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Základné informácie: 

Názov dokumentu: Pilotná zóna Tehelné pole, parkovacia politika BA MČ Nové Mesto – odstránenie 

dopravných tieňov 

Dátum spracovania dokumentu: 12/2020 

Vstupné podklady: katastrálna mapa, podklad spevnených plôch, google maps, fotodokumentácia, vstupné 

zadania mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“), požiadavka magistrátu Hl. M. SR 

BA, všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti č. 9/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej 

len „VZN“), Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len 

„Koncepcia CYK BA-NM)“, 

Lokalita: zóna v rámci mestskej časti ohraničená ulicami Trnavská cesta, Krížna, Legionárska, Račianska, 

Kominárska, Kukučínova, Kutuzovova, Jarošova, Bajkalská 

Návrh riešenia: 

 Návrh odstránenia dopravných tieňov nachádzajúcich sa pred vstupmi do nehnuteľností vyplýva 

z požiadavky Krajského dopravného inšpektorátu na zosúladenie projektu z nvou vyhláškou dopravného 

značenie 30/2020. Projekt bol schvaľovaný v čase platnosti pôvodnej vyhlášky 9/2009 a v súlade s ňou. 

Napriek tomu vzišla po odsúhlasení, schválení a zrealizovaní projektu požiadavka KDI na odstránenie 

dopravných tieňov nachádzajúcich sa pred vjazdami do nehnuteľností. Požiadavka bola odvôvodnená faktom, 

že pri prechode zo starej na novú vyhlášku bol zmenený výklad používania dopravných tieňov. V zmysle starej 

vyhlášky vodič smel dopravný tieň prejsť pri zachádzaní na miesto mimo cesty. Nová vyhláška však uvádza, 

že dopravný tieň nemožno prechádzať ani doň zasahovať nákladom pričom na dopravný tieň sa nevzťahuje 

žiadne prechodné obdobie jeho užívania v medziach starej vyhlášky. Vzhľadom k uvedenému, sa počínajúc 

01.04.2020 prechádzanie akého koľvek dopravného tieňa stalo dopravným priestupkom.  

 V rámci projektu je navrhnutých na odstránenie  379 m2 vodorovného dopravného značenia s celkovými 

odhadovanými nákladmi 3213 € s DPH. 

 

Súvisiace predpisy: 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), 

STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií 

TP 012 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek  na pozemných komunikáciách, 

TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry 

 

Výkaz výmer: 
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