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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 NIDO 2 - Projekt občianskej vybavenosti - apartmánové            
bývanie, komerčné priestory pre obchod, kancelárie, služby Trnavská cesta,         
Bratislava 
 
V zmysle § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné                 
prostredie podávame nasledovné stanovisko k zámeru “NIDO 2 - Projekt občianskej           
vybavenosti - apartmánové bývanie, komerčné priestory pre obchod, kancelárie, služby          
Trnavská cesta, Bratislava” - navrhovateľ Pri Kuchajde 2, s. r. o., Panenská 6, 811 03               
Bratislava, IČO:45944997.  
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) Žiadame zúžiť odbočovaciu vetvu Tomášikova - Trnavská na minimálny normový 
rozmer s rozšírením ostrovčeka o cestnú, prípadne mobilnú zeleň. 
Odôvodnenie: pohodlné smerové a šírkové riešenie pravého odbočenia z Tomášikovej na 
Trnavskú zvádza vodičov motorových vozidiel k rýchlemu prejazdu križovatkou. Zároveň 
veľká šírka vozovky núti chodcov zdržovať sa dlhšiu dobu vo vozovke, čím je neúmerne 
predĺžený ich pobyt v nebezpečnom priestore. Zúžením odbočovacej vetvy sa zabezpečí 
bezpečný prejazd križovatkou a zároveň chodci, ktorých zvýšený výskyt sa zástavbou 
predpokladá, opustia vozovku v kratšom čase. 
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2) Žiadame o realizovanie cyklistických prechodov cez Tomášikovu a Trnavskú ulicu 
Odôvodnenie: Napojenie novovybudovanej cykloinfraštruktúry na mestskú sieť cyklistických 
komunikácií musí byť vytvorené v celom priestore stavebného zámeru.  
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3) Žiadame o stavebné oddelenie cyklotrasy od vozovky v celej dĺžke 
Odôvodnenie: Pre ochranu cyklotrasy (a priľahlého chodníka) pred ilegálnym parkovaním 
žiadame v celej dĺžke medzi vozovkou a cyklotrasou osadiť buď stĺpiky alebo lepšie vzrastlú 
zeleň (“živý plot” a pod.). Zároveň žiadame podobne chrániť začiatok a koniec cyklotrasy 
pred vjazdom osadením stĺpikov. 
 
Všeobecné pripomienky: 

Cyklotrasy 
Cyklotrasy žiadame realizovať na základe TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry v           
križovatkách ako samostatný cyklopruh, plný podfarbený pruh (reflexný zelený podklad,          
biela reflexná farba pre značenie). Vnútroblokové cestičky pre cyklistov požadujeme napojiť           
na existujúcu cyklistickú infraštruktúru. 

Križovatky 
Vo všetkých križovatkách žiadame cyklistov viesť zvýrazneným podfarbeným pruhom, resp.          
cyklopriechodom, s dodržaným ustanovením TP 085: “vjazd cyklistov na vozovku na           
priechode pre cyklistov sa realizuje bez nerovností (obrubníky, kanalizačné vpusty, zničená           
vozovka), aby bola zabezpečená plynulosť, bezpečnosť a komfort jazdy cyklistov”. 

Parkovanie bicyklov 
Žiadame vybudovať moderné pouličné cyklistické státie pre návštevníkov, vždy vo          
vzájomnom odstupe do 100 metrov kapacity, každé státie v rozsahu min. 2 cyklostojanov (4              
bicyklov), typ stojan obrátené U. V podzemných garážach žiadame vybudovať bezpečné           
státie pre parkovanie bicyklov s navádzaním piktokoridorom od všetkých okolitých cyklotrás           
pre zamestnancov a obyvateľov. 

Technické podmienky 
Stavebné a dopravné riešenie cyklotrás požadujeme riešiť na základe TP 085 Navrhovanie            
cyklistickej infraštruktúry. Špecifikáciu farebného riešenia cyklotrás riešiť podľa schváleného         
príkladu Komisiou mesta Bratislava pre cyklistickú a nemotorovú dopravu: reflexný zelený           
podklad (zelený asfalt/betón s reflexnou prímesou), biela reflexná farba na vodorovné           
značenie. 

Peší pohyb 
Projekt požadujeme riešiť ako ukľudnenú zónu 30 km/h so zákazom státia mimo vyznačené             
parkovacie plochy. Priechody pre chodcov cez vedľajšie komunikácie žiadame riešiť v úrovni            
chodníkov ako bezbariérové/zdvihnuté oproti vozovke a slúžiace ako prirodzené         
spomaľovače pre motorovú dopravu. 
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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, 
 
 
 


