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     Vážená pani poslankyňa 
 
    k Vašej interpelácii ohľadom podnetu občanov na riešenie dopravnej situácie, bezpečnosti 
občanov, údržby prícestnej zelene a životného prostredia v lokalite Hrebendovej ulice (na podnet 
Ing. Márie Pätoprstej) Vám dávam nasledovné stanovisko: 
 
I. Zamestnanci referátu dopravy sa od roku 1998 zaoberali podnetmi občanov a Ing. Pätoprstej 
s nasledovnými výsledkami: 
 

1. Máj 1998 – zjednosmernenie Hrebendovej ulice 
2. August 2001 – úprava dopravného značenia – zákaz vjazdu nákladným autám nad 5 ton 

                                                                                    - nebezpečné stúpanie 
      3. Január 2003  - doplnenie dopravnej značky – slepá ulica 
      4. Október 2004 – doplnenie dopravného značenia – cesta v zime neudržiavaná 
      5. December 2004 – návrh na uzavretie ulice v čase od 15. novembra do 31. marca – Operatívna   
          komisia  Magistrátu neschválila. „Jedná sa o verejnú komunikáciu a schválené dopravné   
          značenie postačuje. Vodiči sú povinní prispôsobiť jazdu svojim schopnostiam“ 
      6. September 2005 – Operatívna  komisia Magistrátu schválila uzavretie ulice. 
      7. 25. októbra 2005 na podnet námestníka primátora Operatívna komisia Magistrátu zrušila    
          pôvodne schválený návrh 
      8. 25. novembra 2005 – osadená tabuľa „cesta je v zimnom období od 15. novembra do 30.   
          marca neudržiavaná, vjazd len na vlastné nebezpečenstvo“ a bol osadený pevný stĺpik do   
          stredu komunikácie, ktorý tam vydržal 1 deň. 
      9. Apríl 2007 - na ul. Slávičie údolie za odbočkou na Hrebendovu – osadená značka zákaz   
          zastavenia 
     10. September 2007 – na ul. Slávičie údolie a Hrebendova  - vodorovné dopravné značenie –   
           zákaz zastavenia, stredná deliaca čiara a prechod pre chodcov 
     11. November 2007 – doplnené ďalšie tri značky – zákaz zastavenia 
 
     12. Máj 2006 – zaslaná požiadavka na oddelenie rozvoja mestskej časti na zabezpečenie   
          projektovej dokumentácie a následne realizáciu časti Hrebendovej ulice – úsek cca 200 m od   
          ul. Slávičie údolie.  Komisia dopravy pri miestnom zastupiteľstve 8.10.2007 uvoľnila   
          finančné prostriedky na zameranie a projektovú dokumentáciu. Dnes je spracované   
          zameranie. 
 
     13. Dňa 29.11.2007 sa konalo rokovanie ohľadom uzatvorenia aj Hrebendovej ulice. Všetci   
           prítomní sa dohodli na tom, že Hrebendova ulica od ulice Slávičie údolie sa uzavrie pre   
           motorové vozidlá. Referát dopravy spracuje zmenu dopravného značenia a dá schváliť do   
          Operatívnej komisii Magistrátu a následne Vepos zrealizuje. 
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Každej zmene dopravného značenia predchádzala miestna obhliadka, výkres návrhu dopravného 
značenia, schválenie v Komisii Magistrátu, schválený výkres s listom zaslaný na Vepos. Vepos 
objednal práce zmluvnému dodávateľovi a ten značenie zrealizoval. 
 
II. Zamestnanci referátu verejného poriadku riešili tieto podnety: 
 

1. Dňa 22.6.2007 bol zaslaný list na Magistrát – žiadosť o pokosenie náletovej buriny na rohu 
ulíc Mlynská dolina, Hrebendova, Slávičie údolie. 

2. Dňa 26.6.2007 bola zaslaná výzva na VEPOS – na zabezpečenie očistenia chodníkov 
a ostatných plôch na uliciach Hrebendova a Slávičie údolie. 

3. Dňa 26.6.2007 bol zaslaný list na Magistrát – žiadosť o osadenie tabule „zákaz sypať smeti“ 
na rohu ulíc Mlynská dolina, Hrebendova. Slávičie údolie. 

 
 

     S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážená pani 
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská 
Vysoká 4 
811 06 Bratislava  

 
 
 
 
 
 
 
 
spracoval: Glasa 
overil: Ing. Pancza 


