Navrhovateľ:
v zastúpení:
Zámer :
Stupeň :

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. SR Bratislava
"Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská cesta"
19.12.2014 návrh o vydanie územného rozhodnutia

Popis riešenia:
Účelom umiestnenia cyklotrasy s názvom Starohájska v MČ Bratislava-Petržalka je
prepojenie cyklotrasy na Rusovskej ceste vedúcou popri Chorvátskom ramene s cyklotrasou
na Dolnozemskej ceste. Navrhovaná cyklotrasa bude začínať napojením sa na existujúcu
drevenú lávku ponad Chorvátske rameno a ukončená bude napojením sa na existujúcu
cyklotrasu na Dolnozemskej ceste.
Poznámka:
Návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, preto
stavebný úrad podľa stavebného zákona vyzval navrhovateľa na doplnenie potrebnými
podkladmi a dokladmi, stanovil lehotu na doplnenie a konanie rozhodnutím prerušil.
Navrhovateľ ku žiadosti okrem iných dokladov nepredložil záväzné stanovisko hlavného
mesta SR Bratislavy.
Stanovisko oddelenia Územného rozvoja a dopravy 9.6.2014:
V predloženej projektovej dokumentácii, spracovanej Ing. Viktorom Neumannom 12/2013, je
navrhovaná nová cyklotrasa v úseku Chorvátske rameno – Osuského, rozšírenie existujúceho
chodníka v úseku Osuského – Dudova a preriešenie priechodu pre chodcov a cyklistov cez
Kutlíkovú ul..
Po posúdení predloženej dokumentácie a vykonaní miestnej obhliadky Vám mestská časť
Bratislava-Petržalka dáva z hľadiska dopravného nasledovné vyjadrenie:
Do projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie:
1. Žiadame novú cyklotrasu v úseku Chorvátske rameno – Osuského riešiť v zmysle
STN 73 6110 v šírke 3m. V stiesnených podmienkach medzi vzrastlou zeleňou
a parkoviskom pred bytovým domom Námestie Hraničiarov 10 – 20 je zúženie na 2,5m
akceptovateľné.
Paralelné vedenie chodníka pre peších a cestičky pre cyklistov odporúčame odlíšiť
piktogramami aj farebnou úpravou povrchu.
2. V úseku Osuského – Dudova pri rozširovaní chodníka žiadame doriešiť umiestnenie nádob
na odpad priľahlých nehnuteľností, ktoré sa dnes nachádzajú na chodníku. V prípade
spoločného vedenia chodcov a cyklistov odporúčame umiestniť varovný a vodiaci pás.
3. Žiadame zapracovať technickú úpravu úseku Dudova – Kutlíkova, nakoľko súčasný
stavebno-technický stav neumožňuje umiestnenie cyklotrasy, tak aby bola bezpečná.
4. Žiadame zvýrazniť šírkové kóty.
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