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Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 
 P-3106/2397/2019 Tanglmayerová  1.marca 2019 

 
Vec 
Petície obyvateľov M.Sch. Trnavského 18, 20,22 a Landauovej 26, 30 proti zriadeniu 
parkovacieho miesta – odpoveď 
 
 

Dňa 19.12.2018 boli mestskej časti Bratislava-Dúbravka doručené 4 petície s evidenčným 
číslom 19782/18, 19783/18, 19784/18, 19785/18 obyvateľov M.Sch. Trnavského 18, 20,22 a 
Landauovej 26, 30 proti zriadeniu parkovacieho miesta v lokalite bývalého detského ihriska medzi 
obytnými domami na ulici M. Sch. Trnavského 18,20,22 a dňa 21.1.2019 boli petície doplnené 
o informáciu zloženia petičného výboru.  

 
V zmysle platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení jeho 

neskorších zmien a doplnkov, je predmetné územie M.Sch.Trnavského - Janka Alexyho určené 
pre funkciu:  
-  viacpodlažná zástavba obytného územia, kód funkcie 101, stabilizované územie.  
- územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch a k nim prislúchajúce 
nevyhnutné zariadenia – v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, 
zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, 
garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu. 
- prevládajúci spôsob využitia funkčnej plochy - viacpodlažné bytové domy  
- prípustné využitie funkčnej plochy, najmä - zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 
vybavenosti pre obsluhu územia. 

Vzhľadom na stupeň motorizácie, ktorý bol pri návrhu a výstavbe predmetného obytného 
súboru /10% súčasného stavu, v roku 2017 počet obyvateľov pripadajúcich na 1 motorové vozidlo 
1,301  v regióne Bratislava / je potrebné doplniť chýbajúce plochy statickej dopravy. 

 
             Mestská časť Bratislava-Dúbravka pripravuje stretnutie s občanmi, na ktorom predstaví 
návrh dopravného riešenia predmetného územia. Termín pripravovaného stretnutia bude 
oznámený dotknutým obyvateľom.  
 
                                                 
 
 
                                                                                      RNDr. Martin Zaťovič  
                      starosta  


	Dňa 19.12.2018 boli mestskej časti Bratislava-Dúbravka doručené 4 petície s evidenčným číslom 19782/18, 19783/18, 19784/18, 19785/18 obyvateľov M.Sch. Trnavského 18, 20,22 a Landauovej 26, 30 proti zriadeniu parkovacieho miesta v lokalite bývalého det...
	Mestská časť Bratislava-Dúbravka pripravuje stretnutie s občanmi, na ktorom predstaví návrh dopravného riešenia predmetného územia. Termín pripravovaného stretnutia bude oznámený dotknutým obyvateľom.
	RNDr. Martin Zaťovič                        starosta

