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Podľa slov prof. Bohumila Kováča problematika 
navrhovania ulíc akoby nebol architektonický, 
ale inžiniersko-technický problém. Prvoplánové 
konštatovanie, že úprava je lepšia ako stav predtým, 
neobstojí pred otázkou, či naozaj nejestvovalo 
efektívnejšie a krajšie riešenie. Nám predsa nejde 
o dodatočnú kozmetickú úpravu, ale o systémový 
a komplexný prístup so zabezpečením všetkých 
požiadaviek na verejný priestor, teda aj jeho 
bezbariérovosť, variabilnosť, ekologickosť prostredia
a participáciu verejnosti pri rozhodovaní.
//Časopis Atrium 1/2014

//VŠEOBECNÁ ANALÝZA MESTA
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Táto analýza poukazuje na viacero dôležitých verejných 

priestorov s veľkým potenciálom, ale aj na najväčšie 

problémy, ktoré znehodnocujú mestské priestory a ži-

vot v nich. Veľkým negatívom je nulové využitie a práca 

s nábrežím rieky Laborec. Zanedbávaniu tejto domi-

nanty predchádzalo viacero zlých rozhodnutí (zbúra-

nie židovských rituálnych kúpeľov, zbúranie budov 

pivovaru a nahradenie priestoru pri rieke nákupnými 

centrami s rozsiahlou plochou parkovísk). Malé množ-

stvo peších premostení vytvára z rieky bariéru rozde-

ľujúcu mesto, ktorá tak umocňuje negatívne vnímanie 

rieky a jej nábreží. Ďalším negatívnym faktorom, kto-

rý vplýva na výraz verejných priestorov a  na celkové 

fungovanie mesta, je rozšírená automobilová dopra-

va. Problematika automobilizmu v meste Michalovce 

sa prehlbovala súčasne s vytváraním komfortu jazdy 

osobným automobilom a zanedbávaním alternatívnych

foriem mobility. Mestská hromadná doprava nie je v sprá-

ve mesta, ale v  súkromnom vlastníctve a  neponúka 

ani zďaleka taký komfort prepravy obyvateľom mesta, 

aký im ponúka osobný automobil. Všetky tieto faktory 

vplývajú na dnešnú formu a obraz mesta.

Už v roku 1961 po prvýkrát otvorila problematiku auto-

mobilizmu v mestách novinárka Jane Jacobsova v kni-

he The Death and Life of Great American Cities (Smrť 

a  život veľkých amerických miest). Bol to prvý silný 

hlas upozorňujúci na dramatický rast automobilov 

v meste a prispôsobovanie všetkých verejných priesto-

rov práve autám a  parkovacím plochám. Do povedo-

mia zdôraznila fakt, že ak sa tento problém nebude 

v predstihu riešiť, mohlo by to znamenať koniec mest-

ského priestoru a života v meste a vyústiť tak v neživé 

mesto bez ľudí. Tento fenomén sa postupne odohráva 

aj v Michalovciach. Je pravda, že daná autorka písala 

o neúnosnej situácii v New Yorku už pred viac ako 60 

rokmi, kde automobilizmus v Michalovciach nebol na 

tejto kritickej úrovni, nepriaznivé je konštatovanie, že 

mesto Michalovce si nevzalo ponaucenie a nesnažilo 

sa tomu predíst formou tvorby koncepcných projektov, 

ktoré by zohladnovali a dávali do popredia potreby pe-

ších, cyklistov a nie potreby automobilovej dopravy.

//Jan Gehl – Mesta pro lidi

//ANALÝZA MESTA MICHALOVCE//ANALÝZA MESTA MICHALOVCE

Obsahom tejto kapitoly je náhľad 
na problematiku automobilizmu, 
cyklodopravy v meste Michalovce
a náhľad na nevyužitý potenciál
akými sú rieka, nábrežie či zelené
zóny a parky, ktoré sa v našom
meste nachádzajú.
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Vybudované alebo vyznačené cyklotrasy

s potenciálom na doplnenie a vytvorenie

kvalitnej siete cyklochodníkov v celom meste.

