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

Vec: Pripomienky k zámeru
Zasielame Vám pripomienky a návrhy1 k zámeru “Administratívna budova Triangel” 
navrhovateľ EPOQUE, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, IČO: 46967745.
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. Na zlepšenie obsluhy územia realizovať vedľajšiu cyklotrasu S271 po Čulenovej
ulici, ktorá bude prepájať čiastočne realizovanú trasu R27 na Pribinovej s plánovanou
trasou O2 na Dostojevského rade a Karadžičovej. Jednotlivé smery navrhujeme ako
samostatné jednosmerné cestičky pre cyklistov, v priestore križovatiek v nutnom
prípade ako cyklopruhy. Začiatok trasy pre smer Pribinova - Dostojevského rad
navrhujeme na existujúcej cyklotrase R27 na Pribinovej doplnením primknutého
priechodu pre cyklistov k existujúcemu priechodu pre chodcov. Ďalej navrhujeme
vedenie cyklotrasy po východnej strane Čulenovej na mieste chodníka bližšie pri
vozovke. Po križovaní vjazdu do Panorama Tower 1 a 2 cyklopriechodom trasa
pokračuje novou cestičkou pre cyklistov až tesne pred križovatku s Landererovou, kde
sa mení na samostatný pruh pre cyklistov. Pre opačný smer navrhujeme vybudovanie
novej cestičky pre cyklistov na západnej strane komunikácie vedúcej medzi novou
budovou SND a objektom Triangel.

1

Pripomienky nájdete v elektronickej podobe na adrese
http://cyklokoalicia.sk/wpcontent/uploads/2015/01/eiaadministrativna_budova_triangel.pdf

Karadžičova 6, 82108 Bratislava

Náčrt navrhovaného vedenia cyklotrasy, originál obrázku sa nachádza na
http://cyklokoalicia.sk/wp-content/uploads/2015/01/s271-culenova-juh.jpg
2. Vybudovať napojenie z cyklotrasy k parkovacím miestam pre bicykle v priestore
navrhovaného zámeru (cyklopriechodom resp. iným vhodným spôsobom).

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

