OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
Číslo: OU-BA-OSZP3-2016/022473/SIA/V-EIA-rh
Bratislava, 26. 05. 2016
ROZSAH HODNOTENIA A ČASOVÝ HARMONOGRAM
pre navrhovanú činnosť „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor –
Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ určený podľa §
30 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Navrhovateľ, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1,
814 99 Bratislava predložil Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné
prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 22 a §
29 ods. (1) písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
posudzovaní”) zámer „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo
námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ na zisťovacie konanie podľa
zákona o posudzovaní.
Účelom navrhovanej činnosti je výstavba novej električkovej trate Bosákova – Janíkov
dvor, ktorá bude funkčne a technicky nadväzovať na v súčasnosti ukončenú 1. etapu výstavby
električkovej trate (Šafárikovo námestie – Bosákova). Navrhovaný projekt zohľadňuje možnosti
financovania stavby z fondov EÚ a pozostáva z realizácie iba električkovej dvojkoľajovej
elektrifikovanej trate a areálu ľahkej údržby vozidiel v lokalite Janíkov dvor. Trasa električkovej
trate sa bude začínať v km 2,420 (Námestie hraničiarov) za novou zastávkou Jungmannova
(koniec 1. úseku trate) a bude končiť v km 6,200 (lokalita Janíkov dvor). Rozchod električkovej
trate bude mať hodnotu 1 000 mm, celková šírka telesa stavby bude predstavovať 19,0 m
a zohľadňuje premiestnenie zastávok, sprievodnej zelene, trasy cyklochodníka, doplnkovej
infraštruktúry a všetkých, pre prevádzku trate potrebných inžinierskych sietí. Vlastná
električková trať bude mať šírku 7,0 m pri osovej vzdialenosti traťových koľají 3,1 m.
V rámci stavby sa počíta so zriadením 7 zastávok električiek, vybudovaním mostných
objektov, dvojkoľajového obratiska, vozovne so zázemím a objekt sociálnej budovy DPB.
Príslušný orgán doručil zámer podľa § 23 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska
rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutému samosprávnemu
kraju a dotknutej obci a zverejnil zámer na svojom webovom sídle a na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia SR.
S prihliadnutím na kritériá pre zisťovacie konanie, význam očakávaných vplyvov na
životné prostredie a stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vydal rozhodnutie č.
OU-BA-OSZP3-2016/022473/SIA/V-EIA zo dňa 11. 05. 2016, že navrhovaná činnosť „Nosný
systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť
Bosákova ulica – Janíkov dvor“ sa bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
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Po preštudovaní predloženého zámeru, s prihliadnutím na doručené stanoviská a po
prerokovaní rozsahu hodnotenia zo dňa 26. 05. 2016 príslušný orgán určuje podľa § 30 zákona o
posudzovaní nasledovný rozsah hodnotenia a časový harmonogram navrhovanej činnosti:
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Nosný systém MHD,
prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica
– Janíkov dvor“ sa určuje okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná
činnosť nerealizovala) aj oba varianty uvedené v predloženom zámere, prípadne modifikácie
týchto variantov na základe nových poznatkov pri spracovávaní správy o hodnotení.
2. ROZSAH HODNOTENIA
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu, rozsah
a polohu navrhovanej činnosti je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala
rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona o posudzovaní,
primerane charakteru navrhovanej činnosti.
2.1.2. V zmysle § 31 zákona o posudzovaní navrhovateľ doručí príslušnému orgánu správu
o hodnotení navrhovanej činnosti – min. 2x kompletné písomné vyhotovenie správy
o hodnotení a 1x na elektronickom nosiči dát.
2.1.3. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia. Platnosť rozsahu hodnotenia
navrhovanej činnosti je podľa § 30 ods. 4 zákona o posudzovaní tri roky od jeho určenia.
2.2. Špecifické požiadavky
Zo stanovísk doručených k zámeru a zo zámeru vyplynula potreba v správe o hodnotení
navrhovanej činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich
s navrhovanou činnosťou:
2.2.1. Posúdiť a vyhodnotiť súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou – ÚPN BA.
2.2.2. Navrhnúť protihlukové opatrenia na ochranu obytného prostredia v konkrétnych bodoch,
kde dochádza k prekračovaniu prípustných hladín hluku podľa vyhlášky MZ SR č.
549/2007 Z. z.
2.2.3. Posúdiť vplyv stavby na funkčnosť potenciálne dotknutých prvkov RÚSES mesta
Bratislavy (SAŽP, 1994), najmä biokoridoru regionálneho významu XXIII. Chorvátske
rameno ( vplyv na rastlinstvo, živočíšstvo, vodné pomery a rekreačný potenciál), ale aj
biocentra regionálneho významu 39. Draždiak i RBK XXVI. Jarovské rameno -mestská
časť Petržalka – Pečniansky les a Sad Janka Kráľa.
2.2.4. Predložiť dendrologický prieskum a zhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti na dreviny
v dotknutom území.
2.2.5. Určiť množstvo drevín na výrub, navrhnúť miesta a podmienky náhradnej výsadby.
2.2.6. Určiť ochranné pásmo električkovej trate a vyhodnotiť jeho vplyvy na dotknuté územie.
2.2.7. Vyhodnotiť vplyv na dopravu v dotknutom území, t.j. na iné prepravné systémy MHD a
na individuálnu automobilovú prepravu; definovať prepravné kapacity a navrhnúť
prepravné trasy počas výstavby.
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2.2.8. Vyhodnotiť vplyv na pamiatky v dotknutom území a navrhnúť opatrenia na
minimalizáciu negatívnych vplyvov.
2.2.9. Zaoberať sa všetkými pripomienkami, ktoré si v rámci zisťovacieho konania účastníci
a ostatné orgány štátnej správy a samosprávy uplatnili, t.j. vysporiadať sa s nimi, písomne
ich rozpracovať a opodstatnené pripomienky v správe o hodnotení vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie zohľadniť.
3.

