Manuál pre naštartovanie
cyklodopravy
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Úvod
V tomto manuáli pre naštartovanie cyklodopravy vás oboznámime
s dôležitými dokumentami v oblasti cyklodopravy, poskytneme prehľad
o možnostiach tvorby cyklotrás a pridruženej infraštruktúry. Najmä však
poskytujeme návod, ako rozbehnúť realizáciu cyklotrás aj vo vašej lokalite.
Veríme, že aj tento manuál vám pomôže vo vašej práci a záujme zlepšovať
podmienky pre udržateľnú dopravu. Práve cyklodoprava v súbehu s chodcami prináša silný mesto- či obcotvorný prvok spolu s doplnkovou infraštruktúrou. V rámci princípu kompletných ulíc je potrebné zvážiť každý
druh dopravy a uprednostňovať také, ktoré majú vyššiu prepravnú kapacitu. Na obrázku nižšie vidíte dnes už legendárne porovnanie potrebného
miesta na prepravu rovnakého počtu obyvateľov na bicykloch, autami či
autobusom. Aj tento pohľad potvrdzuje, že udržateľné spôsoby dopravy
akými sú aj bicykle, umožňujú lepšie využiť priestor obce či mesta.

Zdroj: http://www.bikehub.co.uk/news/sustainability/iconic-waste-of-spacephoto-keeps-on-giving

Bicykle neprodukujú škodlivé výfukové plyny, nie sú hlučné a šetria miesto. Preprava bicyklom má navyše pozitívny vplyv aj na zdravie obyvateľov,
čo priamo znižuje náklady vynaložené na zdravotnú starostlivosť.
Na konci manuálu nájdete kontakty na organizácie, s ktorými môžete
konzultovať projekty cyklotrás či infraštruktúry pre udržateľnú dopravu
vo vašom okolí.
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Základné dokumenty
Každá obec by mala poznať využívanie bicyklov svojimi obyvateľmi na
dopravu do práce, školy, za nákupmi či rekreáciou. Okrem toho v rámci
turizmu obcou prechádzajú návštevníci na bicykloch, ktorí tiež očakávajú
bezpečnú možnosť prepravy. Okrem strategických dokumentov na národnej úrovni by teda každá obec (región, mesto, mestská časť atď.) mala mať
jasný plán rozvoja cyklotrás pre dopravu a rekreáciu.

Plán rozvoja cyklistickej infraštruktúry
Nutné dokumenty pre prípravu plánu a uskutočňovanie sú (v tomto poradí):
1. Územný plán obce
a. Záväzne definuje hlavné cyklistické koridory
b. Pomerne voľne však definuje možnosti vedenia (a zvyčajne iba
hlavných) cyklotrás
c. Nezachytáva iné potrebné cyklotrasy (vedľajšie, spojky a pod.)
a nevenuje sa detailom ich rozvoja
2. Územný generel dopravy
a. Reguluje územie z pohľadu dopravy a obslužnosti, vychádza z prieskumov dopravy, uvádza jej prognózy a tiež definuje
udržateľnosť dopravy preferovaním chodcov, cyklistov a MHD
b. Zvyčajne zachytáva širší rozvoj cyklotrás v nadväznosti na inú
dopravu, ale nerieši detaily ich typu a spracovania, finančné
požiadavky a pod.
3. Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy, štúdia rozvoja cyklotrás
a pod.
a. Základný dokument definujúci rozvoj cyklotrás na veľmi podrobnej úrovni
b. Zachytáva aktuálny stav v nadväznosti pasportizáciu/zmapovanie existujúcich úsekov cyklotrás (aj v rámci širšieho regiónu,
susediacich obcí, mestských častí a pod.)
c. Obsahuje kompletnú sieť cyklotrás s ich hierarchizáciou
a delením na hlavné, vedľajšie (a príp. ďalšie klasifikácie ako
rekreačné či dopravné)
d. Poskytuje podrobné štúdie využívania bicyklov pre dopravu
a rekreáciu napr. lokálnymi sčítaniami, prieskumami a pod.
e. Obsahuje špecifikáciu jednotlivých cyklotrás v detailoch – popisuje ich typ, oddelenie od ostatnej dopravy, formu povrchov,
deľbu na úseky, navigáciu a smerové tabule, odhady nákladov
f. Obsahuje prioritizáciu a časový plán realizácie cyklotrás
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g. Rieši tiež sprievodnú infraštruktúru, napr. parkovanie bicyklov
(potreba, forma stojanov či stráženého parkovania, typy, vizualizácie, lokality), prístrešky s pitnými fontánkami a lavičkami (pre
rekreačné účely) alebo samoobslužné servisné miesta (verejné
bicyklové pumpy, servisné náradie a pod.)

Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy, MČ Petržalka, Bratislava

Plán pešieho pohybu
Paralelne s prípravou plánu tvorby cyklotrás odporúčame pripravovať aj
plán pešieho pohybu. Ich súbežnou prípravou získate zladené dokumenty,
ktoré budú súčinne riešiť špecifiká pohybu oboch skupín, najmä v súbehu
a pri križovaniach.

Iné doplnkové dokumenty
Pre jasnú prioritizáciu počas roka môžete využiť aj doplnkové dokumenty, ako napr. akčný plán rozvoja cyklotrás pre daný rok. Pasport cykloinfraštruktúry poskytuje dlhodobý prehľad stavu cyklotrás vrátane stavu
značenia a tiež okamžitú možnosť zistiť nedostatky či potrebu údržby.
Odporúčame v pravidelných intervaloch pasport obnovovať prieskumom
v teréne, napr. raz ročne, vo väčších mestách pri intenzívnej výstavbe
aj častejšie.
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Projekty cyklotrás
Keďže najpomalšou časťou v procese tvorby cyklotrás je ich projektovanie,
odporúčame priebežne pripravovať projekty do zásoby (podľa určených
priorít z koncepcie rozvoja cyklodopravy či akčného plánu). Zo zásobníka
potom budete realizovať projekty podľa finančných možností obce a tiež
ďalších okolností (napr. možnosť využiť výstavbu cyklotrás ako vynútené
investície pri väčšej súkromnej výstavbe – bytové domy, priemyselné
parky, administratívne budovy, nákupné centrá a pod.).

Záväzné strategické dokumenty
Pri navrhovaní a plánovaní cykloinfraštruktúry budete využívať (okrem
lokálnych) najmä tieto záväzné dokumenty:
• Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike
• Technické podmienky 085: Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
• Technické podmienky 018: Zásady navrhovania prvkov upokojovania
dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách
• STN 73 6110: Projektovanie miestnych komunikácií
• STN 73 6101: Projektovanie ciest a diaľnic

Zodpovednosť za cyklotrasy
V závislosti od veľkosti obce potrebujete pre účely rozvoja cyklotrás využiť
buď existujúcich pracovníkov alebo zriadiť novú funkciu či odbor (oddelenie), ktoré bude za cyklodopravu zodpovedať.

Odbor dopravy
Zodpovedá za celkový rozvoj dopravy. V rámci neho je vhodné vyčleniť
ľudí konkrétne pre oblasť cyklodopravy. Jeho súčasťou môže byť
cyklokoordinátor.

Cyklokoordinátor
Odporúčame zriadiť formálnu pozíciu cyklokoordinátora, ktorý bude samostatne zodpovedať za rozvoj cyklodopravy. Zároveň bude človekom,
ktorý bude prepájať jednotlivých pracovníkov či odbory za účelom ich
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koordinácie (napr. pri investičných projektoch, ktorých súčasťou môžu
byť cyklotrasy, pri rekonštrukciách vozoviek a pod.). Monitoruje aj širšie
súvislosti – dotačné a grantové schémy pre cyklodopravu, realizáciu cyklotrás v susedstve obce či v regióne a pod. Vedie aj interné vzdelávanie
v oblasti rozvoja cyklodopravy či využitia bicykla nielen pre rekreačné
účely.

