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Kód uznesenia: 10.4.1

Návrh uznesenia

Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
zobrať na vedomie
informáciu o preverení jednotlivých zámerov rozvoja mestskej hromadnej dopravy dopravným
modelom ako plnenie uznesenia č. 704/2016 časť C bod 2 zo dňa
08.12.2016.

Dôvodová správa
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 08.12.2016 Mestské
zastupiteľstvo uznesením č. 704/2016 časť C poverilo primátora hlavného mesta SR Bratislavy
zabezpečením preverenia jednotlivých zámerov rozvoja MHD Dopravným modelom a po
potvrdení ich dopravného významu zabezpečením obstarania štúdie uskutočniteľnosti.

Informácia
Predmetom predloženej informácie je vyhodnotenie posudzovaných električkových
a trolejbusových tratí zahrnutých v Koncepcii rozvoja mestskej hromadnej dopravy
v Bratislave na roky 2013 -2025 (november 2016). Pri vyhodnotení opodstatnenia realizácie
jednotlivých zámerov vychádzame z Územného generelu doprayv (ďalej ako ,,ÚGD“) z časti
3.3.3.3 – Technické riešenie návrhu tratí a z Prílohy 3.3. Rozvoja dopravne sústavy a výstupy
modelu, kde je uvedené odporúčanie ÚGD k realizácii predmetných tratí.
Posudzované a vyhodnotené boli nasledovné električkové a trolejbusové trate:
1, Električkové trate:
1a, Vybudovanie Petržalskej radiály
- ÚGD odporúča realizovať výstavbu úseku Bosákova – Janíkov dvor.
1b, Prepojenie Kamenné námestie – Dunajská – Mlynské nivy – Domové role - Kazanská
- ÚGD odporúča úsek Kamenné námestie – Slovnaft preveriť štúdiou realizovateľnosti.
Výstavba tejto trasy je podľa ÚGD po ulicu Parková opodstatnená, pričom v tomto mieste sa
k tejto trati pripája aj trať Račianska – Vajnorská – Ružinovská. Pokračovanie trasy ďalej do
oblasti Domové role/ Kazanská ÚGD odporúča len v rovine územnej rezervy. V prípade
zvýšenia prepravných prúdov je výstavba tohto predĺženia opodstatnená. Vplyv na
opodstatnenosť tejto trate môže mať aj prípadne vytvorenie záchytného parkoviska v oblasti
križovatky ulíc Kazanská – Slovnaftská – Ulica Svornosti.
1c, Tangenciálne prepojenie radiál Račianska – Vajnorská – Ružinovská
- ÚGD odporúča trasu Riazanská – Tomášikova – Prievoz preveriť štúdiou realizovateľnosti
nakoľko na predmetnej trase sú dostatočné prepravné prúdy.
1d, Predĺženie Ružinovskej radiály k plánovanému TIOP Ružinov
- ÚGD z hľadiska možnosti prestupu z MHD na železnicu odporúča predĺženie električkovej
trate k plánovanému TIOP Ružinov. ÚGD odporúča preveriť predĺženie štúdiou
realizovateľnosti.
1e, Predĺženie Dúbravskej radiály do Devínskej Novej Vsi (cez lokalitu Bory)
- ÚGD tento zámer odporúča len v rovine územnej rezervy.
2, Trolejbusové trate:
2a, Prepojenie Patrónka – Karlova Ves
- ÚGD tento zámer odporúča k realizácii. Realizáciou tejto stavby sa prepojí izolovaná časť
trolejbusovej trase s ostatnou sieťou.
2b, Prepojenie Patrónka – TESCO Lamač
- K predmetnej trati ÚGD nedefinuje odporúčanie. Vzhľadom na počet prepravených osôb za
špičkovú hodinu v scenári Rastový 2030, ktorý predstavuje max. 599 osôb v jednom smere
odporúčame trasu ponechať len v rovine územnej rezervy. K zvýšeniu počtu prepravených osôb
v uvedenom úseku by mohlo prísť pri realizácii predĺženia trolejbusovej trate aj do rozvojového
územia Zečák, prípadne vybudovaním novej univerzitnej nemocnice v tejto oblasti.

2c, Prepojenie Košická – Most Apollo – Bosáková
- K predmetnej trati ÚGD nedefinuje odporúčanie. Vzhľadom na počet prepravených osôb za
špičkovú hodinu v scenári Rastový 2025, ktorý predstavuje max. 713 osôb v jednom smere
odporúčame trasu ponechať len v rovine územnej rezervy. Je potrebné však podotknúť, že
výstavba tejto trate by umožňovala priame spojenie Petržalky s oblasťou Trnavského
a Račianského mýta a nemocnicami na Kramároch prostredníctvom trolejbusovej dopravy.
Potrebné je však zohľadniť aj investičné náklady na výstavbu trate a nákup nových vozidiel.
2d, Prepojenie Trnávka – Zlaté piesky
- ÚGD odporúča tento zámer len v rovine územnej rezervy.
2e, Prepojenie Trnávka – OC Avion Shopping Park, možné predĺženie po letisko
- ÚGD odporúča tento zámer len v rovine územnej rezervy.
2f, Prepojenie Karadžičova – Eurovea
- ÚGD odporúča tento zámer len v rovine územnej rezervy.
Vzhľadom na nutnosť nasadzovania trolejbusov s pomocným diesel -elektrickým agregátom
a dostatočným dopytom na tejto trase sa odporúča možnosť realizovania výstavby predmetnej
trolejbusovej trate.
Záver
1, Vzhľadom na to, že zámer 1a, Predĺženia Petržalskej radiály je v štádiu prípravy DSP
a zámer 2a, Prepojenie Patrónky a Karlovej Vsi je v štádiu príprav podkladov pre výber
zhotoviteľa projektovej dokumentácie, je pri týchto projektoch riešenie štúdie realizovateľnosti
bezpredmetné.
2, Vzhľadom na to, že ÚGD odporúča zámery 1e, Predĺženie Dúbravskej radiály do Devínskej
Novej Vsi (cez lokalitu Bory), 2d, Prepojenie Trnávka – Zlaté Piesky, 2e, Prepojenie Trnávka
– OC Avion Shopping Park len v rovine územnej rezervy nie je v súčasnosti potrebné pri týchto
projektoch riešenie štúdie realizovateľnosti. Podobne po preverení ÚGD odporúčame ponechať
zámery 2b, Prepojenie Patrónka - TESCO Lamač a 2c, Prepojenie Košická – Most Apollo –
Bosáková len v rovine územnej rezervy. Preto ani pri týchto projektoch nie je potrebné
v súčasnosti riešiť štúdiu realizovateľnosti.
3, Pri zámeroch 1b, Trate Kamenné námestie – Slovnaft, 1c, Tangenciálne prepojenie radiál
Račianska – Vajnorská – Ružinovská, 1d, Predĺženie Ružinovskej radiály k plánovanému TIOP
Ružinov odporúčame riešiť štúdiu realizovateľnosti, nakoľko k takému záveru dospel aj ÚGD.
Z hľadiska súčasného dopytu na linke č. 210 a skladby vozidiel nasadzovaných na tejto linke
odporúčame štúdiou realizovateľnosti preveriť aj trolejbusové 2f, Prepojenie Karadžičova –
Eurovea.

Odporúčania ÚGD k posudzovaným električkovým tratiam:

Odporúčania ÚGD k posudzovaným trolejbusovým tratiam:

