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Vec
Petícia proti výstavbe parkovacieho domu – odpoveď
Dňa 05.02.2018 nám bola doručená Vaša petícia proti výstavbe parkovacieho domu. Vo
svojej petícií uvádzate, že odmietate výstavbu parkovacieho domu, nakoľko výstavba je v rozpore
so záujmami vlastníkov susedných stavieb a výstavba negatívne ovplyvní životné podmienky
obyvateľov okolitých obytných domov.
Zámer budovania parkovacích domov vzišiel práve od obyvateľov mestskej časti. Situácia
s parkovaním v mestskej časti vo všeobecnosti nie je veľmi priaznivá na väčšine jej územia.
Mestská časť mala preto záujem výjsť obyvateľom v ústrety a vytypovala si niekoľko miest, kde
by bola vhodná výstavba parkovacích domov. Sme si vedomí toho, že niektorí obyvatelia, najmä
priľahlých obytných domov môžu byť touto výstavbou sčasti dotknutí. Budovanie parkovacích
domov je predovšetkým verejným záujmov, avšak pri ich budovaní sa bude prihliadať na názor
dotknutých obyvateľov a v prípade, ak by došlo k ich budovaniu, aby boli touto výstavbou čo
najmenej dotknutí.
Hlavné mesto chce v blízkom čase zaviesť a pracuje na novej parkovacej politike.
Dôsledkom tohto bude spoplatnenie každého obyvateľa, ktorý bude vlastníkom motorového
vozidla parkujúceho na území hl. mesta. Vyhradené parkovacie miesta sa však prijatím jednotnej
parkovacej politiky zrušia, pričom všetci vlastníci motorových vozidiel parkujúci v hl. meste budú
musieť za využívanie parkovacích miest uhrádzať poplatky, bez ohľadu či si nájdu voľné
parkovacie miesto na zaparkovanie alebo nie. Parkovacie domy sú východiskom práve pre tých,
ktorí chcú vždy mať „isté“ svoje parkovacie miesto ako aj pre návštevníkov, ktorí nebudú zbytočne
blokovať parkovacie miesta domácim obyvateľom. Ako sme však už uviedli, výstavba
parkovacích domov je toho času len v štádiu úvah a ďalšieho zisťovania názorov obyvateľov
mestskej časti.
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