Projektant
Zo skúsenosti sa ukazuje praktické mať interného projektanta priamo
pracujúceho pre obec. Uľahčuje to projektovanie cyklotrás a tiež skracuje
čas od plánu cyklotrasy po jej realizáciu. Alternatívou je dlhodobá spolupráca s externými projektantmi. Podmienkou je, aby projektant mal
praktickú skúsenosť s cyklotrasami – špecificky odporúčame požadovať
od projektantov jazdu na bicykli v riešenom území pri návrhu a projektovaní cyklotrás. Projektantovi to umožňuje lepšie porozumieť lokálnym
súvislostiam a pohybu cyklistov v danej lokalite.

Realizácia cyklotrás
Podobne ako pre projektovanie aj pre budovanie cyklotrás odporúčame
dohodnúť spoluprácu na dlhšiu dobu. Uľahčí to administratívu a najmä
zaručí rovnaký štandard kvality prác (napr. rovnaká farba podfarbenia
cyklopruhov). Výhodou je, ak už daná firma má predchádzajúcu skúsenosť
so značením cyklotrás podľa TP 085.

Údržba cyklotrás
Ak funguje v rámci obce obecný podnik (komunálne či technické služby
a pod.), odporúčame poveriť ich údržbou cyklotrás. Medzi základnú údržbu radíme pravidelné čistenie (špecificky v období jesene od lístia či blata). Pracovníci údržby zároveň môžu zisťovať nedostatky v teréne (výtlky,
prepadliny, zaplavovanie a pod.). V zime je potrebné čistiť cyklotrasy od snehu (a posýpať ich). Ak obec nemá obecný podnik, odporúčame
externú spoločnosť pre údržbu cyklotrás.
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Financovanie
Na financovanie tvorby a budovania cykloinfraštruktúry odporúčame
využívať primárne rozpočet obce a poplatok za rozvoj pri súkromnej
výstavbe. Okrem financií z rozpočtu sú dostupné aj ďalšie možnosti ako:
• Integrovaný regionálny operačný program – určený aj pre projekty
cyklistickej infraštruktúry, viac na www.ropka.sk/sk/irop
• Nórske fondy – poskytované za podmienky spolufinancovania práve
na zelenú infraštruktúru a zlepšovanie životného prostredia vrátane
cyklotrás
• Granty na lokálnej úrovni – častokrát poskytované za podmienky
spolufinancovania od lokálnych subjektov ako sú banky (VÚB, Poštová
banka, Slovenská sporiteľňa a iné) alebo obchodné siete (Tesco, Kaufland, LIDL a iné)
• dotačná schéma pre rozvoj cyklodopravy Ministerstva dopravy
a výstavby SR (pravdepodobne od roku 2020)

Financie na údržbu
Okrem vybudovania cyklotrás či stojanov pre bicykle myslite aj na ich
pravidelnú a dlhodobú údržbu. Pre každú novú cyklotrasu odporúčame
vyhradiť financie na jej udržiavanie ako lokálne opravy, čistenie od listov,
blata či snehu, obnovu značenia a iné. Už viacero nových cyklotrás bolo po
niekoľkých rokoch zmazaných práve kvôli neexistujúcej či nedostatočnej
údržbe.

