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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 Prevádzkové objekty A+B, Panónska ulica, Bratislava 5 

 

 

V zmysle § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie                  

podávame nasledovné stanovisko k zámeru Prevádzkové objekty A+B, Panónska ulica, Bratislava 5 -             

navrhovateľ Lotus design, s.r.o., Schengenská 46/B, 851 10 Bratislava, IČO:46770950.  

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. Pre cyklotrasu S491 navrhnúť polohu priechodu pre cyklistov cez Panónsku cestu a            

preukázať, že zámer neznemožní jeho realizáciu. Zároveň žiadame vybudovať pri úprave           

povrchov v priestore zastávky vyústenie tohto priechodu na strane zámeru, najmä znížiť            

obrubník v zmysle platných predpisov (0 cm výškový rozdiel) a vytvoriť vyčkávací priestor             

pre cyklistov. 

2. Pripájame sa k požiadavke na rozšírenie zúženej časti chodníka pozdĺž juhovýchodnej strany            
objektu B v zmysle príslušnej STN na min. 2,0 m, odstrániť z nej mobiliár a vstupy do                 
priestorov B.01.12, B.01.13 a B.01.14 riešit' tak, aby otváravé krídla dverí nezasahovali do             
minimálnej šírky chodníka. Zároveň preukázať dostatočnú šírku chodníka výpočtom kapacity          
chodníka podľa STN 73 6110. Altematívne zasunúť líniu parteru objektu B hlbšie a vytvoriť              
tak podlubie. Naviac navrhujeme chodník po celej juhovýchodnej strane rozšíriť na min. šírku             
3,0 m, aby mohol slúžiť aj na bezpečný prístup cyklistov z cyklotrasy S491 do navrhovaného               
zámeru i budúcej zástavby južne od neho. 

3. Preukázať dostatočné parkovacie kapacity pre bicykle pre obyvateľov a zamestnancov v           
súlade s tabuľkou v uznesení mestského zastupiteľstva č. 1743/2014. 

4. Pred prevádzkami zo strany Panónskej cesty umiestniť stojany na parkovanie bicyklov v            
počte 1 ks (2 miesta) na jednu prevádzku. Tieto stojany je nutné umiestniť tak, aby               
nezmenšovali využiteľnú šírky chodníka. 

5. Navrhnúť prejazd cyklistov z cyklotrasy S491 do priestoru, kde bude parkovanie bicyklov            
(zrejme podzemná garáž). 

6. Všetky vyššie uvedené požiadavky na cyklistickú infraštruktúru realizovať v súlade s TP 085             
Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry. 

 

 

 

K navrhovanému vedeniu cyklistov v dopravnom priestore poskytne Cyklokoalícia na požiadanie           

ďalšie odporúčania. 
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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, 

 

 

 