Nábrežie rieky s potenciálnym využitím

priestorov v blízkosti prírodnej dominanty

v meste.

Priestory parkov, lesopark Hrádok, jazierko

Baňa a Biela Hora sú priestory s potenciálom

vytvorenia kvalitnej zelenej infraštruktúry

v meste.

Potenciálne priestory na vytvorenie lokálnych

námestí, ktoré sa môžu stať pobytovým

priestorom a centrom komunitných aktivít

v obytných častiach mesta.

Priestory pešej zóny s potenciálnym komfortným

peším prepojením na Kostolné námestie

a park Kerta.

Komplikované a nevhodné riešenie križovatky,

ktorá vytvára výraznú bariéru medzi pešou

zónou a priestormi Kostolného námestia

s parkom Kerta.

Štvorpruhová cestná komunikácia vytvárajúca

bariéru v meste bez rovnocenného rozdelenia

uličného profi lu medzi všetky formy mobility.

Množstvo parkovacích plôch v centre mesta,

ktoré degradujú verejné priestory a dotvárajú

obraz aktuálnej problematiky automobilizmu

v meste.
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//ANALÝZA PROBLÉMOV A POTENCIÁLOV MESTA MICHALOVCE//ANALÝZA PROBLÉMOV A POTENCIÁLOV MESTA MICHALOVCE



Dobré mesto sa nepozná podľa toho, 
že aj chudobnejší ľudia jazdia na aute, 
ale podľa toho, že aj bohatí jazdia 
verejnou dopravou.
//A. Penalosa

//AUTOMOBILIZMUS
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Zásady fungovania mesta a plánovania dopravy výbor-

ne popísal bývalý starosta Bogoty Enrique Penalosa:

„Nemá zmysel hovoriť o mestskej doprave pokiaľ nevie-

me, aké mesto chceme mať. Chceme vytvárať mestá 

pre autá, alebo mestá pre ľudí? Hlavná otázka nie je 

o  infraštruktúre, ale o  tom, ako chceme žiť.“ Verejný 

priestor by sme definovali ako súkromné vlastníctvo 

verejnosti, pretože pri jeho užívaní by každý k tomuto 

priestoru mal pristupovať ako k svojmu vlastnému. 

// Doc. Ing.arch. Jakub Cígler, assoc. aia (architekt) 

v knihe Manual tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy

Obecné princípy navrhovania automobilovej dopravy

↘ celkový objem dopravy znížiť priblížením

zdrojov a cieľov

↘ časť automobilovej dopravy premietnuť

na iné druhy dopravy

↘ centrum mesta by nemalo mať funkcie 

vyvolávajúce veľký nárazový objem

automobilovej dopravy

↘ v centre mesta dopravu a parkovanie regulovať 

↘ v profile ulíc uprednostňovať MHD,

cyklistov a peších

↘ neumožňovať prejazd centrom mesta

osobným automobilom

//Rukoväť urbanizmu

Súčasný stav
↘ veľa osobných automobilov v meste

Zlé riešenie
↘ tvorba ďalšieho jazdného pruhu

↘ zväčšenie objemu parkovacích miest

↘ zrýchlenie premávky

Problematika
↘ množstvo parkovacích plôch

↘ pomalšia doprava a kongescia

Dobré riešenie
↘ redukcia parkovacích plôch

↘ redukcia pruhov pre osobný automobil

↘ vytvorenie rovnocenných priestorov

pre rôzne druhy dopravných prostriedkov

↘ vytvorenie kvalitnej siete MHD
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Mimoúrovňová križovatka, ktorá vytvára

