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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
štúdiu pešieho pohybu mestskej časti Bratislava-Petržalka, lokalita Háje.
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Dôvodová správa
Verejné mestské priestory a pešia doprava v nich sa týkajú každého. To ako je
mestský priestor vytváraný funkciami námestí a peších zón navzájom logicky poprepájaných
ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov, ktorí v meste žijú a chcú žiť.
Na tom ako tieto mestské priestory vyzerajú, by sa predovšetkým svojou činnosťou
mala podieľať samospráva, samozrejme v úzkej spolupráci so samotnými obyvateľmi,
urbanistami, odborníkmi na veci verejné a v neposlednom rade s investormi.
Verejný priestor na území Petržalky prestal fungovať. Je dlhodobo v nevyhovujúcom
stave a prestáva byť verejným priestorom. Jedným z množstva dôvodov je stagnácia
vyváženého rozvoja všetkých druhov dopravy a tým zhoršujúce sa podmienky pre chodcov.
Kvalitu dopravného systému nemožno oddeliť od kvality verejného priestranstva a
bezbariérovosti mesta. Tento stav je potrebné postupne meniť. Bez zásadnej koncepcie
dlhodobého rozvoja, bez záväznej vízie nie je možné urobiť dobré kroky k zlepšeniu.
K obstaraniu dokumentu o pešej doprave nás viedla absencia akejkoľvek záväznej
koncepcie v tejto oblasti na území Petržalky. Z dôvodu rozsahu sme pristúpili k rozčleneniu
územia na 3 lokality Háje, Dvory, Lúky.
Vo februári 2016 sa začali práce na zostavení podkladov pre obstaranie štúdie.
Máj až september prebehlo verejné obstarávanie, čoho výsledkom bol výber spracovateľa
a podpis zmluvy.
25.novembra 2016 nadobudla zmluva účinnosť a projektant zahájil práce na diele,
ktorého výsledok odovzdal 24.5.2017.
Prerokovanie
Predmetná štúdia bola predložená na rokovanie do komisie ÚPVaD a komisie ŽPaVP,
s cieľom predložiť ju aj na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, tak aby sa mohla stať
podkladom pre spracovávanie realizačných projektov a rozpočtovanie položiek potrebných
na túto realizáciu príslušnými oddeleniami miestneho úradu. (OPR, ONsM, OŽP).
Pre konkrétne realizačné krátkodobé projekty je potrebná úzka spolupráca oddelení
miestneho úradu a poslancov miestneho zastupiteľstva.
V júli 2017 sa konalo stretnutie Oddelenia životného prostredia, nakladania s
majetkom, projektového riadenia a územného rozvoja a dopravy s cieľom koordinovať svoju
činnosť a začať proces obstarávania jednotlivých realizačných projektov. Výsledkom bola
dohoda na výbere lokality Hrobákova ul. (na základe aktuálneho poznania miestnej situácie),
kde sa začnú práce na revitalizácii tejto ulice ako vzorového riešenia.
Nevyhnutným predpokladom bude taktiež nadviazanie spolupráce s hlavným mestom
(ako vlastníkom a správcom miestnych komunikácii II. triedy a ich priľahlých verejných
priestranstiev, vrátane zastávok MHD).
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Stručný výpis štúdie pešieho pohybu Bratislava-Petržalka, lokalita Háje

Štúdia zahŕňa spracovanie koncepčného rozvojového materiálu, ktorý bude podkladom
pre projektovú prípravu programu revitalizácie verejných priestranstiev a následnú realizáciu
konkrétnych projektov (od bodových opatrení až po komplexnú revitalizáciu verejných
priestranstiev za účelom zlepšenia podmienok pre chodcov).
Hlavným cieľom je určiť priority mestskej časti pri rozvoji pešej dopravy v rámci
dopravného systému mesta, definovať podmienky a vhodné opatrenia k zvýšeniu pohodlia a
bezpečnosti chodcov, základné požiadavky na infraštruktúru pre chodcov, ktoré budú
výhľadovo realizované či už vo väzbe na rekonštrukciu, alebo ako samostatné projekty.
HIERARCHICKÉ ČLENENIE PEŠÍCH TRÁS DEFINUJE TYPOLÓGIA SYSTÉMU PEŠIEHO
BIOKORIDORU

Nadradený systém:
Sídlisková promenáda
Špecifická promenáda (prírodný charakter)
Špecifická promenáda (s fenoménom vody)
Doplnkový systém:
Obytná ulica (rekreačného typu - pasívny)
Obytná ulica (rekreačného typu - aktívny)
Obytná ulica (pobytového typu)
Z nadradeného systému a doplnkového systému boli vytipované/vybrané niektoré úseky, na
ktorých bol navrhnutý základný koncept revitalizácie v zmysle základných princípov Štúdie
pešieho pohybu (vizualizované). Ide o:
 Sídlisková promenáda
o úsek Ovsištské námestie – Jankolova
o Osuského – Hrobákova – Dudova
 Prírodná promenáda
o úsek Starohájska
 Obytná ulica rekreačného typu
o úsek Pankúchova – Mamateyova
o úsek Bradáčova – Dudova
 Obytné ulice pobytového typu
o Medveďovej

Štúdia je zverejnená na https://www.petrzalka.sk/2017-06-19-petrzalka-ma-ako-prva-studiupesej-dopravy/
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Sídlisková promenáda úsek Ovsištské námestie – Jankolova
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Sídlisková promenáda Osuského – Hrobákova – Dudova
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Obytná ulica rekreačného typu úsek Bradáčova – Dudova
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