Typy cyklotrás
Dopravné cyklotrasy
Dopravné cyklotrasy sú cyklotrasy, ktoré primárne slúžia na prepravu
obyvateľov z domu do dochádzkových bodov ako práca, škola, nemocnica
a pod.
Takéto cyklotrasy vedú zvyčajne v zastavanom území a sú vyznačené
vodorovným aj zvislým značením. Navyše v križovatkách musia cyklistu cez
ne bezpečne previesť. V miestach zmeny smeru sú doplnené smerovými
dopravnými tabuľami pre cyklistov s udaním cieľov a vzdialeností. Súčasťou
dopravných cyklotrás je aj súvisiaca infraštruktúra ako stojany pre parkovanie bicyklov alebo uzamykacie boxy, miesta s verejnými pumpami a pod.
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Cyklotrasa sa mení v priechod a vedie bezpečne cyklistov naprieč križovatkou
(Trnava)

Smerová tabuľa pre cyklistov uľahčuje nájdenie nadväzujúcej trasy a udáva
vzdialenosť (Bratislava)
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Rekreačné cyklotrasy
Rekreačné cyklotrasy sú primárne určené pre voľný čas a turizmus,
Zvyčajne sú umiestnené pozdĺž riek, okolo jazier, v lesoch a horách alebo
na iných turisticky zaujímavých miestach. Na rozdiel od dopravných cyklotrás často nevyžadujú vodorovné značenie ale len zvislé značky. Len na
dôležitých miestach pri zmene trasy a pod. sú doplnené smerovými turistickými tabuľami alebo mapou.
Dopravné a rekreačné cyklotrasy spolu vytvárajú sieť cyklotrás. Dopravné
cyklotrasy slúžia aj na prepravu k rekreačným cyklotrasám, ktoré na ne
nadväzujú. Rekreačné cyklotrasy naopak dovedú cyklistov na okraj obce,
kde môžu ďalej pokračovať po dopravných cyklotrasách až do jej centra.

Sieť cyklotrás
Pri tvorbe cyklotrás je potrebné ich prepájať s existujúcimi trasami a vytvárať tak ich sieť – prioritne prepájajúc centrum s dochádzkovými bodmi
(školy, kancelárie, obchodné centrá, nemocnica a pod.) a centrum s obytnými časťami obce. Tiež je potrebné napojiť existujúce cykloturistické
trasy (lesy, kopce, hrádze a pod.) na centrum obce. Následne je vhodné
vytvárať vedľajšie cyklotrasy a spojky medzi cyklotrasami.
Ak sa rozhodnete budovať samostatnú cyklotrasu, ktorá začína a končí
tak, že pri nej neexistuje žiadna nadväzujúca cyklotrasa, odporúčame
vhodne vyznačiť úseky vedúce k takejto cyklotrase. Využite smerové
dopravné tabule pre cyklistov (nástroj na ich tvorbu nájdete na
znacky.cyklokoalicia.sk) a tiež piktokoridor, ktorý v rámci vozovky
prevedie cyklistov od/k najbližšej existujúcej cyklotrase. Na začiatku
a konci samostatnej cyklotrasy potrebujete bezpečne začleniť cyklistov
do vozovky napríklad spomalením motorovej dopravy v mieste
križovania, resp. vyznačením piktokoridoru ako pokračovania cyklotrasy.

Cyklodoprava vo vzťahu k ostatným formám
dopravy
Čerpajúc z dobrej praxe v Dánsku predstavuje nasledujúci obrázok rozličné
typy cyklistickej a cestnej infraštruktúry, ktorá je potrebná vzhľadom na
rýchlosť motorových vozidiel. Ak je rýchlosť motorových vozidiel menej
ako 30 km/h, nie je nutné cyklistickú a automobilovú dopravu oddeľovať.
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Pri rýchlosti motorových vozidiel 40 km/h sú potrebné samostatné cyklopruhy, pri 50 a 60 km/h by mali byť od automobilovej dopravy oddelené
obrubníkom alebo fyzickou bariérou. V prípade áut parkujúcich na ulici v smere jazdy sa cyklopruhy budujú na ich pravej strane. Pri rýchlosti
motorových vozidiel v rozmedzí 70 – 130 km/h je potrebné cyklotrasy
oddeľovať pásom zelene.