komfortnejšie pešie a cyklistické

prepojenie pešej zóny a Kostolného námestia

Redukcia pruhov vozovky alebo zúženie jazdných

pruhov na minimálny rozmer na uvoľnenie priestoru

pre kvalitné plnohodnotné cyklotrasy

Navrhovaný cyklistický chodník

Jedna z najproblematickejších križovatiek v meste vy-

tvára silnú bariéru medzi pešou zónou a  Kostolným 

námestím. Analýza a  navrhované riešenie sa odvíja 

od historických snímok, kde uvažovali už v  minulos-

ti nad vytvorením mimoúrovňovej križovatky, ktorá by 

riešila komfortné pokračovanie pešej zóny cez Kostol-

né námestie až po park Kerta. Zároveň analýza pouka-

zuje na nepriaznivý vplyv štvorpruhovej cesty, ktorá pre-

chádza v blízkom kontakte s centrom mesta. Navrhnutá 

redukcia pruhov a doplnenie plnohodnotných cyklotrás 

by malo výrazne pomôcť riešeniu problematiky auto-

mobilizmu v meste a zlepšeniu bezbariérových prepoje-

ní dôležitých mestských verejných priestorov.

Michalovce, Slovensko01

Michalovský mimoúrovňový kruhový objazd

z archívnej snímky (rok 1971).

//KRIŽOVATKA MEDZI PEŠOU ZÓNOU A KOSTOLNÝM NÁMESTÍM//KRIŽOVATKA MEDZI PEŠOU ZÓNOU A KOSTOLNÝM NÁMESTÍM
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Redukcia pruhov vozovky alebo zúženie jazdných 

pruhov na minimálny rozmer na uvoľnenie priestoru 

pre kvalitné plnohodnotné cyklotrasy 

Navrhovaný cyklistický chodník

To, akým spôsobom sa po meste pohybujeme dnes a aké

dopravné prostriedky používame určuje, ako bude vyze-

rať mesto v budúcnosti. Voľba dopravného prostriedku 

výrazne ovplyvňuje a mení aj náš životný štýl. Vhodným 

princípom pri plánovaní ulíc by malo byť uprednostňova-

nie chodcov s možnosťou bezbariérového pohybu, cyklistov

a mestskej hromadnej dopravy pred osobným automobilom. 

//Mesto pre každého, Osamu Okamura

V rámci mestského plánovania ide často o politicky a spo-

ločenský boj o priestor v uličnom profile. Je ale vhodné ši-

roké vozovky redukovať na minimálne hodnoty, resp. úplné

pretvorenie jedného jazdného pruhu na cyklochodník. 

Tieto opatrenia by tak mali vytvoriť na uliciach rovnocen-

né rozdelenie, ktoré ponúkne bezpečné a plnohodnotné

využitie všetkých typov dopravných prostriedkov v meste.

Je treba mať na pamäti, že pre život 

v meste je primárny peší pohyb. 

Územie, kde prevláda automobilová 

doprava už prestáva byť mestom, 

pretože doprava a dopravné stavby 

vytvárajú bariéru v priestore.
//Rukoväť urbanizmu //ULICA MASARYKOVA//ULICA MASARYKOVA
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Ulica určená pre MHD a zásobovanie

Cyklistická trasa

Zredukovaná plocha parkoviska 

pre MsKS a Polikliniku

Parkovacie domy

V tejto analýze sme venovali pozornosť Obchodnej ulici 

situovanej medzi Parkom študentov a centrom mesta 

Michalovce. Ulica Obchodná vo svojej súčastnej podo-

be, ako komunikácia pre motorovú dopravu, vytvára 

bariéru pri možnom prepojení námestia v centre mesta 

s Parkom študentov. Podobnou bariérou je aj obrovské 

parkovisko na trase prepojenia. Navrhnutý parkovací 

dom by s problémom veľkého množstva rozľahlých par-

kovísk vedel poskytnúť isté riešenie. Návrhom uzatvo-

renia obchodnej ulice pre motorové vozidlá s výnimkou 

MHD a zásobovania rozširujeme centrum mesta a pre-

pájame ho s Parkom študentov – zeleným elementom 

v priamej nadväznosti na námestie. Návrh obsahuje aj 

možnú urbánnu štruktúru zástavby, ktorá by priniesla 

aktívnejší život do parku a na obchodnú ulicu. Myšlien-

ka uzatvorenia obchodnej ulice vychádza z mnohoroč-

nej praxe, kde je táto ulica uzatvorená počas jarmokov 

a festivalov, tým pádom mesto dokáže fungovať aj bez 

tejto ulice ako komunikácie pre motorovú dopravu. 

