
Zjednosmernenie a vyznačenie parkovacích státí - informácia 

 

Zjednosmernenie a vyznačenie parkovacích státí bolo v minulých rokoch realizované 

prevažne na základe projektovej dokumentácie „Zmena organizácie dopravy“ z roku 2000.  

 

Na referát investičný boli doručené pre rok 2013 požiadavky na zjednosmernenie: 

 

1. Vyznačenie parkovacích státí na zjednosmernenej ulici Romanova 6-12 - žiadosť 

zaslaná listom č. 20898/2012 z ÚRaD na základe podnetu obyvateľa. 

Projektová dokumentácia ZOD na Rovniankovej a Romanovej ulici bola prepracovaná 

a schválená v OK Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy v decembri 2010, z ktorej časť 

bola zrealizovaná v r. 2011 v počte 25 ks kolmých parkovacích státí na Romanovej 

ulici č. 1-5. Ďalšie časti zatiaľ neboli realizované. 

Realizáciou časti Romanova ulica č.6-12 by bolo vyznačených 45 pozdĺžnych státí, 

čím by bolo presne určené parkovanie motorových vozidiel v tejto časti po oboch 

stranách vozovky. K realizácii je potrebné opätovne overiť PD v OK Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

2. Zjednosmernenie a vyznačenie parkovacích státí na Tupolevovej ulici – žiadosť 

zaslaná listom č. 2252/2013 z ÚRaD. 

V r. 2012 boli na Tupolevovej ulici vybudované v rámci výstavby obytného komplexu 

Skyboxu v zeleni kolmé parkovacie státia v počte 65 ks. Z uvedeného dôvodu je 

potrebné projektovú dokumentáciu k zjednosmerneniu podľa skutočného stavu 

aktualizovať a prepracovať. Samotnou realizáciou by sa zvýšil počet parkovacích státí 

o cca 50-60 ks. 

 

3. Zjednosmernenie a vyznačenie parkovacích státí na Bzovíckej ulici – v r. 2012 

emailom zaslaná žiadosť občanov, podnet od prednostu v r.2013 

Zjednosmernenie v projektovej dokumentácii „Zmena organizácie dopravy“ z r.2000 

bolo navrhnuté v časti Bzovíckej ulice č. 16-30. V prípade, že by sa malo 

zjednosmernenie zrealizovať, je potrebné projektovú dokumentáciu  

k zjednosmerneniu podľa skutočného stavu aktualizovať a prepracovať. Samotnou 

realizáciu by sa zvýšil počet parkovacích státí o cca 50 ks. V prípade, že by sa 

vyznačili parkovacie státia na celej Bzovíckej ulici počet parkovacích státí by sa zvýšil 

o cca 70 ks. 

 

 

Realizáciou zjednosmernenia a vyznačením parkovacích státí v uvedených lokalitách 

sa dosiahne bezpečnejšia a plynulejšia cestná premávka motorových vozidiel.  

 

Pred samotným zjednosmernením bude na niektorých úsekoch nutná oprava vozovky, 

chodníkov a výmena obrubníkov.  

Nakoľko investičnému referátu oddelenia nakladania s majetkom bolo v rozpočte na 

rok 2013 vyčlenených  na zjednosmernenie a vyznačenie parkovacích státí 1000 €, realizácia 

zjednosmernenia bude možná iba v rozpätí maximálne 25 ks parkovacích státí s osadením 

príslušného dopravného značenia bez stavebných úprav. 

 

Žiadame o prerokovanie uvedených podnetov zjednosmernenia komunikácií v komisii 

územného plánu, výstavby a dopravy a rozhodnutie o ich realizácii v r.2013. 
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