Zdroj: Copenhagenize, https://www.flickr.com/photos/16nine/8662320975
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Cyklisti a motorové vozidlá
Oddeliť cyklistickú dopravu od automobilovej je nutné kvôli bezpečnosti
a výrazne odlišnej rýchlosti účastníkov premávky. Konkrétne spôsoby
oddeleného vedenia cyklistov od motorovej dopravy nájdete v TP 085.
Optimálny variant
Samostatná, fyzicky oddelená cyklotrasa je najvhodnejšou formou,
keďže poskytuje najvyššiu úroveň bezpečnosti a tiež pohodlie pre všetky
skupiny používateľov vrátane detí, rodín, dôchodcov a pod. Takúto formu
cyklotrasy nazývame aj segregovanou cyklotrasou. Cyklotrasa môže byť
obojsmerná (vhodná aj pre rekreačné použitie) alebo ako dva jednosmerné
pruhy po stranách v smere jazdy ostatnej dopravy (zvyčajne sa využíva
pre dopravné účely).

Obojsmerná cyklotrasa je fyzicky oddelená od motorových vozidiel aj od chodcov
(Trnava)
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Alternatívy
Na uliciach s nižšou premávkou je možné cyklistov viesť aj v cyklopruhu,
ktorý je súčasťou vozovky. Ak na kraji cesty parkujú autá, odporúčame
vedenie cyklistov poza parkovacie miesta a použitie fyzických zábran proti
parkovaniu na cyklotrase (napr. stĺpikmi či klemfixom). Pri rýchlostiach
nad 50 km/h nie sú cyklopruhy v rámci vozovky vhodné.
Vedenie cyklistov v premávke
Iba v zónach 30 km/h, obytných zónach a v častiach s nízkou hustotou
premávky motorových vozidiel je možné zriadiť zmiešaný pohyb. Vtedy
tiež odporúčame zvýraznenie pohybu cyklistov piktokoridorom, ktorý
zároveň slúži aj na vyznačenie prepojenia s ostatnými cyklotrasami.

Ukážka piktokoridoru na vyznačenie protismernej jazdy cyklistov (Bratislava)

Vyhradené pruhy MHD + cyklisti
Vyhradené pruhy pre MHD môžu byť vhodným doplnkom cyklotrás tam,
kde dosiaľ iná forma vedenia cyklistov neexistuje. Odporúčame ju však
používať iba doplnkovo, na vyťažených úsekoch je žiaduca segregovaná
cyklotrasa.

Cyklisti a chodci
Oddelenie chodcov a cyklistov je vhodné a žiaduce pre obe skupiny kvôli
bezpečnosti a plynulosti. Štyri konkrétne spôsoby oddelenia chodcov
a cyklistov sú vysvetlené v TP 085.
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Optimálny variant
Oddelenie chodcov od cyklistov miernym zvýšením povrchu chodníka
oproti cyklotrase sa uskutočňuje napr. šikmým obrubníkom (alternatívou
je zapustenie povrchu cyklotrasy pod úroveň chodníka). Podobne je možné
oddelenie zábranami, napr. kríkmi a inou vzrastlou zeleňou alebo varovným
pásom.

Príklad oddelenia cyklopruhu od chodníka varovným pásom (Trnava)

Zmiešaný pohyb
Iba pri nízkych intenzitách oboch skupín je na vedľajších trasách možné
zriadiť zmiešaný pohyb (napr. odbočka v sídlisku alebo v okrajovej časti
obce).
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Cyklotrasa na kraji mesta so zmiešaným pohybom cyklistov a chodcov (Bratislava)

Pešia zóna a pohyb na bicykli
V peších zónach oddelenie nie je nutné vzhľadom na prednosť a hustotu chodcov, odporúčame však poskytnúť alternatívnu (rýchlejšiu alebo priamejšiu)
trasu pre cyklistov obchádzajúcu pešiu zónu. Vjazd cyklistov do pešej zóny
odporúčame ponechať povolený, slúži na príjazd k miestam záujmu na bicykli.
V pešej zóne je potom potrebné vytvoriť vhodné a bezpečné parkovanie
bicyklov, viď časť Parkovanie bicyklov.