//OBCHODNÁ ULICA//OBCHODNÁ ULICA
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//SCHÉMA – PRETVORENIE DOPRAVNEJ MOBILITY//SCHÉMA – PRETVORENIE DOPRAVNEJ MOBILITY



Automobily zaberajú v meste 
príliš veľa miesta a paradoxne 
90 % času počas dňa nie je 
automobil využívaný
a blokuje mesto len
svojou prítomnosťou.
//Mesto pre každého, Osamu Okamura

//PARKOVANIE
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Podľa autora knihy „A Pattern Language“ (Chrispher 

Alexander) maximálna plocha parkovacích miest má 

byť 9 % na ploche nie menšej, ako 4 hektáre. Prekroče-

nie tohto limitu zničí akýkoľvek verejný priestor určený 

pre sociálnu interakciu. Veľké parkoviská prevezmú 

okolitú krajinu, výsledkom sú nepríjemné miesta, kde 

nad ľuďmi dominujú autá. Autor uvádza zaujímavý fakt, 

že ľudia prechádzajúci veľkými parkoviskami zrýchľujú, 

aby čo najskôr opustili plochu parkoviska. Parkovacie 

miesta sú mŕtve miesta uberajúce z mesta. Kým mes-

tu dominuje automobil, kvalita mestského života trpí. 

Z dlhodobého hľadiska je riešením obmedzovanie osob-

ných automobilov v centre reguláciou parkovania, mý-

tom, redukciou jazdných pruhov, parkovaním mimo 

ulice (podzemné garáže, nadzemné parkovacie domy), 

posilnením regionálnej verejnej dopravy a úplnou priori-

záciou infraštruktúry pre chodcov a cyklistov.

//Manifest verejných priestorov Bratislava

Auto používame behom dňa maximálne 10  % času, 

zvyšnú časť dňa je automobil odparkovaný. V priestore 

mesta je potom nutné rezervovať pre jeden automo-

bil hneď niekoľko parkovacích miest – jedno v mieste 

bydliska, kde auto stojí cez noc, jedno v práci, jedno 

pri nákupnom centre, dalšie pri športoviskách atď. Je 

pravda, že autá sa na parkovacích miestach strieda-

jú, no napriek tomu miest musí byť k dispozícii stále 

dostatok. Množstvo parkovacích plôch a  pozemných 

komunikácií začína neúmerne predlžovať vzdialenos-

ti v meste. Dochádza k  znásilňovaniu mesta. Zriaďo-

vanie samostatných veľkoplošných parkovísk by mala 

byť až posledná možnosť. Vhodnejšie je umiestnenie 

na ulici alebo mimo verejný priestor, najideálnejšie je 

v  podzemných parkoviskách. Plochy pre parkovanie 

je vhodné kombinovať s inými funkciami, resp. pridať 

takejto ploche multifunkčnosť (napr. kultúrne a spolo-

čenské akcie, trhovisko a podobne). Na základe analý-

zy zaberajú parkovacie plochy v centre mesta Micha-

lovce veľkú časť územia, čím je mesto zahltené veľkým 

počtom automobilov a parkovacích plôch s minimom 

zelene. Riešením problematiky okrem regulácie par-

kovania, zlepšenia MHD či vytvorenia bezpečných cyk-

listických komunikácií by mohli byť (v miestach kde nie 

je možné vytvoriť podzemné parkovisko) viacposcho-

dové parkovacie domy, ktoré by odľahčili množstvo 

plôch zahltených automobilmi.

