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Miestnu cyklistickú dopravu a infraštruktúru
s Občianskym združením Cyklokoalícia

bude

obec

riešiť

v spolupráci

Výsledkom bude projektová štúdia „Cyklostratégia a stratégia pre peších v obci
Beluša“ financovaná z obecného rozpočtu vo výške 4 790 €. Cyklokoalícia je občianske
združenie, ktoré podporuje rozvoj cyklistickej dopravy a jej začlenenie do verejného
priestoru, ako aj zlepšenie legislatívy pre cyklistov na Slovensku. Za sebou majú už úspešné
projekty vo viacerých samosprávach, napr. v Bratislave alebo v Trnave. Členmi združenia sú
aktívni cyklisti, projektanti, ľudia zaoberajúci sa dopravou.
Tvorbe stratégie predchádzajú osobné rokovania na pôde obecného úradu, obhliadky
vytypovaných lokalít po obci a jej častiach a nasledovať bude v najbližších týždňoch
i participácia občanov Beluše do tvorby cyklostratégie formou dotazníka, o ktorom budú včas
informovaní.
Minulý týždeň vykonali zástupcovia obce Beluša s členmi Cyklokoalície detailnú
obhliadku centra obce v nadväznosti na turisticky zaujímavé lokality smerom na Belušské
Slatiny a k rieke Váh.
„Obsahom konečného dokumentu bude
určenie potenciálnych cyklotrás v Beluši, ktoré
by sme radi v ďalších rokoch v našej obci
postupne budovali. Cieľom nie je len tvoriť
cyklotrasy a cyklochodníky, ale riešiť verejný
priestor
komplexne
s doplnkovou
infraštruktúrou, vďaka inovatívnym, zaujímavým
prvkom,“ dopĺňa Mgr. Patrik Štrbák, prednosta
Obecného úradu Beluša.
Významným pozitívom obce je lokácia
centra a blízkosť kľúčových budov (zdravotné
stredisko, materská a základná škola) i bytového sídliska, čím vieme dosiahnuť ich
prepojenie. Určenie vhodných trás bude ale ovplyvňovať špecifikum obce, ktoré i zástupcovia
Cyklokoalície vnímajú v množstve potokov v obci, v blízkosti železničnej trate a vedení ťahu
hlavnej cesty (cesta I. triedy) priamo cez obec.
,,Pevne verím, že sa nám podarí dosiahnuť stav, aby všetci nemotoroví účastníci
cestnej premávky (chodci, cyklisti, mamičky s kočiarmi) boli rovnocenne chránení, cítili sa
bezpečne a zároveň komfortne vo verejnom priestranstve v Beluši. Cyklisti v Beluši majú
výrazné zastúpenie, a preto si táto oblasť zaslúži dominantnú pozornosť,“ vysvetľuje Mgr.
Patrik Štrbák, prednosta Obecného úradu Beluša.
Pred samotnou tvorbu cyklotrás sa obec Beluša rozhodla upriamiť pozornosť na
unifikovanie doplnkovej infraštruktúry v podobe jednotných cyklostojanov na verejných
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priestranstvách, pri autobusových zastávkach či v areáli základnej školy. Obec chce aktívne
využívať aj možnosti financovania z vyhlásených výziev o získanie nenávratných finančných
príspevkov (napr. eurofondov). V jednej výzve už bola Beluša úspešná. V obci sa
v najbližších mesiacoch vybudujú 2 kryté cykloprístrešky s celkovou kapacitou pre 70
bicyklov. Ruka v ruke s budovaním cyklotrás chce obec zveľaďovať verejný priestor.
Momentálne čaká na vyhodnotenie podanej žiadosti vo výzve, v rámci ktorej by v centre obce
vzniklo nové námestie, pešia zóna.
V nadväznosti na tvorbu cyklostratégie sa obec Beluša začala zaoberať realizáciou
turistického a cykloturistického značenia v obci, resp. obecných častiach. Pomoc, nápady,
praktické rady ponúkli aj miestni cyklistickí nadšenci, za čo je im obec vďačná.
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