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Harmonogram výstavby a údržby miestnych komunikácií a ostatných
činností v oblasti dopravy v r. 2007

04 5 1 Cestná doprava
234 04 5 1 Výstavba a opravy miestnych komunikácií

Na činnosť v oblasti cestnej dopravy je na rok 2007 vyčlenených 4,97 mil. Sk. Je to
cca 50% prostriedkov čerpaných v roku 2006. Z vyčlenených prostriedkov bude možné zaistiť
zjazdnosť miestnych komunikácií len opravou výtlkov. Na začiatku, po skončení zimného
obdobia, sa budú opravovať netechnologicky, postupne kvalitnejšou technologickou opravou.
Vprípade bežného roka bez mimoriadnych prívalových vôd bude možné vyčistiť skoro všetky
uličné vpusty minimálne raz za rok. Výrazne nižšie finančné prostriedky oproti roku 2006 sú
.vyčlenené na údržbu, výmenu a obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia a
bezpečnostných dopravných zariadení. Nebude možné realizovať zmeny dopravnych režimov,
ktorých cieľom je zlepšenie dopravnej obsluhy vybraných lokalit. Havarijné stavy na
zjazdnosti miestnych komunikácii, ohrozujúce bezpečnosť cestnej premávky a závady na
dopravnom značení budú odstraňované priebežne od začiatku roka / formou objednávky v
presne dohodnutom množstve I

635004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie

Čistenie uličných vpustí a prípojok na MK
V mestskej časti Bratislava - Nové Mesto je v súčasnosti okolo l 700 uličných vpustí.

Doteraz priaznivá poveternostná situácia bez topiaceho sa snehu nevytvára tlak na okamžité
čistenie vpustí vo veľkom množstve. Predpokladáme postupné čistenie uličných vpustí
začiatkom apríla 2007 na najviac exponovaných miestnych komunikáciách III. triedy na
Kramároch, Kolibe, v oblasti Jaskového radu, pod Pionierskou ulicou, Biely kríž.
Postupne budú vyčistené aj uličné vpusty v ostatných lokalitách v časovom horizonte júl,
august 2007.

náklady: 500 000 Sk

635006 Údržba budov, objektov alebo ich súčastí
1. Opravy vozoviek, chodníkov

Rozsah a časový postup odstrai'í.ovania lokálnych porúch na miestnych komunikáciách
bude stanovený až po skončení zimného obdobia. V súčasnosti prebieha monitorovanie



2
zjazdnosti vozoviek komunikácií. V prípade vhodného počasia na asfaltérske práce. začneme
havarijné stavy ohrozujúce bezpečnosť cestnej premávky odstraňovať priebežne. Máj 2007
je tcrmiuorn 0Jc,lr;;llUÚ<i výtlko v technologickým postupom, V ďalšom období sa budú
vyspravovať novovzniknuté poruchy. Z tejto kapitoly budú hradené náklady aj na opravu
schodov. Doterajší priebeh zimy nám dáva nádej, že poškodenie vozoviek po zime bude
výrazne menšie ako pred rokom.

náklady: 3 000 000 Sk

2. Zvislé a vodorovné dopravné značenie a budovanie a údržba zábradlí

Priebežne sa budú vymieňať poškodené a doplňať ukradnuté zvislé dopravné značky.
Každá zmene dopravného režimu a značenia bola urobená na základe spracovaných
Projektov organizácie dopravy a následne schválených v Operatívnej komisii dopravy
Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Obnovené bude najmä vodorovné dopravné značenie na
frekventovaných priechodoch pre peších, stop čiary a parkovacie stojiská vozidiel telesne
postihnutých spoluobčanov. Po skončení zimnej služby budú spätne namontované
spomaľovacie prahy na komunikáciách v oblasti Kramáre a Koliba. Opravované anatierané
budú poškodené bezpečnostné zariadenia.

náklady: l 250 000 Sk

637004 Všeobecné služby
Predpokladané náklady na vyhotovenia naviac výtlačkov projektovej dokumentácie.

náklady: 50000 Sk

637 005 Špeciálne služby
Hlavné mostné prehliadky na objektoch v správe MČ B-NM

náklady: 70000 Sk

633006 Všeobecný materiál - uličné tabule
Tabuľky s označením súpisného čísla stavby je povinná mestská časť vydávať pri

vydaní rozhodnutia o súpisnom čísle v súlade so zákonom 369/90Zb. o obecnom zriadení.

náklady: 100 000 Sk


