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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 Komplex polyfunkčných budov Rendez Vous

V zmysle § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie podávame nasledovné stanovisko k zámeru “Komplex polyfunkčných budov
Rendez Vous” - navrhovateľ B. D. Rača, s.r.o., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava,
IČO:48061093.
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.
Naše pripomienky:
1. Chodník na južnej strane riešeného územia (pozdĺž Sklabinskej) doplniť o
samostatnú cestičku pre cyklistov šírky 2,5 m.
Odôvodnenie: Ide súčasť hlavnej mestskej cyklotrasy O8, ktorá je zakotvená v
platnom Územnom genereli dopravy. Táto trasa tiež umožní obsluhu zámeru
cyklistickou dopravou.
2. Ponechať rezervu na cyklotrasu R74 pozdĺž Račianskeho potoka.
Odôvodnenie: Cyklotrasa je zakotvená v platnom Územnom genereli dopravy.
3. Chodník na ulici Pri Šajbách oddeliť od vozovky trávnatým pásom.
Odôvodnenie: Chodník priľahlý tesne k vozovke poskytuje možnosť na divoké
parkovanie a následne neplní svoj účel - pohyb chodcov. Do trávnatého pásu je tiež
možné umiestniť dopravné značky a zariadenia či stĺpy verejného osvetlenia.
4. Doplniť novú cestičku pre chodcov a cyklistov vrátane priechodu cez
Sklabinskú od navrhovaného zámeru k zastávke MHD Sklabinská.
Odôvodnenie: Zabezpečenie prístupu na najbližšiu zastávku MHD pre obyvateľov
zámeru. Pre cyklistov prístup na cyklotrasu O8 z územia dnešného Rendezu.
5. Napriamiť pešie (a cyklistické) koridory pozdĺž ulice Pri Šajbách a Sklabinskej.
Odôvodnenie: Kľukaté a neprirodzene navrhnuté pešie trasy spôsobujú, že ich ľudia
nevyužívajú a vytvoria si vlastné. Na navrhovanie cyklistických trás sa naviac
vzťahujú príslušné technické podmienky TP 085 Navrhovanie cyklistickej
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infraštruktúry, ktoré určujú požiadavky na oblúky a rýchlosť prejazdu cez ne, či
veľkosť ostrovčekov.
6. Doplniť stojany pre bicykle v zmysle TP 085 Navrhovanie cyklistickej
infraštruktúry pred vstupmi do prevádzok.
7. Zabezpečiť bezpečné parkovanie pre bicykle obyvateľov a zamestnancov.
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,

