Karadžičova 6, 82108 Bratislava
Okresný úrad Bratislava,
odbor starostlivosti o ž.p.,
Odd. ochrany prírody
a vybraných zložiek ž.p.,
Karloveská 2,
842 33 Bratislava 4

Vec: Pripomienky k zámeru Bytový dom  Fuxova ul., Bratislava
Zasielame Vám pripomienky a návrhy1 k zámeru “Bytový dom  Fuxova ul., Bratislava” 
navrhovateľ FUXTON, s. r. o. Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35833531.
Prikladáme doklad v zmysle § 26 zákona, na účely tohto zákona je občianske združenie
Cyklokoalícia pokladané za zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé životné
prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté. Zároveň žiadame byť účastníkom ďalších konaní.
Navrhovaný zámer sa nachádza v lokalite s vysokým potenciálom využitia cyklistickej
dopravy, priamo v susedstve zámeru prechádzajú cyklotrasy, ktoré sú určené územným
plánom, uznesením mestského zastupiteľstva 1743/2014, prípadne sú súčasťou siete trás v
petržalskej Štúdii rozvoja cyklistickej dopravy.

1

Pripomienky nájdete v elektronickej podobe na adrese
http://cyklokoalicia.sk/wpcontent/uploads/2014/11/eiafuxova.pdf
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Ide o trasy:
● R18 Petržalská radiála, po východnej strane koridoru električkovej trate, západne od
zámeru.
● R28 Chorvátske rameno - z budúceho celomestského centra (CMC) ponad Einsteinovu
k Chorvátskemu ramenu, východne od zámeru.
● S383 Bosákova ul. – Zadunajská cesta, južne od zámeru, pozdĺž Bosákovej.
● S393 Šustekova ul. – Einsteinova ul. – Viedenská cesta, severne od zámeru, pozdĺž
Černyševského.

Žiadame preto:
1. Napojiť zámer na sieť cyklistických trás dobudovaním samostatných cestičiek
pre cyklistov šírky min. 2,5 m v súbehu s existujúcimi chodníkmi od existujúcej (no
neobnovovanej) cyklotrasy po južnej strane Einsteinovej v úseku od budovy Relax, cez
železničné priecestie, popri Lužnej až k cyklotrase popri Chorvátskom ramene. S
vetvou po severnej strane Bosákovej, ktorá napojí objekt priamo na cyklotrasu vedúcu
na Starý most, bez nutnosti dva krát križovať Bosákovu.
2. Požadujeme riešiť cyklistickú infraštruktúru podľa Technických podmienok (TP)
07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry.
3. V objekte vyčleniť priestor na bezpečné a prístupné parkovanie bicyklov obyvateľov
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(napr. priestor v ktorom bude možné zriadiť kontrolovaný vstup, kamerový systém).
4. Umiestniť dostatočný počet bezpečných cyklostojanov pre návštevníkov, pred
jednotlivými prevádzkami aj v blízkosti vstupov do obytných častí. (Viac informácií o
parkovaní
bicyklov
sa
nachádza
na
adrese
http://www.cyklodoprava.sk/cyklodoprava/parkovanie/)
5. Vytvoriť inteligentný systém zavlažovania prícestnej zelene zvádzaním vody zo
spevnených plôch ako napr. povrchovích parkovísk, chodníkov a cyklotrás, čo zníži
energetickú náročnosť projektu. Voda, ktorá spadne na dano území by mala zostať v
území a tým minimalizovať záťaž na mestskú kanalizáciu.
Pripomienky podáva:
Cyklokoalícia, občianske združenie, Karadžičova 6, 82108 Bratislava
Detailnejšie informácie poskytne Cyklokoalícia na požiadanie.
Za zohľadnenie našich pripomienok a návrhov v projekte a v plánovanej výstavbe Vám
ďakujeme. Podporíte tým rozvoj cyklistickej dopravy v Bratislave a prispejete tak k zdravšej
populácii a lepšiemu životnému prostrediu.
S pozdravom,

...
Cyklokoalícia