Preferované cyklotrasy
Bezpečné a oddelené
Cyklotrasy, ktoré sú akceptované verejnosťou a považované za bezpečné,
musia byť prístupné obyvateľom rôznych vekových kategórií ‑ od rodín
s malými deťmi cez mládež a ľudí v aktívnom veku až po dôchodcov.
Optimálna cyklotrasa je plne oddelená od motorovej dopravy aj chodcov
a zároveň znemožňuje ilegálne parkovanie áut na nej.
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Aby cyklotrasa bola bezpečná a použiteľná pre všetkých, odporúčame
realizovať oddelenie od motorovej dopravy nielen zdvihnutím oproti
vozovke, ale aj fyzickým oddelením, napr. živým plotom alebo inou vzrastlou
zeleňou. Táto zároveň zlepšuje životné prostredie zachytávaním prachových častíc. Ak nie je možné vysadiť zeleň, oddelenie realizujte napr.
vhodne zvolenými stĺpikmi.

Jednosmerné ulice a protismerný pohyb cyklistov
Pri zavádzaní jednosmeriek alebo pri existujúcich jednosmerkách myslite
na pohyb cyklistov, ktorí zjednosmernením najviac utrpia (a častokrát
nemajú k dispozícií bezpečnú obchádzku). Odporúčame vyznačiť v nich
protismerný pohyb cyklistov zvislým značením a tiež formou pruhu
(dostatočný priestor) alebo piktokoridoru (zúžený priestor).
Detaily nájdete v TP 085.

Protismerný, bezpečný cyklopruh v jednosmerke (Bratislava)
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Ukľudnené územie a zmiešaný pohyb
Sídlisková cyklotrasa vedená v dopravne ukľudnenom území (napr.
rezidenčná zóna alebo zóna s vylúčením pohybu motorových vozidiel)
môže byť vedená aj formou zmiešaného pohybu, ak na ňu nadväzujú
iné, oddelené cyklotrasy. Takáto cyklotrasa napríklad umožní bezpečné
dochádzanie do škôlky či školy aj deťom.

Centrá obcí
V centrách obcí je z dôvodu nedostatku priestoru možné kombinovať pohyb
cyklistov v zónach 20 km/h alebo 30 km/h s pohybom motorových
vozidiel. V tomto prípade odporúčame vyznačiť oddelený cyklopruh
vo vozovke s dostatočným odstupom od motorovej dopravy. Neodporúčame
realizovať vedenie piktokoridorom, ktorý je vhodný len na cesty s nízkou
intenzitou premávky.

Prícestná zeleň
Priestor prícestnej zelene je možné zmeniť na cyklotrasy tak, aby časť
prícestnej zelene bola využitá na vybudovanie cyklotrasy a časť ponechaná
na oddelenie od motorovej dopravy či chodcov.

Parkovanie bicyklov
Parkovanie bicyklov musí spĺňať podmienky bezpečnosti, ľahkej dostupnosti a optimálne aj ochranu pred nepriaznivým počasím. Zákonník práce,
teda zákon č. 311/2011 Z. z. stanovuje v § 151 povinnosť zamestnávateľov
poskytnúť zamestnancom bezpečné parkovanie nemotorových vozidiel ‑
bicyklov alebo kolobežiek.
Parkovanie bicyklov rozlišujeme na krátkodobé (pre návštevníkov)
a dlhodobé (pre obyvateľov, zamestnancov, študentov, dlhodobé návštevy
a iné). Počet parkovacích miest pre bicykle môžete stanoviť na základe
odporúčaní dokumentu Podpora nemotorovej dopravy v Bratislave.

Krátkodobé parkovanie
Krátkodobé parkovanie bicyklov zriaďujte najmä pri vstupných priestoroch (vchod, východ, dvere, brány a pod.), vo vstupných halách budov
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(ak sú dostupné bez schodov či cez rampu), pri priestoroch pre fajčiarov
a v priestoroch pod dohľadom bezpečnostnej služby alebo kamerového
systému.

