
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 

 

Názov petície:  Petícia za riešenie dopravnej situácie na ulici Pri vinohradoch, Bratislava -

Rača. 

 

Predmet petície: V petícii podpísaní občania žiadajú: 1. presmerovanie trasy autobusu MHD 

č. 52 tak, aby neprechádzal ulicou Pri vinohradoch, v úseku ulice Pri vinohradoch č. 1 až po 

križovatku s ulicou Podbrezovská 2. vyznačenie zákazu vjazdu do 3,5 t , okrem dopravnej 

obsluhy v uvedenom úseku 3. zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 30 km/h v celom 

rozsahu ulice Pri vinohradoch. 

 

Počet osôb: 151 občanov. 

 

Oznámenie výsledku vybavenia petície:  

  

 Hlavné mesto vzhľadom na zachovanie obsluhy Potočnej ulice mestskou hromadnou 

dopravou (ďalej len „MHD“) musí ponechať trasovanie linky č. 52 po ul. Pri vinohradoch. 

Zmenu trasy linky je možné akceptovať iba v miere jej zjednosmernenia v smere od Popolnej                      

k Rustaveliho a vytvorenia bezpečného a možného odbočenia autobusu z ul. Pri vinohradoch 

do komunikácie vedúcej popri obratisku s možnosťou obsluhy zastávky MHD "Tbiliská". 

Vzhľadom na kapacitu obratiska, jeho šírkové pomery a využívanie autobusmi nie je možné 

uskutočniť otočenie linky v existujúcom obratisku, preto je nutná stavebná úprava nárožia 

križovatky. Nedostatočnú šírku komunikácie pri vzájomnom vyhýbaní sa protidúcich vozidiel                        

a neregulované parkovanie vozidiel s ohľadom na rešpektovanie existujúcej cykloradiály bude 

riešiť návrh zjednosmernenia ulice s obojsmerným vjazdom pre cyklistov a návrhom 

parkovacích pásov podľa šírkových parametrov komunikácie. Spolu s takýmto riešením 

organizácie dopravy ulice bude vhodné zaviesť najvyššiu dovolenú rýchlosť 30 km/h. O 

zákaze vjazdu pre nákladné vozidlá okrem dopravnej obsluhy hlavné mesto bude uvažovať 

podľa zostávajúcej voľnej šírky jazdného pruhu. Z vyššie uvedeného vyplýva, že zmene 

organizácii dopravy na ulici bude predchádzať stavebná úprava nárožia križovatky Pri 

vinohradoch s komunikáciou pri obratisku. Prípravou zadania na túto úpravu sa v súčasnej 

dobe zaoberá Oddelenie dopravného inžinierstva magistrátu. Zadanie je podkladom pre 

obstaranie projektovej dokumentácie a projekčných prác, ktorých trvanie závisí od 

nevyhnutných postupov pri verejnom obstarávaní. Po realizovaní stavebnej úpravy mesto 

pristúpi k zmene dopravného značenia vyplývajúceho zo zjednosmernenia ulice Pri 

vinohradoch a zároveň k zjednosmerneniu linky č. 52. Projekt organizácie dopravy so 

záväzným stanoviskom Krajského dopravného inšpektorátu Bratislavy a súhlasom dotknutých 

správcov komunikácie bude podkladom pre určenie dopravného značenia príslušným cestným 

správnym orgánom a jeho následnú realizáciu. Hlavné mesto má za to, že pripravovaná zmena 

organizácie dopravy na ulici Pri vinohradoch bude prínosom pre obyvateľov v predmetnej 

lokalite. 

 


