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Vec: Pripomienky k zámeru Rezidencia Bottova

V zmysle § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie podávame nasledovné stanovisko k zámeru “Rezidencia Bottova” - navrhovateľ
Development 5, s.r.o., Eurovea Central 2, Pribinova 6, 811 09 Bratislava, IČO:43837671.
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.
Vo variante 2 je vjazd/výjazd z garáží umiestnení príliš blízko križovatky, čo nepovažujeme
za bezpečné. Vo variante 1 je výjazd/vjazd riešený cez 4 jazdné pruhy, čo považujeme za
nepríspustné. Prioritu v novom centre majú mať chodci.
Cyklotrasy
V dotyku riešeného územia prechádza hlavný cyklisticky okruh O3. Chalúpkova ulica je
hlavnou cyklistickou napájacou komunikáciou zámeru Rezicencia Bottova. Z dôvodu trvalo
udržateľného dopravného riešenia a ekologického prístupu do zámeru žiadame na
Chalúpkovej realizovať a) cyklistické pruhy šírky 1,5 m v každom smere vo vozovke alebo b)
segregované jednosmerné cyklocestičky v min. šírke 1,5 m v každom smere (t.j. v celom
profile Chalúpkovej zachovať profil ako na severnej časti s priestorom na cyklistickú
komunikáciu. V zúženiach a v križovatkách žiadame cyklistov previesť cez samostatný
cyklopruh/cyklopriechod, plne podfarbený pruh (reflexný zelený podklad, biela reflexná farba
značenie). Cestičky pre cyklistov požadujeme napojiť na nadradenú cyklistickú infraštruktúru
na Košickej (cyklotrasa O3) a Mlynských nivách (cyklotrasa R17).
Križovatky
Vo všetkých križovatkách žiadame cyklistov viesť samostatným cyklistickým zvýrazneným
podfarbeným pruhom alebo 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”, s napojením na plánované cyklotrasy v území podľa ÚGD hl. mesta.
Vjazd/výjazd z Rezidencie Bottova
Žiadame realizovať také dopravné riešenie, že vjazd/výjazd bude max. šírku 7 metrov (t.j. 2
jazdné pruhy), prípadné potrebné rozšírenie na viac jazdných pruhov (2x vjazd/výjazd do

