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 “Podkerepušky”  navrhovateľ ALCECH,
spol. s r.o., Kupeckého 5, 821 08 Bratislava, IČO: 35930454.
P
rikladáme 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.
Naše pripomienky:
1. V dopravnoinžinierskej štúdii (DIŠ) je je mierne odlišné riešenie križovania
cyklistických trás od verzie v dokumentácii pre územné rozhodnutie (DÚR). V DIŠ je
na severnejšej križovatke cesty I/2 cestička pre cyklistov odklonená z priameho smeru
tak, že preferuje vozidlá idúce z a na vedľajšiu cestu pred cyklistami idúcimi po
hlavnej. Na južnejšej križovatke absentujú priechody pre cyklistov na cyklistickej trase
úplne, naviac sú v križovatkách navrhnuté pomerne malé trojuholníkové ostrovčeky,
ktoré sú možno vhodné pre chodcov, no nie pre cyklistov. Takéto (ne)riešenie je na
hlavnej cyklistickej trase nevhodné. Preferujeme preto verziu z DÚR, teda 
priamy
prejazd hlavnej cyklotrasy križovatkami s vedľajšími cestami i so stavebným
riešením, ktoré prirodzene spomalí odbočujúce vozidlá (vhodná kombinácia
odbočovacích a pripájacích pruhov, ostrejších uhlov odbočenia, vyvýšených
priechodov pre cyklistov a chodcov).
2. V bytových domoch vyčleniť 
priestor na bezpečné a prístupné parkovanie bicyklov
obyvateľov (napr. priestor v ktorom bude možné zriadiť kontrolovaný vstup, kamerový
systém).
3. V polyfunkčných bytových domoch 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/
)
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Pripomienky nájdete v elektronickej podobe na adrese
http://cyklokoalicia.sk/wpcontent/uploads/2015/02/eiapodkerepusky.pdf
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4. Riešiť cyklistickú infraštruktúru (cyklopruhy, cestičky pre cyklistov, priechody pre
cyklistov, a pod.) 
podľa 
Technických podmienok (TP) 07/2014 
Navrhovanie
cyklistickej infraštruktúry
(
http://bit.ly/TP72014
).
5. Pri výstavbe obslužných komunikácií napojených na cestu I/2 navrhujeme vybudovať
minimálne “zárodky” cyklotrasy, teda priechody pre cyklistov (súbežne s priechodmi
pre chodcov). Ako vhodnejšie však vidíme 
vybudovanie cestičky pre cyklistov a pre
chodcov s oddelenou premávkou (resp. dvoch samostatných cestičiek oddelených
zeleným pásom) 
pozdĺž celého riešeného územia  zabezpečí to lepší prístup aj pre
obyvateľov navrhovanej zóny hneď v prvej vybudovanej fáze.
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

