Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 05/2016
Vybavovateľ petície: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Názov petície: Petícia občanov Bratislavy – miestna časť Ružinov
Text:
Občania žiadajú zmenu projektu pripojenia Prístavnej ulice na R7 a navrhnúť jednoduché a lacné
riešenie.
Je kvórová: Nie
Počet osôb podporujúcich petíciu: 38
Dátum doručenia: 29.04.2016
Dátum vybavenia: 23.06.2016
Spôsob vybavenia: Nevyhodnotená
Zdôvodnenie vybavenia:
Na pripravovanú stavbu Rýchlostnej cesty R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz je vydané
právoplatné územné rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2014/75043/ZAD zo dňa 23.10.2014. Verejné
obstarávanie na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) bolo ukončené
podpisom Zmluvy o dielo dňa 21. 05. 2015 so spoločnosťou Alfa 04, a. s. Uvedená spoločnosť
vypracovala DSP v zmysle právoplatného územného rozhodnutia a podmienok v ňom určených.
V rámci jedného verejného obstarávania a jednej zmluvy o dielo Alfa 04, a. s. súčasne
vypracovávala aj dokumentáciu na územné rozhodnutie a DSP stavby D1 Bratislava, križovatka
Prievoz - rekonštrukcia. Dôvodom jednej verejnej súťaže bola nevyhnutá koordinácia rekonštrukcie
križovatky Prievoz a R7 BA Prievoz - BA Ketelec za podmienky dodržania právoplatného územného
rozhodnutia R7. V rámci oboch stavieb boli zosúladené obe technické riešenia s cieľom splnenia
príslušných platných technických noriem napr. minimálne polomery smerových
oblúkov,
minimálne dĺžky pripájacích a vyraďovacích pruhov, minimálne výšky priechodných prierezov
komunikácií v mieste križovania vetiev križovatky, pričom sa musí zohľadniť smerové
a výškové vedenie existujúcich vetiev križovatky Prievoz. Vami predložené navrhnuté riešenia
uvedené podmienky platných STN ani právoplatné územné rozhodnutie nespĺňajú a z tohto dôvodu
nie sú akceptovateľné.
Navrhované riešenie rekonštrukcie križovatky Prievoz umožňuje nasledovné prepojenia medzi
diaľnicou D1, rýchlostnou cestou R7, Prístavnou a Bajkalskou ulicou:
Priame prepojenie:
D1 Petržalka - ul. Bajkalská (Vetva D2)
D1 Petržalka - R7 Dunajská Lužná (Vetva D1)
D1 Trnava - ul. Bajkalská (Vetva B1)
D1 Trnava - R7 Dunajská Lužná (Vetva B2)
D1 Trnava - ul. Prístavná (Vetva E)
R7 Dunajská Lužná - D1 Petržalka (Vetva A1)
R7 Dunajská Lužná - D1 Trnava (existujúca Vetva A2)
R7 Dunajská Lužná - ul. Bajkalská

ul. Bajkalská - D1 Petržalka (existujúca Vetva C1)
ul. Bajkalská - D1 Trnava (Vetva C2a)
ul. Bajkalská - R7 Dunajská Lužná
ul. Bajkalská - ul. Prístavná (Vetva F)
ul. Prístavná - D1 Trnava (Vetva C2b)
Nepriame prepojenia cez MÚK Prístavná - Slovnaftská:
ul. Prístavná - ul. Bajkalská
ul. Prístavná - D1 Petržalka
D1 Petržalka - ul. Prístavná.
Priame prepojenie medzi Prístavnou ulicou a Bajkalskou ulicou pre priestorové možnosti nebolo
možné technicky navrhnúť.

