
Pasport zelene ale nehovorí nič o kvalite týchto plôch a o tom, v akom stave sú
vegetačné prvky (hlavne stromy). O tom hovorí až inventarizácia drevín
(Dendrologický prieskum, Dokument starostlivosti o dreviny)

4. spracovať Inventarizáciu drevín po menších
etapách v prostredí GIS
- je východiskový dokument na zabezpečovanie starostlivosti o dreviny na
území mesta. Poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom,
krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v meste a je
podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov
ochrany prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.
- hovorí o tom, v akom stave sú jednotlivé stromy a určí etapizáciu ich obnovy –
ošetrenie akútne, ošetrenie do 2 rokov, ošetrenie do 5 rokov...
- 1. etapa CMZ
- 2. etapa – frekventované ulice – Hodská, trasy na železničnú stanicu,
Bratislavská ul. ...
- 3. etapa sídliská a ďalšie časti
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5. Štandardy výsadby stromu
Pomocou VZN definovať štandardy výsadby stromu na území mesta, aby bolo
zabezpečené ich dlhodobé zotrvanie na stanovisku. Stanoviť mechanizmus
kontroly ujatia výsadbieb, ktoré musia mať zabezpečenú starostlivosť min. 3
roky po výsadbe.
- pri výsadbe stromov v spevnených plochách stanoviť minimálny
prekoreňovací priestor (1 x 1m ako to projektuju zväčša dopravní inžinieri
nestačí pre dlhodobé zotrvanie stromu na stanovisku)
- týkalo by sa nových výsadieb aj náhradných výsadieb (ak investorom je
mestská organizácia a firmy)
-dôvod opatrenia: neujaté náhradné výsadby na sídl. Sever – nevhodný výber
veľkostí sadeníc a druhov drevín, zlé kotvenie, absentuje výchovný rez,
nedostatočná ochrana voči psím výkalom, chýba zálievková misa a mulčovací
materiál
Náhradná výsadba sídl. Sever - výsadby sú v dlhodobom horizonte neperspektívne

Príklad výpestku správnych parametrov do mestského prostredia a správneho kotvenia
sídl. SNP

sídl. Sever
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6. Povinné vyjadrenia Odboru ŽP k sadovníckym
úpravám pri územnom a stavebnom konaní

- pre územné a stavebné konanie stavieb bude požadované stanovisko
Odboru komunálnych služieb a ŽP, ten stanoví podmienky povolenia z
pohľadu ŽP a zelene, ochranu existujúcich stromov pri stavebnej činnosti,
môže žiadať prípadné doplnenie dokumentácie. Zároveň je treba nastaviť
mechanizmus kontroly dodržiavania požadovaných podmienok.
- dôvod: kolaudované sú stavby, ktoré absolutne neriešia alebo nedostatočne
riesia zeleň a verejné priestranstvá, napr. nové bytovky West, nová štvrť za
Galandiou bez uličnej zelene a verejného priestranstva/parčíku/detského
ihriska; fenoménom sa stali plochy, ktoré sú prekryté geotextíliou a
zaštrkované bez výsadby. Cez geotextíliu následne prerastá burina, tá sa buď
ponechá alebo sa chemicky ošetruje, aby nerástla). Tieto plochy sú pritom
vizuálne súčasťou verejných priestorov a obrazu mesta.

Novostavba autoumyvárne. Novodobý fenomén
štrkových plôch s geotextíliou a bez výsadby.

Stav zaburinenej plochy po 2 mesiacoch. Tieto plochy
sú súčasťou obrazu mesta a v centre Galanty.

Plocha sa tvári ako trávnatá, v skutočnosti ide o burinu,
terén nie je urovnaný, obrubník neprihrnutý zeminou.

Plocha mesiac po zrealizovaní je zaburinená, mohol byť
umiestnený strom s podrastom krov alebo kvitnúcich
rastlín.

- nastaviť mechanizmus kontroly vegetačných plôch po skončení stavby napr. bytovka Jas – po zateplení bytovky ponechaná zdevastovaná plocha,
ujazdená plocha bez trávniku, lokalita nebola daná do pôvodného stavu –
parčík je v zdevastovanom stave, pritom denne ním prechádza množstvo ľudí
a je verejným priestorom.