Dlhodobé parkovanie
Dlhodobé parkovanie bicyklov odporúčame zriadiť v uzavretých miestnostiach (dostupné napr. cez vrátnika či recepciu alebo na kľúč, kód a pod.),
vo vstupných halách budov, ako kryté vonkajšie parkovanie pod dohľadom
bezpečnostnej služby či kamerového systému alebo v garážach (napr.
vyhradenie niekoľkých parkovacích miest pre bicykle). V prípade garáží
je nutné poskytnúť bezpečný prejazd cyklistov (napr. skrátením závor).

Stojany pre bicykle
Vhodné stojany pre parkovanie bicyklov musia umožňovať uzamknutie
celého rámu bicykla. Zároveň musí byť kostra stojanu vhodná na uzamknutie pevných zámkov typu U. Z bezpečnostných dôvodov sú nevhodné stojany umožňujúce uzamknutie iba kolesa. Tieto stojany odporúčame
použiť len výnimočne, napríklad v prípade stiesnených priestorových
pomerov, za podmienky, že sú umiestnené v bezpečnej zóne pod dohľadom.

Bicyklové stojany typu U pri supermarkete (Bratislava)
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Bicyklové stojany umiestňujte najmä pri dochádzkových bodoch ako sú
úrady, školy, obchody, parky, pešie zóny, nemocnice, a pod. Ako vhodný
priestor sú okraje vozovky, špecificky napr. pred a za priechodmi
pre chodcov, ktoré takto tvoria aj bariéru proti ilegálnemu parkovaniu
motorových vozidiel. Alternatívou je umiestňovanie stojanov na chodníky, avšak mimo priamych peších trás, napr. na okraj chodníkov, okolo
stromov, pri lavičkách a pod.
Odporúčame preštudovať si ďalšie dokumenty uvádzané v zdrojoch, ktoré
vám poskytnú informácie o typoch a umiestnení stojanov a ukážky.

Súkromná výstavba a cyklotrasy
Pri väčšej súkromnej výstavbe (stavbách bytoviek, supermarketov, nákupných centier, administratívnych budov a pod.) je možné vzniesť požiadavku obce na postavenie chodníkov a cyklotrás ako súčasť infraštruktúry
– vynútené investície. Využiť tiež môžete stanovenie poplatku za rozvoj
(Zákon č. 447/2015 Z. z.), ktorý môžete prednostne využiť práve na tvorbu
doplnkovej infraštruktúry ako sú chodníky, cyklotrasy či zeleň v danom
území.

Elektronická verzia manuálu
Elektronickú verziu tohto manuálu pravidelne aktualizujeme a nájdete
ju na tejto adrese:
http://manual.cyklokoalicia.sk
Rovnako tam nájdete odkazy na iné dokumenty, ktoré sú spomenuté
v manuáli.
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Na koho sa obrátiť s otázkami?
Tento zoznam neziskových organizácií vám poskytuje možnosť konzultovať vaše projekty v oblasti cyklodopravy či cykloturistiky s obyvateľmi
a odborníkmi, ktorí sa snažia o rozvoj cyklotrás vo svojom meste a regióne.
Bratislava, Košice
a celoslovenská pôsobnosť:
Cyklokoalícia
www.cyklokoalicia.sk

Nitra:
Rozbicyklujme Nitru!
www.rozbicyklujmenitru.sk

Pezinok:
Banská Bystrica:
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica Cyklokoalícia Pezinok
www.cyklokoalicia-pezinok.sk
www.ocibb.sk
Kežmarok:
Vlk, ktorý nikdy nespí
www.vlknespi.sk

Prešov:
Kostitras
www.kostitras.sk

Martin:
Turčianska bicyklová skupina JUS
http://tinyurl.com/turiec-jus

Žilina:
Mulica
www.mulica.sk
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