//PARKOVACIE MIESTA V MESTE//PARKOVACIE MIESTA V MESTE



Verejný priestor 
(námestia, pasáže, ulice pre peších)

Parkovacie plochy

Možné umiestnenie parkovacích domov

//CENTRUM MESTA – ANALÝZA AKTUÁLNEJ SITUÁCIE PARKOVACÍCH PLÔCH V CENTRÁLNEJ ZÓNE MESTA//CENTRUM MESTA – ANALÝZA AKTUÁLNEJ SITUÁCIE PARKOVACÍCH PLÔCH V CENTRÁLNEJ ZÓNE MESTA
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Parkovacie plochy po umiestnení 
parkovacích domov

Parkovacie domy

Rozšírený verejný priestor po redukcii
parkovacích plôch (námestia, pasáže,
ulice pre peších)

//CENTRUM MESTA – ANALÝZA ROZŠÍRENIA VEREJNÝCH PRIESTOROV NÁMESTIA PO VYBUDOVANÍ PARKOVACÍCH DOMOV//CENTRUM MESTA – ANALÝZA ROZŠÍRENIA VEREJNÝCH PRIESTOROV NÁMESTIA PO VYBUDOVANÍ PARKOVACÍCH DOMOV
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Súčasná paradigma plánovania stavia automobil do po-

predia, čo negatívne ovplyvňuje ostatné druhy pohybu. 

Najsilnejší článok dopravy dostáva najviac priestoru, 

najslabší najmenej. Negatívny vplyv je najvýraznejší 

pri bezpečnosti a  plynulosti pešieho pohybu a  cyklo-

dopravy. Vplyvom dynamickej a  statickej dopravy sa 

tiež obmedzujú veľké plochy verejných priestorov. Kým 

chodec potrebuje na pohyb približne 1 m², pohybujúce 

sa auto zaberá od 40 do 60 m². V mestách sa pritom 

stále viac ľudí pohybuje pešo, či využíva MHD. Preto je 

nevyhnutné chrániť a uprednostňovať chodcov, cyklis-

tov a verejnú dopravu a zabezpečiť im bezpečný a ply-

nulý pohyb bez bariér.

//Manifest verejných priestorov Bratislava

Parkovacie domy sme umiestnili na už existujúce par-

kovacie plochy, ktoré majú strategickú dochádzkovú 

polohu v  rámci centra mesta. Vytvorením 4 parkova-

cích domov dokážeme vytvoriť priestor pre približne 

840 automobilov. Z výslednej analýzy je čitateľná elimi-

nácia mnohých parkovacích plôch a vytvorenie nových 

ulíc vyhradených iba pre peších, ktoré môžu byť atrak-

tívne pre dlhodobý pobyt ľudí v centre nášho mesta.
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Hradec Králové, Česko Michalovce, SlovenskoDolné Brezany, Česko

Kodaň, Dánsko Malmo, Švédsko Kodaň, Dánsko02 03 04

05 06 07

Parkovací dom s ihriskom na streche. Parkovací dom s aktívnou plochou bred objektom. Podzemné parkovisko bolo vytvorené pod plochou 

verejného priestoru námestia, na ktorom sa 

nachádzajú ihriská a pobytové prvky pre všetky 

vekové kategórie. 

Parkovací dom. Parkovací dom s dreveným obkladom na fasáde. Ak nie je možné vybudovať parkovací dom,

môže slúžiť princíp hustej výsadby stromov

v okolí parkoviska ako alternatíva na skvalitnenie 

priestranstva. Vizuálne tak plocha parkoviska 

nedegraduje mestské prostredie.



Bicykel nepredstavuje iba dopravný prostriedok, 
ale aj nástroj plánovania mesta. Cyklochodníky
sú priestorovo menej náročné ako cesta
a konštatovanie, že v uličnom profi le už nie
je priestor pre cyklistov je chybné. Mestá
v minulosti taktiež neboli pripravené
na autá a dnes sa im všetko prispôsobuje.
//Mesto pre každého, Osamu Okamura

//CYKLODOPRAVA
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Cyklistická doprava v súčasnosti nie je mestom Micha-

lovce považovaná za rovnocennú alternatívu k automo-

bilovej doprave. Mesto už dlhé roky ignoruje vlastné 

záväzné dokumenty (územný plán), keď pri rekonštruk-

ciách ciest a  križovatiek nepočíta s  cyklochodníkmi. 