Verejný priestor na Vajanského ul. - štrková plocha s
pretŕčajúcou geotextíliou a bez vegetácie
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Prístavka Kvetinárstvo Hodská a štrková
plocha bez vegetácie

Sídl. Jas - zdevastovaný verejný priestor po zateplení
bytového domu.

7. Ošetrenie stromov realizovať odborníkom arboristom s certifikátom

- ošetrenie stromov realizovať arboristom s certifikátom a nie pilčíkom, ktorý
má len oprávnenie na prácu s motorovou pílou bez dendrologických znalostí o
drevinách
- vyčleniť v rámci rozpočtu TSMG ročne balík financií, z ktorého sa budú čerpať
prostriedky na ošetrovanie stromov odbornou firmou s certifikovaným
arboristom
- prijať pracovníkov so záhradníckym vzdelaním na bežné udržovacie práce

Takto nie
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Príklad aleje na Hodskej ulici po neodbornom oreze v roku 2016, na ktorý sme
upozorňovali, je dnes v zlom zdravotnom stave, po necitlivom zásahu stromy
zareagovali preschýnaním a nízkou vitalitou a sú v podstate v stave na výrub.

Neodborný “rez krov“ - de facto znamené ich zničenie
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PÔVODNÝ STAV
Ukážka odborného ošetrenia stromu certifikovaným arboristom –
zachovaný habitus koruny, redukcia plochy do 30%
Príklad pagaštanu: požiadavky na ošetrenie: 1. dosiahnutie odstupu
konárov od fasády a strechy budovy, 2. zvýšenie podjazdnej výšky nad
cestou a 3. dosiahnutie celkového presvetlenia. Rezom na pagaštane
bolo odstránených cca 25% listovej plochy a rezom vzniknuté rany
zostali dostatočné malé na to, aby sa strom s týmto druhom stresu

STAV PO ODBORNOM OŠETRENÍ
dokázal vysporiadať. Habitus (tvar koruny stromu) zostal u pagaštanu
zachovaný s perspektívou na ďalšie, pre svoje okolie bezpečné dožitie.
Zjednodušene povedané, stromy aj po prevedenom reze si naďalej
zachovali svoj charakteristicky vzhľad, nemajú pahýle a veľke rany, ktoré
by spôsobili ich poškodenie.
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8. reštrukturalizácia TSMG
- vytvorenie sekcie Správa a údžba zelene s odborným vedúcim pracovníkom
a terénnymi pracovníkmi so záhradníckym vzdelaním
- môžeme sprostredkovať kontakt na riaditeľku Služieb mesta Pieštany, ktorá
cca pred 3 rokmi naštartovala nanovo Sekciu udržby a správy zelene v meste
a sú dnes fungujúcou organizáciou
- môžeme sprostredkovať kontakt na pracovníčku Odboru územného rozvoja
a koncepcií za zeleň Trnava, ktorá majú zas skúsenosti zo správy zelene z
pozície mestského úradu.
Dažďová záhrada v kombinácii s
ihriskom

Hospodárenie s dažďovou vodou

9. využívať aktuálne výzvy z fondov ÉU
- predpokladom čerpania výziev je mať víziu/koncept; mať vytypované plochy,
kt. chceme obnovovať a následne pre nich hľadať výzvy (mať spracovaný
Koncept rozvoja verejných priestorov a sídelnej zelene)

Komunitný vnútroblok

Obytná ulica

- napr.: aktuálna výzva: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
(v intraviláne obci) v rámci adaptačných opatrení na nepriaznive dôsledky
zmeny klímy.
Spoluúčasť 5%
- napr. vegetačné strechy (strecha MsÚ), vertikálna zeleň, dažďové záhrady,
nádoby na akumuláciu dažďovej vody a iné

Extenzívna vegetačná strecha z rozchodníkov- hrúbka
substrátu 3 cm
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Vertikálna zeleň

