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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
informáciu o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva zo 17. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 13. 2. 2018.
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Informácia
o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva zo 17. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva zo dňa 13. 2. 2018
__________________________________________________________________________
Interpelant: Maroš Repík, poslanec miestneho zastupiteľstva
Interpelovaný: RNDr. Martin Zaťovič, starosta
Predmet interpelácie: Zníženie rýchlosti po celej dĺžke ul. Ľuda Zúbka.
Text interpelácie: Preverenie možnosti zníženia rýchlosti po celej dĺžke ul. Ľuda Zúbka
na 30 km/h. Na danej ulici je tranzit peších do dvoch škôl, materskej školy a Denného centra.
Predmetná ulica je tranzitnou cestou vodičov „Dúbravčanov“ smerom na Harmincovú ulicu.
Pohyb peších je veľký v ranných a popoludňajších hodinách. Dôležité je zamerať sa na bezpečnosť v tejto tranzitnej trase. Druhou možnosťou je vybudovať kvalitný retardér.
Vybavenie interpelácie:
Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia mestskej časti Bratislava-Dúbravka
pripravuje reorganizáciu parkovania na území mestskej časti. Projekt je rozdelený do 6-tich
zón: Zóna č.1 je ohraničená ulicami Harmincovou, Alexyho, M. Sch. Trnavského a diaľnicou.
Súčasťou tejto zóny je aj komunikácia Bošányho a v pokračovaní Ľ. Zúbeka. Súčasťou
pripravovaného projektu budú úpravy nielen v parkovaní, ale aj technickom riešení ukľudnenia
dopravy, resp. zníženia rýchlosti tak, aby komunikácie neboli náhradou za komunikáciu v ulici
M. Sch. Trnavského.
Do schválenia projektu sa pripraví odsúhlasenie zníženie rýchlosti na 30 km/h a preverí sa
možnosť umiestnenia spomaľovacích prahov stavebnou úpravou zároveň s priechodom
pre chodcov, a to na hlavných peších ťahoch. Predpokladaná cena takéhoto retardéra je cca
3500,- - 4500,- EUR. O ďalšom postupe bude oddelenie územného rozvoja a životného
prostredia mestskej časti Bratislava-Dúbravka informovať.
--Interpelant: MUDr. Juraj Štekláč,PhD., poslanec miestneho zastupiteľstva
Interpelovaný: RNDr. Martin Zaťovič, starosta
Predmet interpelácie: Komunikácia miestneho úradu s Dopravným podnikom Bratislava, a.s.
Text interpelácie: Akým spôsobom sú predkladané žiadosti Dopravnému podniku Bratislava,
a.s. o nové linky mestskej hromadnej dopravy v Bratislave?
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Vybavenie interpelácie:
Akákoľvek komunikácia medzi mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a Dopravným
podnikom Bratislava, a. s. je koordinovaná na úrovni kancelárie starostu. Naposledy sme
v roku 2017 žiadali Dopravný podnik Bratislava, a. s. o zriadenie priamej linky medzi
Dúbravkou a Kramármi. Táto možnosť bola Dopravným podnikom Bratislava, a. s.
preverovaná, uskutočnila sa skúšobná jazda duobusom a po vyhodnotení nám Dopravný
podnik Bratislava, a. s. oznámil, že k zriadeniu priamej linky nepristúpi.
Odvtedy neodišla z našej mestskej časti na Dopravný podnik Bratislava, a. s. žiadna
požiadavka na zriadenie akejkoľvek linky, prípadne predĺženie existujúcich liniek.
Dozvedeli sme sa o vlastnej aktivite súkromného investora, ktorý oslovil zrejme aj Dopravný
podnik Bratislava, a. s. a žiadal predĺženie autobusovej linky hore Plachého ulicou k
budovanému súkromnému sanatóriu. Táto požiadavka však nie je aktivitou mestskej časti
Bratislava-Dúbravka a ani vedenia miestneho úradu a nemáme o nej žiadne podrobnejšie
informácie.

Poznámka: Táto informácia obsahuje vybavenie interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva, ktoré neboli zodpovedané priamo na predmetnom zasadnutí miestneho
zastupiteľstva.
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