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Príloha č. 1 k bodu A.2. Zápisnice č. 16/2015 Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov: 

Deväť pripomienok člena komisie Mgr. Hercega adresovaných spracovateľovi:

•  	Vrakunská/Trnavská ulica - ponechať rezervu na rozšírenie ulíc na severnom okraji riešeného územia (vrátane cyklopruhov).

•  	Garáže budovanie na základe vypočítania aktuálneho deficitu parkovacích miest ku reálnemu počtu bytov (podľa STN určiť deficit) 
	na miestach starých garáží

na miestach parkovísk po obvode riešenej plochy (na S strane popri Trnavskej ceste, na južnej strane popri Ružinovskej).

•	Dve plánované stanice Integr. dopravy - Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Trnávka a Ružinov – rešpektovať a zahrnúť do komunikačných koridorov.
Prepojenie/peší prechod cez železnicu na Hornbach a Kiku (napr. v rámci TIOP Ružinov) v nadväznosti na skultivovanie konečnej autobusu č.39 / Súhvezdná.

•	Komunikačné prepojenie konečnej električiek Astronomická a Konečnej 39 Súhvezdná a TIOP Ružinov a prechodu cez železnicu /architektonické dotvorenie tejto pešej komunikačnej trasy.

• 	Dopravné riešenie kritickej križovatky Krasinského - Trnavská cesta - Maximiliána Hella

• 	Odbočovacie a zaraďovacie pruhy po obvode Ostredkov – predovšetkým dobudovať odbočovacie pruhy z Ružinovskej ulice (Súmračná, Jadrová), z Trnavskej cesty (Mesačná) a   Vrakunskej  cesty  (Poludníková/Uránová   a   Súhvezdná/konečná 39)  rešpektujúce  aj 
cyklotrasy a prechody pre chodcov.
Pri križovatke Trnavská-Mesačná  riešiť  aj  odbočenie v smere z Ivanskej cesty a celkovo preriešiť   kritický  stav    tejto  križovatky,  kde  odbočením  na parkovisko  riešia   vodiči otáčanie do protismeru smerom na Vrakunskú cestu (doplnok p. poslanca Patoprstého).

• 	Biopark Ostredky - bez alejkoľvek dodatočnej zástavby – dotvoriť len parkové úpravy, cyklotrasy po obvode, doplniť fontánky/pitné fontány (máme uznesenie komisie o ich vybudovaní), napr. v priestore Fit-prvkov cca v strede parku.

• 	Parkovanie vo vnútroblokoch a popri komunikáciách vnútri Ostredkov – riešiť skapacitnenie, možné alternatívy, vytipovať kde je možné dobudovať parkovacie státia príp. viacpodlažné státia, keďže už dnes je akútny nedostatok parkovacích miest.

• 	Nové chodníky: 
prepojenie popri administratívnej budove LIDLa (na Z od budovy – od chodníka Obežná-Poludníková pri školskom dvore smerom ku predajni LIDL a ku zastávke električky Chlumeckého). Tiež existuje uznesenie komisie ÚPŽPaD o žiadosti o otvorenie/spriechodnenie tohoto priestoru. (momentálne je tam plot okolo areálu LIDL, ale len z jednej strany. Žiadame ho otvoriť.),


	prepojenie zrušeného chodníka z Družicovej popri zrekonštruovanej budove Ružinovská 1 (na V od budovy),
	Prispôsobiť umiestnenie chodníkov popri Ružinovskej plánovaným zmeneným polohám zastávok projektovanej ružinovskej električkovej radiály (Dopravoprojekt) – 

doprojektovať podľa finálneho projektu, ktorý sa práve tvorí a bude pripomienkovať (http://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/3-12-2015-verejna-prezentacia-zameru-modernizacie-ruzinovskej-radialy ).