Prekážkou pre hromadné využívanie cyklistickej do-

pravy je absencia bezpečnej infraštruktúry. Budovanie 

cyklotrás a  cyklopruhov je nevyhnutné pre zatraktív-

nenie tohto druhu mobility. Vďaka kompaktnej veľkosti 

a prevažnej rozvinutosti mesta je pritom presun bicyk-

lom vhodnou voľbou najmä na kratšie vzdialenosti (1 až 

5 km). Mesto Michalovce sa nachádza na rovine s  vý-

nimkou dvoch kopcov (Biela Hora a Hrádok), jazda na 

bicykli v meste je tak fyzicky nenáročná aktivita. Podpo-

ra cyklistickej dopravy je ekonomicky prospešná a pri-

náša oveľa väčšie benefity (zdravie človeka, ekológia, 

udržateľnosť), ktoré majú väčší význam, ako sú väčšie 

prvotné náklady na výstavbu cyklistickej infraštruktúry.

//SCHÉMA – ČASOVÁ DOSTUPNOSŤ PEŠEJ A CYKLISTICKEJ MOBILITY//SCHÉMA – ČASOVÁ DOSTUPNOSŤ PEŠEJ A CYKLISTICKEJ MOBILITY
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Vybudované alebo vyznačené cyklotrasy,

v mnohých úsekoch v nevyhovujúcom stave

Navrhovaná sieť hlavných cyklotrás

Navrhovaná sieť vedľajších cyklotrás

Doplnkové cyklotrasy

Košice, SlovenskoParíž, Francúzsko

Eindhoven, Holandsko Utrecht, Holandsko08 09

10 11

Mestá vo svete vytvárajú dopravné stavby 

a infraštruktúru v meste prioritne určenú

pre čo najkomfortnejšiu jazdu na bicykli.

Je vhodné sa riadiť podľa týchto princípov

aj v našom meste.

Mestá vo svete vytvárajú dopravné stavby 

a infraštruktúru v meste prioritne určenú

pre čo najkomfortnejšiu jazdu na bicykli.

Je vhodné sa riadiť podľa týchto princípov

aj v našom meste.

Pre zatraktívnenie využívania jazdy bicyklom

na dennodennej báze je vhodné nájsť financovanie 

systému „bikesharing“ v našom meste, pričom je 

vhodné inšpirovať sa mestami, kde tento systém 

funguje na vysokej úrovni už niekoľko rokov.

Pri navrhovaní cyklochodníkov je nevyhnutné dbať 

na komfort jazdy bicyklom. Je neakceptovateľné, 

aby sa cyklotrasy križovali s rôznymi bariérami

a vytvárali tak kolízne situácie, ktoré môžu ohroziť 

zdravie cyklistov.
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Priestor rieky v celom meste je sústavný 
celok a jeho rozvoj, aj jeho jednotlivých 
častí, je vždy potrebné riešiť
v celomestských súvislostiach.
//Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy

//NÁBREŽIE
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Jedným z najväčších potenciálov mesta Michalovce je 

rieka Laborec, ktorá tečie cez naše mesto. Tiahne sa 

od severu popri mestskej časti Topoľany, preteká blíz-

ko nákupného centra a pokračuje medzi parkom Kerta 

a sídliskom Stráňany až na juh územia mesta. Rieka 

Laborec je tak silný dynamický krajinný prvok, ktorý 

vnáša pohyb do statickej hmoty mesta. V okolí brehov 

rieky Laborec sa tiahne prírodný pás vegetácie, ktorý 

v niektorých častiach preniká ďalej do štruktúr mesta. 

Verejný priestor rieky má najmä pobytový a reprezen-

tačný charakter.