Obytná ulica

10. koncepčne riešiť rozvoj kvalitných verejných
priestorov a zelene v rámci regulatívov územného
plánu
Zriadiť pozíciu hlavného mestského architekta ako odborného garanta pre
rozvoj mesta a plánovaných investícií a zámeroch investorov.

vybavenosti pre relaxačný pobyt rezidentov v primeranom rozsahu;
- budovanie zelene na strechách zariadení občianskej vybavenosti a služieb

Do územného plánu implementovať regulatívy, ktoré zabezpečia kvalitu
verejného priestoru a zelene (inšpirácia a výťaz z ÚP Trnava):

orientovať prioritne na plochy v dotyku s obytným územím;
- vertikálnu zeleň uplatňovať na oporných konštrukciách, fasádach, plotoch
a podobne; ak sa jedná o uličný parter, je potrebné zachovať zeleň pri
objektoch občianskej vybavenosti ako verejne prístupný priestor bez oplotenia;

všeobecne:
- parkovo upravenú plochu s vybavenosťou, alternatívne verejne dostupné
priestranstvo upravené zeleňou, mobiliárom a vybavenosťou pre relax
a spoločenské kontakty rezidentov povinne riešiť v nových zónach bývania
v dostupnosti do 300 m;

- zeleň spevnených plôch a nevyhnutných zariadení parkovania pre rezidentov
na úrovni terénu riešiť formou bodovej, resp. líniovej stromovej zelene –
minimálne 1 strom na 80 m2 plochy parkoviska vrátane započítania plôch
obslužných komunikácií parkoviska;

- minimálna veľkosť parkovo upravenej plochy, resp. verejne dostupného
priestranstva upraveného zeleňou najmenej 10% kompaktných plôch z výmery
jednotlivých stavebných pozemkov, resp. minimálne 0,5 ha veľkosť
a vymedzenie budú určené v územnom pláne zóny alebo v urbanistickej štúdii
v závislosti od špecifík územia a jednotlivých mestských častí;

- pri umiestnení stromov do spevnených plôch musí byť na výsadbu minimálna
šírka pásu zelene (línie) 2,5 m, výsadbu stromov v spevnených plochách je
možné realizovať len do otvorov, ktoré majú minimálnu otvorenú plochu
5 m2 a pod spevneným povrchom nadväzujúci prekoreniteľný priestor
o minimálnom rozmere 3 x 3 m do hĺbky 0,5-0,8 m. Ak nie je možné túto
podmienku dodržať, je potrené použiť prekoreňovacie moduly (soil cells).
Šírka modulu minimálne 3 m a hĺbka 0,5 – 0,8 m.

- zeleň uličných priestorov a komunikácií doplniť alejou, prípadne minimálne
jednostranným stromoradím;
- na parkovo upravených plochách, verejne dostupných priestranstvách pre
relax a spoločenské kontakty rezidentov a na plochách malých ihrísk budovať
originálnu identitu;

- geograficky nepôvodné a ihličnaté dreviny vo výsadbách verejne
dostupných priestranstiev použiť max. do 30%, pričom zeleň napojená na
krajinné prostredie (biocentrá a biokoridory) musí byť povinne zostavená najmä
z domácich druhov, príp. neinváznych druhov a druhov introdukovaných,
vzhľadom podobných domácim druhom, ktoré nebudú zásadne meniť ráz
krajiny;

- pri detských ihriskách a športoviskách nepoužívať dreviny jedovaté a tŕnisté;
- v rámci plôch zelene a záhrad, parkovo upravených plôch, pridružených plôch
verejne dostupných priestranstiev vytvárať podmienky na správne
hospodárenie s dažďovou vodou

- trasovanie nových vedení inžinierskych sietí povinne priestorovo zosúladiť
s plochami a prvkami jestvujúcej a navrhovanej zelene, trasy nových vedení
viesť prioritne cez spevnené plochy alebo v ryhách s protikoreňovou fóliou na
ochranu inžinierskych sietí alebo v kolektoroch tak, aby bolo zachované
ochranné pásmo stromov min. 2,50 od päty kmeňov stromov;

- v architektúre uplatňovať strešnú a vertikálnu zeleň;
- na strechách a terasách objektov bloku aplikovať strešnú zeleň vrátane
- 18 -

- budovanie plôch verejnej zelene, verejných priestranstiev pre relax
a spoločenské kontakty rezidentov v predpísanom minimálnom rozsahu,
alternatívne malých ihrísk pre neorganizovaný šport obyvateľov príslušného
územia je povinnosťou jednotlivých investorov.

