
Príloha č. 3 – Podrobné zadanie na obstaranie projektovej dokumentácie organizácie            
statickej dopravy - 1.etapa, Harmincova-Alexyho. 

 

Zadanie 

Zadanie pre spracovanie projektovej dokumentácie organizácie statickej dopravy na 
komunikáciách 1., 2., 3. a 4.triedy na území mestskej časti. Posúdenie a prípadná zmena 
organizácie dopravy alebo  dopravného značenia. Návrh dopravného značenia pre dočasné 
parkovanie cestných vozidiel  v súlade so zákonom o cestnej premávke, cestným zákonom a 
platnou STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikácií, STN 73 6056 - Odstavné 
a parkovacie plochy cestných vozidiel. 

Základné informácie  

katastrálne územie: Dúbravka    
Obec : Bratislava – Dúbravka  
správca: MČ Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 84402 Bratislava 
rozloha: 0,531 km2  
 
Zámer 
 

Hlavným cieľom zadania je návrh organizácie  a regulácie parkovania na území mestskej časti, 
ktorej prínosom má byť  zlepšenie podmienok obytného a životného prostredia, humanizácia 
verejných priestorov, skvalitnenie dopravnej obslužnosti, zníženie nežiaduceho objemu 
statickej a dynamickej dopravy, ochrana mestského majetku a tiež koncepčný rozvoj 
celoplošného systému parkovania. Nový návrh organizácie  a regulácie statickej dopravy bude 
zameraný na plánované zavedenie parkovacej politiky v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
Návrh bude zároveň  akceptovať súčasné platené vyhradené parkovacie miesta. Dôležitou 
súčasťou návrhu bude posúdenie a  prípadná reorganizácia dopravných prúdov obslužných 
komunikácií vo vzťahu k existujúcej a navrhnutej dopravno-organizačnej štruktúre. Návrh 
musí rešpektovať pohyb peších  a cyklistov /chodníky, cyklotrasy/. 

 
Vymedzenie riešeného územia:   
 
Harmincova - M.Schneidra Trnavského - Janka Alexyho – diaľnica D2/graficky vymedzené 
v Prílohe č. 4. 
 
Podklady: 
 

• grafické vymedzenie riešeného územia  
• aktuálny stav voľných a vyhradených parkovacích miest. 
• geografický informačný systém parkovania v MČ Dúbravka 

https://ippoz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f552cf577a4445b4
8752fe29c5425fb0 (formát výstupu bude dohodnutý s dodávateľom systému ISAX, 
s.r.o.) 

• analýza parkujúcich vozidiel v mestskej časti Dúbravka zo septembra 2020  
• počty parkujúcich nerezidentov a „heatmapy“ ich výskytu. 
• Mapové podklady vo formáte DGN – polohopis a výškopis riešeného územia 

 

  

https://ippoz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f552cf577a4445b48752fe29c5425fb0
https://ippoz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f552cf577a4445b48752fe29c5425fb0


Obsah požadovanej dokumentácie 

1.  Analytická časť  
• Terénny prieskum zameraný na súčasné vodorovné a zvislé dopravné značenie statickej 

dopravy v riešenom území 
• Posúdenie súčasného stavu dopravného značenia - zvislého a vodorovného, odporúčané 

úpravy a zmeny v súvislosti s plánovanou zmenou organizácie dopravy a dopravného 
značenia.  

• Posúdenie súčasného stavu objektov vrátane peších a cyklistických trás so zameraním 
na povrchy parkovacích miest, odporúčané úpravy a zmeny v súvislosti s plánovanou 
zmenou organizácie dopravy a dopravného značenia. 

 
2. Návrhová časť  

• Spracovanie projektovej dokumentácie organizácie statickej dopravy na komunikáciách 
1., 2., 3. a 4.triedy na území mestskej časti. Posúdenie a prípadná zmena organizácie 
dopravy alebo  dopravného značenia. Návrh dopravného značenia pre dočasné 
parkovanie cestných vozidiel  v súlade so zákonom o cestnej premávke, cestným 
zákonom a platnou STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikácií, STN 73 6056 
- Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel. 

• Návrh organizácie statickej dopravy zabezpečenej dopravným značením, informačno-
navádzacím značením, a dopravnými zariadeniami v súlade s pravidlami a zásadami 
parkovacej politiky na vymedzenej časti miestnych komunikácii v MČ Dúbravka 1., 2., 
3. a 4.triedy. 

a. Grafická časť 

1. Celková situácia riešeného územia v primeranej mierke (1:2000, resp. 1:5000), ktorá 
bude obsahovať klad listov hlavných výkresov a doporučené ucelené územia pre 
realizáciu – etapizácia  

2. Hlavné výkresy v mierke 1:500, vypracované na dodaných mapových podkladoch. 
Situácie menších riešených čiastkových území v mierke 1:500 s návrhom 
vodorovného a zvislého dopravného značenia a vyznačením podmienených 
stavebnotechnických úprav. 

 
b. Sprievodná správa  
 

Konzultovanie návrhu 

• Konzultácie pri spracovaní projektu budú prebiehať na základe rozsahu definovanom v 
rámcovej dohode, v prípade potreby v upravenom režime na základe vzájomnej dohody 
medzi objednávateľom a zhotoviteľom.  

• Spracovateľ bude počas spracovania projektovej dokumentácie konzultovať aj 
s odbornými úradmi podľa požiadaviek. Následne budú pripomienky zapracované, tak aby 
boli ďalšie stupne dokumentácie v rámci potrebných vyjadrení a schválení bezproblémové. 

• Dokumentácia musí byť vyhotovená v súlade s platnou legislatívou a v rozsahu potrebnom 
pre vydanie záväzného stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu Policajného zboru 
Slovenskej republiky a odsúhlasenie v operatívnej komisii magistrátu a následnú realizáciu 
odbornou firmou. 

Počet vyhotovení dokumentácie 

• 6x paré kompletnej dokumentácie v tlačenej forme  
• 2 x kompletnú dokumentáciu v elektronickej forme na USB alebo CD  