UPOZORNENIE
Podľa § 30 ods. 5 zákona o posudzovaní navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou
bezodkladne informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti spôsobom
v mieste obvyklým.
Podľa § 30 ods. 6 zákona o posudzovaní verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny
kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia
navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 5 zákona o
posudzovaní, na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ktorý ich po vyhodnotení doručí
navrhovateľovi.

Ing. Filip Macháček
vedúci odboru
Schválil: Ing. Patrick Lutter
vedúci oddelenia
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Rozsah hodnotenia a časový harmonogram č. OU-BA-OSZP3-2016/022473/SIA/V-EIA-rh
zo dňa 26. 05. 2016 sa doručuje:
1.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava

1.

Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích
dokumentov, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, oddelenie cestnej dopravy a dráh
Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
810 05 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3
Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Tomášikova 46,
832 05 Bratislava 3
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
Krajské riaditeľstvo policajného zboru SR, krajský dopravný inšpektorát Bratislava, Špitálska 14,
812 28 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820
09 Bratislava 47
Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
Dopravný úrad, divízia civilného letectva, divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M. R.
Štefánika, 823 05 Bratislava
PhDr. Erik Pajtinka, PhD., Račianska 89, 831 02 Bratislava 3
Ing. Ivan Kačo, Pražská 25, 811 04 Bratislava
Ing. Martin Fundárek, Občianska iniciatíva Lepšia doprava, Školská 26, 900 84 Báhoň
Petržalka City, a.s., Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bratislava
Cyklokoalícia, Michal Malý, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava
Mgr. Michal Košťál, Turnianska 7, 851 07 Bratislava
Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD, Bzovícka 32, 851 07 Bratislava
OZ Petržalské ihriská,Ing. Iveta Ovečková, Jasovská 43, 851 07 Bratislava
OZ BROZ, RNDr. Tomáš Kušík, PhD., Na Rieviére 7A, 841 04 Bratislava
Peter Ľos, Muškátová 22, 821 01 Bratislava
OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Ing. arch, Mgr, art. Elena Pätoprstá, Švabinského 17, 851 01
Bratislava
Ing. Katarína Šimončičová, Dulovo nám. 4, 821 08 Bratislava
Petržalský okrášľovací spolok. MUDr. Iveta Plšeková, Šustekova 2, 851 04 Bratislava
Martin Kugla, Mlynarovičova 16, 851 03 Bratislava
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
Ernest Huska, Hrobákova 14, 851 02 Bratislava
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