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Okresný úrad Bratislava  

odbor starostlivosti o ž.p., odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p. 
Tomášikova 46 

832 05 Bratislava 
 

 
Vec: Pripomienky k zámeru Územný plán zóny Nobelova 
 
 
V zmysle § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné                 
prostredie podávame nasledovné primienky k zámeru “Územný plán zóny Nobelova” -           
navrhovateľ Mestská časť Bratislava - Nové mesto.  
Prikladáme doklad v zmysle § 24 ods. 5 písm. a) zákona, na účely tohto zákona je                
občianske združenie Cyklokoalícia pokladané za dotknutú verejnosť, ktorej právo na          
priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté podľa § 3 písm s) a t) zákona. 
 
Zároveň žiadame byť účastníkom ďalších konaní. 

Cyklotrasy 
Riešeným územím prechádza hlavný mestský cyklistický okruh O6, žiadame jeho          
zapracovanie do územia s výjazdom na Odborársku ulicu v južnom smere a dvoma             
napojeniami v smere severnom v priestore železničného priecestia a lávky cez železnicu. Do             
návrhu žiadame zapracovať vnútroblokové cestičky pre cyklistov s napojením na hlavnú           
cyklistickú infraštruktúru. 

Križovatky 
Vo všetkých križovatkách žiadame cyklistov viesť ako rovnocenných účastníkov cestnej          
premávky. 

Jednosmerky 
Všetky jednosmerky v území musia umožňovať vjazd cyklistov v protismere. 

Parkovanie bicyklov 
Žiadame určiť umiestnenie pre pouličné cyklistické státie pre obyvateľov a návštevníkov,           
vždy vo vzájomnom odstupe do 100 metrov zdroja záujmu, s kapacitami vychádzajúcimi zo             
schváleného parkovacieho manuálu, s navádzaním od všetkých okolitých cyklotrás. 
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Technické podmienky 
Žiadame vedenie cyklotrás plánovať s ohľadom na TP 085 Navrhovanie cyklistickej  
infraštruktúry a ostatných noriem, vplývajúcich na smerové a výškové vedenie cyklistických           
komunikácií. 

Peší pohyb 
Pre chodcov požadujeme chodníky v šírke minimálne 2 až 4 m (nie minimálny rozmer 1,5 m,                
platný iba v zúžených podmienkach) na všetkých trasách v rámci riešeného územia.            
Priechody pre chodcov žiadame riešiť v úrovni chodníkov ako bezbariérové/ zdvihnuté oproti            
vozovke a slúžiace ako prirodzené spomaľovače pre motorovú dopravu. 

K navrhovanému vedeniu cyklistov v dopravnom priestore poskytne Cyklokoalícia na          
požiadanie ďalšie odporúčania. 
 
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, 
 
 

 
 


