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Okresný úrad Košice 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia 
Komenského 52 
041 26 Košice 

 
 
Vec: Pripomienky k zámeru Obytný súbor NT3 
 
V zmysle § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné                 

prostredie podávame nasledovné stanovisko k správe o hodnotení – “Obytný súbor NT3” -             

navrhovateľ eMeM, spol. s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO:             

35833084. Prikladáme doklad v zmysle § 24 ods. 5 písm. a) zákona, na účely tohto zákona je                 

občianske združenie Cyklokoalícia pokladané za dotknutú verejnosť, ktorej právo na          

priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté podľa § 24 písm s) a t) zákona. 

 
Zároveň žiadame byť účastníkom ďalších konaní. 

 
Predkladaný zámer síce obsahuje kapitolu Doprava, no venuje sa v nej len            

automobilovej doprave. Pešiu a cyklistickú dopravu spomína veľmi okrajovo. Takisto je v            
zámere detailne riešené parkovanie pre motorové vozidlá, no nie pre návštevíkov           
dochádzajúcich na bicykli. V STN 73 6110 projektovanie miestnych komunikácií sa pritom            
uvádza: 
 
čl. 12.2.5: V obytných súboroch a pri objektoch občianskeho vybavenia, dopravných           
zariadeniach a športových zariadeniach je potrebné zriaďovať zariadenia na odstavovanie a           
parkovanie bicyklov. Tieto zariadenia musia byť navrhnuté so zaistením proti odcudzeniu. 
 
čl. 16.3.12/Z1: Na parkoviskách pri verejných inštitúciách, zariadeniach výroby,         
zdravotníctva, kultúry, športu a služieb sa musia vytvárať aj parkovacie miesta s ochranou             
pre bicykle. 
 
 

Križovatky 

Vo všetkých križovatkách žiadame cyklistov viesť zvýrazneným podfarbeným pruhom, resp.          

cyklopriechodom. 

http://www.orsr.sk/hladaj_ico.asp?ICO=35833084
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Jednosmerky 

Všetky jednosmerky musia umožňovať vjazd cyklistov v protismere riešený samostatným          

cyklopruhom o šírke 1,5m alebo piktokoridorom v zúžených podmienkach. 

Parkovanie bicyklov 

 
V objekte zabezpečiť krátkodobé a dlhodobé parkovanie pre bicykle. 
 

a. Vytvoriť bezpečné vonkajsie parkovacie stojany pre návštevníkov (krátkodobé        
parkovanie), ideálne kryté na ochranu počas nepriaznivého počasia, v         
blízkosti vchodu (čím sa dosiahne pasívne zvýšenie bezpečnosti), zároveň však          
tak, aby neprekážali v pešom pohybe. Viac informácií sa nachádza v kapitole            
6.1 na str. 28-33 TP 7/2014. 

 
b. Vyhradiť bezpečné vnútorné kapacity pre osadenie stojanov pre bicykle         

určené prmárne pre zamestnancov objektu. Vyhradiť bezpečné vnútorné        
kapacity pre 70% obyvateľov. Viac informácií sa nachádza v kapitole 6.1 na            
str. 28-34 TP 7/2014.  

 
c. Vytvoriť samostatnú vstupnú cestu pre cyklistov do daného objektu. 

 
 

Technické podmienky 

Špecifikácia farebného riešenia cyklotrá: reflexný zelený podklad (zelený asfalt/betón s          

reflexnou prímesou), biela reflexná farba na vodorovné značenie. Riešiť cyklistickú          

infraštruktúru (cyklopruhy, cestičky pre cyklistov, priechody pre cyklistov, a pod.) podľa           

Technických podmienok (TP) 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry       

(http://bit.ly/TP-7-2014).  

Elektromobilita 

 
Rezidenčné parkoviská 
10 % nových parkovacích miest vybavených nabíjacím bodom pomalého nabíjania a ďalších 
30 % miest bude vybavených elektroinštalačnou prípravou na osadenie nabíjacieho bodu. 
  
Ostatné parkoviská 
Pri ostatných parkoviskách bude nabíjacím bodom pomalého nabíjania vybavených 5 % 
parkovacích miest a elektroinštalačná príprava na osadenie nabíjacej stanice bude vykonaná 
na ďalších 15 % parkovacích miest. 
 

http://bit.ly/TP-7-2014
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Peší pohyb 

Pre chodcov požadujeme širšie chodníky v šírke aspoň 2-4 m (nie minimálny,            

neakceptovateľný rozmer 1,5 m, platný iba v zúžených podmienkach) na všetkých trasách v             

rámci zámeru. Zámer požadujeme riešiť ako ukľudnenú zónu 30 km/h so zákazom státia             

mimo vyznačené parkovacie plochy. Priechody pre chodcov žiadame riešiť v úrovni           

chodníkov ako bezbariérové/zdvihnuté oproti vozovke a slúžiace ako prirodzené         

spomaľovače pre motorovú dopravu. Ďalej požadujeme: 

 

Obnovu chodníkov pre peších ktoré susedia s objektom a smerujúcich na najbližšie            

MHD zastávky. 

 

Dobudovanie súvislej trasy pre chodcov, bežcov a cyklistov vedenej po hornom okraji            

svahu medzi sídliskom Terasa a centrom mesta – tzv. košická zelená trasa (Výber z              

programu rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025) Programová oblasť rozvoja: Košice –           

mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu      

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=47286 ). S tým súvisí aj zrušenie       

oplotenia ktoré sa nachádza pri tejto trase.  

 

Aby chodníky ktoré pretínajú celý objekt boli bezbariérové, to znamená bez schodov a             

zároveň aby boli osadené značkami zmiešaného pohybu chodcov a cyklistov.  

 

 
Pripomienky podáva: 
Cyklokoalícia, občianske združenie, Karadžičova 6, 82108 Bratislava 
 
SEVA - Slovenská asociácia pre elektromobilitu, Bajkalská 5/B, 831 04  Bratislava 
 

Za zohľadnenie našich pripomienok a návrhov Vám ďakujeme. Podporíte tým rozvoj           

cyklistickej dopravy a prispejete tak k zdravšej populácii a lepšiemu životnému prostrediu. 

 
 
 

S pozdravom, 

 
 
 
 

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=47286
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RNDr. Michal Malý, PhD. 

člen výkonnej rady 

Cyklokoalícia 
 