Priestor rieky v celom meste je sústavný celok a jeho 

rozvoj, aj jeho jednotlivých častí, je vždy potrebné riešiť 

v celomestských súvislostiach.

//Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy

Preto je nutné vytvoriť strategický plán celej zóny rieky, 

ktorý bude vychádzať z  podrobnej analýzy geomorfo-

lógie, topografie, prírody a krajiny, urbánnych štruktúr, 

histórie, kultúry a infraštruktúry. Podstatné je zapojenie 

odborníkov, dotknutých organizácií, podnikateľov, maji-

teľov pozemkov a v neposlednom rade občanov mesta, 

ktorých je dôležité zapájať do procesu a komunikovať 

s nimi. Nábrežie je spevnený vyvýšený priestor pozdĺž 

rieky v mestskej alebo obecnej zástavbe. Už v minu-

losti slúžilo aj ako pozemná komunikácia. V súčasnoti 

sa na brehoch riek a  jej nábrežiach vytvárajú prome-

nády ako ďalšia pešia a  cyklistická trasa s  dotykom 

prírody v meste.

Ryga, Lotyšsko

Tychy, Poľsko12

14

Atraktívny pobytový uzol na nábreží jazera.

Nábrežie pri rieke Daugava.

Prešov, Slovensko

Bratislava, Slovensko13

15

Nábrežie Dunaja pri nákupnom centre Eurovea.

Zdieľaná komunikácia na náreží pre chodcov

a cyklistov.
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Chicago, USA

Tychy, PoľskoKodaň, Dánsko16

18

17

Pobytové schody na nábreží.

Móla na promenáde na nábreží v mestskom 

prostredí.

Promenáda na nábreží jazera s pobytovými 

schodami až k hladine jazera.

Rieka Laborec

Navrhované riešenie nábrežia – promenáda

Významné oblasti mesta

(atraktívne pobytové miesta v meste)

Navrhované pobytové uzly

V rámci našej analýzy nábrežia rieky Laborec sme 

sa zamerali na určenie troch pobytových uzlov, ktoré 

majú dobré prepojenie na okolité atraktívne pobytové 

miesta v  meste (spúšťače v  meste). Prvé územie sa 

nachádza v  severnej časti mesta, medzi územiami 

športovísk, gymnázia a  nákupného centra. Tento ve-

rejný priestor by mohol spojiť v súčasnosti samostat-

ne pôsobiace areály. Druhé územie je situované pri 

kruhovom objazde smer Košice – Zemplínska šírava, 

kde sa v minulosti nachádzali židovské rituálne kúpele 

(Mikve), ktorých základy sú stále viditeľné. Toto územie 

má dobré napojenie na nákupné centrum, Park štu-

dentov a  centrum mesta. Tretie územie sme osadili 

na protiľahlú stranu parku Kerta, ktorý je v  blízkom 

prepojení s  riekou Laborec. Toto územie by pri reali-

zácii ďalšej lávky pre peších mohlo prepojiť sídlisko 

Stráňany s  parkom a  Kostolným námestím. Navrho-

vané územia by boli prepojené promenádou, ktorá by 

plynulo nadväzovala na nábrežie pri sídlisku Stráňany 

a ďalej pokračovala po hrádzi rieky až k výpustu Zem-

plínskej šíravy. Všetky tri nami navrhunté územia by 

mohli aktivovať život na nábreží rieky Laborec, ktorá 

v sebe skrýva veľký potenciál. Z nábreží sa musí stať 

kvalitný verejný priestor a  ochrana prírody musí byť 

prioritou, pričom pomôcť môže vzdelávanie verejnosti, 

ktorá často netuší o význame toho, aké bohatstvá v Mi-

chalovciach máme.
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Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

č. 79/2015 Z.z. 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

č. 135/1961 Zb.

Vyhláška MPSR č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a reg. včelstiev

Vyhláška MVSR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Ozdravenie klímy mesta Michalovce

Pasportizácia verejnej zelene a plán obnovy na území mesta 

Michalovce

Územný plán mesta Michalovce
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