
ZÁP 1SN1 CA Č. 4 

z rokovania Komisie pre dopravu 
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 22. 05. 2019, 

konanej v miestnosti č. 208 od 15:30 do 18:00 hod. 

Prítomní: 

Ospravedlnení: 

Hostia: 

Bc. Ivan Bútora, Ing. arch. Ľubomír Boháč, Ing. arch. Martin Gajdoš, Doc. RNDr. 
Damask Gruska, PhD., Mgr. Juraj Mikulášek, Mgr. V ladimír Palko, Ing. Jana 
Španková, Ing. Tomáš Ziegler 

PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., RNDR. Milan Remiš 

Ing. Daša Turbová, Ing. Ma1tin Benetin CSc., Ing. Vanda Švaj lenová, Ing. Janka 
Mešťan íková, Ing. Mária Procházková, RNDr. Vladimír Tóth, PhD., Mgr. Peter 
Rozsár, Ing. Mária Braunová, Ing. Jaroslav Mešťaník 

Program rokovania: 

1. Projekty zón rezidentského parkovania (Koreničova, Tvarožkova, iné ... ) 
2. Návrh dopravne upokojenej rezidenčnej zóny v okolí Dubovej ulice 
3. Zjcdnosmernenie časti Mozartovej ulice 
4. Šulekova - Holubyho, revitalizácia verejného priestoru 
5. Cyklotrasa Blumentálska - 2. etapa 
6. Rôzne. 

Rokovani e otvoril a viedol predseda komisie Bc. Ivan Bútora. 

K bodu 1: 
Projekty zón rezidentského parkovania (Koreničova , Tvarožkova, iné.„) 

Návrh predstavi la Ing. Janka Mešťan íková, vedúca oddelenia dopravy a prítomní spracovatelia projektu 
organizácie dopravy Ing. Braunová a Ing. Mešťaník. 

Mestská časť Bratis lava-Staré Mesto postupne pripravuj e projekty rezidenčného parkovania . Predložená 
lokalita v ob lasti Pa lisády - Mudroi1ova zahŕi'ía ulice Strelecká, Krátka, Koreničova, Dankovského, 
Tvarožkova, Smetanova a Čelakovského. 

Prítomn í členovia komis ie diskutovali o možnosti zachovania obojsmernej premávky na Tvarožkovej 
ulic i s výhybňami a použitím dopravných značiek P 1 O a P 11 a o umožnení pohybu cyklistov v protismere 
v rámci j ednosmerných komunikácií. 

Uznesenie č. 13/20 19: 

Komisia pre dopravu odporúča upraviť projekt tak, aby bola na Tvarožkovej ulici možná obojsmerná 
premávka so zachovaním parkovacích miest. 

fflasovanie: prítomní: 8 za: 8 proti: O zdržal sa: O 

Uznesenie bolo prijaté. 



K bodu 2: 
Návrh dopravne upokojenej rezid enčnej zóny v okolí Dubovej ulice 

Návrh spracoval a predstavi l RNDr. Vladimír Tóth, PhD., pracovník odboru stratégie a rozvoja 
Ministerstva dopravy SR a obyvateľ Starého Mesta. 

Návrh je dostupný na internetovej adrese : 
http://www.vtoth.sk/pro jekty/dubova/dubova projekt.pdť 

Najdôležitejší okruh problémov identifikovaných v materiáli: 
1. Absentujúce funkčné dopravné upokojovan ie v celej zóne 
2. Nezabezpečenie priechodov pre chodcov 
3. Porušovanie predpisov pri parkovaní 
4. StÍpy verejného osvetlenie a dopravné značky brán iace chodcom v pohybe 
5. Chýbajúci chodník na Ulici pri Habánskom mlyne 
6. Neregulované parkovanie v obratisku Lovinského 
7. Mama-taxi 
8. Nedokonalé prestupovanie medzi linkami MHD 4 1 a 64 

Návrh opatrení na zmiernenie úzkych miest: 
1. Zjednosmernenie komunikácií 
2. Zavedenie optických, psychologických a fyzických zariadení na upokojenie dopravy 
3. Vyznačenie parkovacích miest na vozovke a odstránenie parkovania na chodníkoch 
4. Vytvorenie štandardov aplikácie dopravného značenia rešpektujúc pohyb chodcov v zóne 
5. Zavedenie zóny s rýchlostným obmedzením 
6. Podpora cyklistickej dopravy v zóne 
7. Rekonštrukcia trakčného vedenia na Lovinského ulici 
8. Zriadenie chodníka na ulici pri Habánskom mlyne 
9. Vyriešenie nedokonalého prestupu medzi linkami MHD 41 a 64. 

Uznesenie č. 14/2019: 

Komisia pre dopravu odporúča rea lizovať opatrenia v kompetencii mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
týkaj úce sa zjednosmernenia a regulác ie parkovania a odporúča rokovať s hlavným mestom 
o opatreniach, ktoré sa týkajú prioritne miestnych komunikácií 1. a 2. triedy. 

Hlasovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: O zdržal sa: O 

Uznesen ie bolo prijaté. 

K bodu 3: 
Zjednosmernenie časti Mozartovej ulice 

Návrh predstavila lng. Janka Mešťan íková, vedúca oddelenia dopravy. 