- nedostatok plôch pre budovanie zelene v predpísanom rozsahu nahradiť
inouprimeranou formou zelene, napr. na terasách, strechách, fasádach,
oporných konštrukciách, plotoch a pod.,

Pre jednotlivé funkčné typy definovať špecifické požiadavky:

- plochy verejnej zelene postupne dobudovať vybavenosťou pre relaxa
spoločenské kontakty rezidentov, budovať originálnu identitu územia,

napr. v zónach polyfunkčných komplexov s funkciou bývania:

- rešpektovať plochy zelene určené na nezastavanie,

- riešiť verejne dostupnú parkovú zeleň s vybavenosťou o minimálnej veľkosti
0,5 ha v dostupnosti do 300 m, alternatívne v dostupnosti do 500 – 800 m
riešiť parky s vybavenosťou o minimálnej veľkosti 2 ha (s funkciou subjadra
systému sídelnej zelene);

- dodržať dostatočnú veľkosť školských areálov a ochranu,
budovanie,zveľaďovanie a systematickú starostlivosť zelene v školských
areáloch prepotreby výučbového procesu a pre potreby postupného
sprístupňovaniaverejnosti v určenom režime,

- pre na terasách a strechách nových objektov bloku aplikovať strešnú zeleň
minimálne v rozsahu 50% z celkovej výmery všetkých nových objektov
riešeného územia s týmito strechami, vrátane vybavenosti pre relaxačný pobyt
rezidentov, návštevníkov a zamestnancov v primeranom rozsahu;

- vodný tok Šárd v intraviláne povýšiť na zelenú os, podporiť funkciu
biokoridoru rozšírenými výsadbami a zároveň využiťako vodný prvok
v urbánnom prostredí s možnosťou sprístupnenia,
- budovať stromoradia na prepojenie urbánnej zelene v zastavanom území
s krajinným prostredím (biocentrá, biokoridory) mimo zastavaného územia,

Zásady a limity pre ochranu prírody a tvorbu krajiny, pre
vytváranie a udržiavanie ekologickej stability vrátane plôch
zelene

- budovať ekodukty a ekopodchody pre bezkolízny pohyb živočíchov medzi
zastavaným územím a krajinným prostredím podľa návrhu,

Návrh opatrení na zvýšenie kvality a množstva systému urbánnej zelene:

- pre vymedzené plochy zelene, stromoradia a stromy vo veku nad 100 rokov
zabezpečiť osobitnú legislatívnu ochranu.

- postupne zvyšovať podiel existujúcich verejne dostupných jadier a subjadier
urbánnej zelene dostupných do vzdialenosti 300 m, 500 m a 800 m tak, aby
postupne došlo k naplneniu potrieb územia,
- postupne znižovať deficit urbánnej zelene, najmä v kategórii verejnej zelene lesoparky podľa návrhu,
- budovať predpísaný podiel zelene na jednotlivých funkčných plochách
v rozsahustanovenom pre jednotlivé kódy funkčného využitia územia,
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Osobitné regulatívy a limity

pokryvnosťou nad stanovený index zelene v danom areáli,

Súčasťou záväznej časti je Koncepcia umiestňovania a povoľovania reklamných,
informačných a propagačných zariadení na území mesta Trnava, vrátane jej
následných zmien a doplnkov v zmysle platnej legislatívy.

