Karadžičova 6, 82108 Bratislava
Okresný úrad Bratislava
odbor starostlivosti o ž.p.,
Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p.,
Odborárske nám. č.3
P.O.BOX č. 19
810 05 Bratislava 15

Vec: Pripomienky k zámeru
Zasielame Vám pripomienky a návrhy1 k zámeru “Obytná zóna Staré Záhrady, Bratislava 
Lamač”  navrhovateľ URBICOM, a. s, Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02, IČO: 35713402.
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.
Navrhujeme:
1. Zámer nerieši hlavnú cyklotrasu R11 v smere centrum  Lamač  Záhorská Bystrica.
Žiadame ju dopracovať v riešenom území, v južnej časti ako samostatnú cestičku pre
cyklistov pozdĺž Hodonínskej ulice (cesty I/2), v severnej časti je možné viesť ju vo
vozovke po starej ceste do Záhorskej Bystrice.
2. Cyklotrasa navrhnutá v grafickej časti zámeru nie je de facto cyklotrasa. Ide len o čiaru
vo výkrese, nie o stavebne riešenú cyklotrasu. Tá je naviac vedená po relatívne
úzkych chodníkoch. Na upokojených vedľajších komunikáciách (čo by podľa nášho
názoru mali byť v dotknutom území všetky okrem cesty I/2) nie je nutná segregácia
cyklistov na samostatné trasy, preferovaná je ich integrácia do hlavného dopravného
priestoru.
3. Riešiť cyklistickú infraštruktúru podľa Technických podmienok (TP) 07/2014
Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry.
4. V objektoch vyčleniť priestor na bezpečné a prístupné parkovanie bicyklov obyvateľov
(napr. priestor v ktorom bude možné zriadiť kontrolovaný vstup, kamerový systém).
5. Umiestniť dostatočný počet bezpečných cyklostojanov pre návštevníkov a pred
jednotlivými prevádzkami. Viac informácií o parkovaní bicyklov sa nachádza na adrese
http://www.cyklodoprava.sk/cyklodoprava/parkovanie/.
Pripomienky podáva:
Cyklokoalícia, občianske združenie, Karadžičova 6, 82108 Bratislava
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Pripomienky nájdete v elektronickej podobe na adrese
http://cyklokoalicia.sk/wpcontent/uploads/2014/12/eiastarezahrady.pdf
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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