Obyvatelia Moza1tovej ul ice sa navrhujú od r. 201 4 zjednosmernen ie časti Moza1tovej ulice v smere od 
Ba1tókovej ul ice k Drotárskej ceste, z dôvodu eliminácie tranzitu a zvýšenia bezpečnosti chodcov 
a rezidentov. Zárove11 navrhuj ú osadenie betónových spomaľovacích prahov. 
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Uznesen ie č. 15/2019: 

Komisia pre dopravu odporúča vykonať prieskum tranzitnej dopravy v danej lokal ite. 

Hlasovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: O zdržal sa: O 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 4: 
Šulekova -Holubyho, revitalizácia verejného priestoru 

Ing. Janka Mešťaníková informovala prítomných, že magistrát hl. m. SR Bratis lavy nesúhlasí 
s vyradením hornej časti Šulekovej ulice zo siete miestnych ko munikácií. 

V tomto kontexte č lenov ia komis ie a obyvateli a danej lokality diskutoval i o možnostiach zve ľaden ia 

verejného priestoru pri zachovaní súčasného režimu organizácie dopravy. 

Uznesenie č. 16/2019: 

Komisia pre dopravu 

a) žiada prednostu preveriť možnosť zvláštneho užívania miestnej komunikácie Šulekova s c ieľom 
osadeni a u ličného mob iliáru, 

b) žiada spracovať projektovú dokumentác iu na úpravu Šulekovej ulice od križovatky s Ho lubyho po 
Starú Vinársku v spolupráci s obč ianskym združením Hrad-S lavín, 

c) odporúča spracovať štúdiu peších trás a náučných bodov na Šu lekovej a Holubyho od otočky 
trolej busov až po Mudro11ovu ulicu. 

masovanie: prítomní: 7 za: 6 proti: O zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 5: 
Cyklotrasa Blumentálska - 2. etapa 

O aktuálnom stave prípravy projektovej dokumentácie informovala Ing. Daša Turbová z oddelenia 
stratégie a projektového riadenia. 

Projektová dokumentácia j e v súčasnosti v štád iu spracovan ia. Č lenov ia kom is ie diskutovali o defi novaní 
dvoch až troch alternatív usporiadania dopravného priestoru (chodníky, cyklotrasa, parkovanie) 
v spolupráci s odborníkmi a zhodli sa na potrebe verej ného prerokovania variantov s obyvateľmi. 
Členovia komisie taktiež diskutoval i o možnostiach osadenia spomaľovacích prahov za účelom zn íženia 
rýchlosti prejazdu motorových vozi diel na úseku Blumentálskej rekonštruovanom v 1. etape. 

Uznesen ie č. 17/20 19: 

Komisia pre dopravu žiada 

a) zriad iť odborno-poslaneckú skupinu na definovanie variantov riešenia cyklotrasy, 

b) zahájiť pa1ticipatívny proces - prezentáciu variantov a diskusiu s obyvateľmi, 

c) navrhnúť a rea l izovať opatrenie na zníženie rýchlosti prejazdu motorových vozid iel na Blumentálskej 
ulic i. 
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Hlasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: 

Uznesenie nebolo prijaté. 

K bodu 6: 
Rôzne 

Prítomn í č lenov ia komisie diskutovali o týchto podnetoch: 

• parkovan ie pri gymnáziu Vazovova, požiadavka na magistrát hl. m. SR Bratislavy na zabezpečenie 
obrátkového parkovania; 

• Sasinkova ulica - poškodené obrubníky - bude spracovaný návrh revitali zácie celej Sasinkovej 
ulice; 

• tranzitná doprava v lokalite Žabotova - Karpatská, je nutné hľadať riešenie aj v spolupráci 
s hlavným mestom, mestská časť preverí možné úpravy zjednosmernenia komunikácií a zákaz 
vjazdu nákladných vozidiel. 

Predseda komisie ukončil rokovanie a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

' ~ 
Bc. Ivan BUTORA 

predseda Komisie pre dopravu 

Zapisovateľ: Ing. Helena Zubčáková, telefón: 02/59 246 291 
e-mai l: helena.zubcakova@staremesto.sk 
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Rozdeľovník: 

1. Ing. arch. Zuzana AUFRICHTOV Á 
2. Bc. Ivan BÚTORA 
3. Ing. arch. Ľubom ír BOHÁČ 
4. Ing. arch. Mattin GAJDOŠ 
5. Doc. RNDr. Damask GRUSKA, PhD. 
6. Mgr. Juraj MJKULÁŠEK 
7. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ, PhD. 
8. Mgr. Vladimír PALKO 
9. RNDr. Milan REMJŠ 
IO. Ing. Jana ŠPANKOVÁ 
11. Ing. Tomáš ZIEGLER 
12. Mgr. Ma1tina ULIČNÁ 
13. Mgr. Ján LAZAR 
14. Ing. Oliver PARADEISER 
15. Ing. Paulína SCHM IDTOVÁ 
16. lng. Janka MEŠŤANÍKOVÁ 
17. Michaela BOUDOVÁ 
18. Monika ZEMÁNKOV Á 
19. Ing. Tatiana TOMÁŠKOVÁ 
20. Ing. Daša TURBOV Á 
2 1. Ing. Peter MIHÁL 
22. Ing. Mária PROCHÁZKOV Á 
23. Ma1tin FABIAN 
24. tlacove@staremesto.sk 
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