- deficit zelene spevnených plôch podmieniť uplatnením zelených fasád
s popínavými rastlinami v danom areáli (prioritne na objektoch orientovaných
do predmetných spevnených plôch),

V odôvodnených prípadoch je možné vyžadovaný rozsah zelených striech
nahradiť kompenzačnými opatreniami: - deficit plôch zelených striech nahradiť
na teréne ďalšou zelenou plochou o výmere 25% z celkovej výmery všetkých
striech objektov s výsadbou listnatých stromov so 100% plánovanou
pokryvnosťou,

- deficit zelene spevnených plôch riešiť realizáciou povrchových retenčných
nádrží pre dlhodobé zadržiavanie vody a jej odparovanie (s prihliadnutím
na geologické a technické podmienky).
Podmienkou pre určenie spôsobu, rozsahu a kombinácie uplatnenia
kompenzačných opatrení bude vypracovanie komplexného návrhu riešenia
odborne certifikovaným subjektom, ktorý po odsúhlasení mestom Trnava bude
podkladom pre zabezpečenie následnej príslušnej predprojektovej a projektovej
prípravy.

- deficit plôch zelených striech podmieniť uplatnením materiálov s vysokou
odrážavosťou (indexom solárnej reflexie – SRI),
- deficit plôch zelených striech podmieniť uplatnením zelených fasád
s popínavými rastlinami,

Hospodárenie s dažďovou vodou

- deficit plôch zelených striech riešiť realizáciou povrchových retenčných nádrží
pre dlhodobé zadržiavanie vody a jej odparovanie (s prihliadnutím na geologické
a technické podmienky).

Pri hospodárení s dažďovou vodou je potrebné dodržať nasledovné zásady:
- povinnosťou investora je vytvárať podmienky na správne hospodárenie
s dažďovou vodou, prednostne formou jej zachytávania a využitia v mieste
dopadu, opatreniami na podporu vsakovania, opatreniami na akumuláciu,
retenciu a detenciu vôd a opatreniami na zníženie koncentrácie znečistenia
odtekajúcej dažďovej vody (riešenie nakladania s dažďovou vodou musí

- pri výstavbe je potrebné vo zvýšenej miere uplatňovať opatrenia eliminujúce
negatívne dopady na zmenu klímy (extenzívna plošná zeleň na strechách,
vertikálna zeleň na fasádach objektov a oporných konštrukciách.
V odôvodnených prípadoch (potreba budovania spevnených plôch väčšieho
rozsahu bez možnosti ich členenia a doplnenia stromovým porastom v zmysle
stanovených regulatívov, vyplývajúca špecifickými požiadavkami výrobných
a distribučných procesov), je potrebné vyžadovaný rozsah zelene spevnených
plôch nahradiť kompenzačnými opatreniami:

vyplynúť z hydrogeologických podmienok v území);
- bežné opatrenia na správne hospodárenie s dažďovou vodou môžu byť:
- na povrchu (priekopy, nádrže, bazény, mokraďové systémy, dažďové záhrady,
vodné plochy s trvalou alebo dočasnou akumuláciou vody, zelené strechy a
strešné záhrady, spevnené plochy so zvýšenou priepustnosťou a pod.)

- deficit zelene spevnených plôch (parkovísk) nahradiť v plnom rozsahu
zvýšením plôch ucelených zelených plôch so stromovou plánovanou
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- pod povrchom (vsakovacie bloky, vsakovacie a akumulačné zariadenia
s regulovaným odtokom a pod.),
- dažďovú vodu možno využívať aj na chladenie, požiarne účely, splachovanie
WC a pod.;
- vsakovaním dažďových vôd nesmie prísť k znečisteniu alebo k zhoršeniu
kvality podzemných vôd, k negatívnemu ovplyvneniu vodných pomerov
dotknutého územia a využitia susedných nehnuteľností vzdutím hladiny
podzemnej vody s možným následkom zaplavovania a podmáčania dotknutého
územia;
- dažďové vody z parkovísk a komunikácií, kde hrozí ich znečistenie, pred ich
sústredeným odvedením do kanalizácie, vsaku alebo do toku prečisťovať cez
odlučovače ropných látok.
Príklad kvalitného verejný priestoru

(inšpirácia a výťah ÚP Trnava)

Obytná ulica

Parkovisko s uplatnením vzrastlých stromov
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