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 LBG arena, Bratislava
Zasielame Vám pripomienky a návrhy k zámeru “LBG arena”  navrhovateľ 
LBG aréna,
s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava
, IČO 
46674357
.
Predkladaný zámer síce obsahuje kapitolu 
3.4.7 Doprava,no venuje sa v nej len
automobilovej doprave. Pešiu a cyklistickú dopravu vôbec nespomína. Lokalita zámeru sa
pritom nachádza na hlavnej mestskej cyklotrase  R13 Račianska radiála a na severnej strane
Račianskej/Žitnej absentuje chodník pre peších. 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
.

Požadujeme preto:
1. Zachovanie BMX dráhy
v takom rozsahu ako je dnes (ako to bolo schválené MsZ)
zmenou riešenia organizácie dopravy, tak aby obslužné komunikácie nezasahovali do
niektorej z časti trate, napr. cieľovej rovinky.
2. Vybudovať cestičku pre chodcov a cyklistov v šírke min. 5 m (2,5 m pre chodcov a
2,5 m pre cyklistov, oddelené dlažbou pre nevidiacich 40 cm na strane chodcov)
paralelne s električkovou traťou medzi Černockého a Hečkovou
ul.
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3. Vybudovať priechod pre chodcov a cyklistov cez Černockého ul. na spojenie novej
cestičky pre chodcov a cyklistov s existujúcim chodníkom vedúcim od Peknej cesty
paralelne s električkovou traťou.
4. Rozšíriť priechod pre chodcov cez Hečkovu ul. o primknutý priechod pre cyklistov na
spojenie novej cestičky pre chodcov a cyklistov s existujúcou infraštruktúrou pred Č
OMV a vybudovať cestičku poza prístrešok zastávky MHD Hečkova..
5. 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.
2833 TP 7/2014.
b. Vyhradiť bezpečné vnútorné kapacity pre osadenie stojanov pre bicykle určené
prmárne pre zamestnancov objektu. Viac informácií sa nachádza v kapitole 6.1
na str. 2834 TP 7/2014.
6. 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
).
7. Vyhradiť aspoň 5 percent z celkového počtu parkovacích miest pre elektromobily
,
t.j. priviesť k ním energetickú infraštruktúru minimálne v podobe 380V 4kolíkové
zásuvky a osadiť dopravné značenie IP 16 s dodatkovou tabuľou “pre elektromobily”.
8. Obnovu chodníkov pre peších
na ulici Hečkova a z
rušenie povoleného parkovania
na chodníku
na Hečkovej v celej dĺžke.
9. Vytvoriť sebestačný inteligentný systém zvádzania dažďovej vody zo spevnených
plôch ako napr. striech, ciest, povrchovích parkovísk a chodníkov, založený na
kombinácii systému zavlažovania zelene a vsakovacích jám, ktorý zníži energetickú
náročnosť projektu. Voda, ktorá spadne na dané území by mala zostať v území a tým
minimalizovať záťaž na mestskú kanalizáciu. Primárne sa dažďové voda odvedie do
systému, ktorý ju následne upraví na zavlažovanie, pri jej prebytku sa odvedie do
vsakovecej jamy, až v poslednom rade do kanalizácie.
10. Zabezpečiť čo najmenšiu hlučnosť objektu (napr. klimatizácie a pod.), keďže v
blízkosti sa nachádzajú obytné domy, ktoré už teraz trpia hlukom z dopravy na Žitnej ul.
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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,

Peter Netri
prezident
OZ Cyklokoalícia

