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PETÍCIA 

za urgentné vyriešenie dopravnej a parkovacej politiky mestskej časti Bratislava, Staré Mesto 
v lokalite Zuckermandel - Zižkova ulica 

My, podpísaní zamestnanci ČSOB, ktorí pracujeme v Bratislave, významne prispievame 
k tvorbe pridanej hodnoty mestskej časti Bratislava Staré Mesto a sme preto rovnocenní 
a plnohodnotní partneri príslušnej mestskej časti. Sme vážne znepokojení aktuálnou situáciou 
v oblasti dopravnej situácie a parkovacej politiky v lokalite Zuckermandel a na Žižkovej ulici. 

Mesto Bratislava už roky nerieši alarmujúcu dopravnú situáciu . V Bratislave prakticky 
neexistujú záchytné parkoviská s dostupnosťou ku koľajovej doprave a nové developerské projekty, 
akými je aj Zuckermandel sú so súh lasom mesta budované bez akéhokoľvek zohľadnenia rastúcej 
potreby infraštruktúry a parkovacích miest. Táto situácia je dlhodobo neudržateľná , avšak nie je 
neriešiteľná. Príkladom je práve Žižkova ulica, kde je možné kompromisné riešenie parkovacej 
politiky k spokojnosti obyvateľov zóny, ako aj zamestnancov Zuckermandlu, a rovnako vyriešenie 
dopravnej infraštrukúry pre efektívnu obsluhu novovybudovanej lokality. 

Projekt Zuckermandel prináša do tejto Mestskej časti približne 5 OOO ľudí, no dostatočne 
nezohľadňuje rastúcu potrebu doplnenia dopravných spojov a nových parkovacích miest. Obraciame 
sa preto na zodpovedných pracovníkov Magistrátu mesta Bratislava, ako aj mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto, aby ura,entne riešili situáciu týkajúcu sa dopravnej situácie a parkovania v Lokalite 
Zuckermandel a na Zižkovej ulici. 

Dovoľujeme si požiadať o prehodnotenie riešení pre nasledovné požiadavky zamestnancov 
ČSOB a. s. , ktoré sa týkajú aj zamestnancov iných inštitúcií pracujúcich v administratívnych budovách 
pozdÍž nábrežia, ktorých situovanie, rozsah a vo všeobecnosti vytvorenie novej administratívnej štvrte 
Starého mesta magistrát odobril a podporil: 

1. Zriadenie priameho spojen ia MHD z hlavnej stanice na zastávku Chatam Sófer. 
2. Zriadenie riadneho chodníka z električkovej zastávky Chatam Sófer do objektu 

Zuckermandel. 
3. Zrušenie žltých čiar obmedzujúcich parkovanie vozidiel na Žižkovej ulici a umožnenie 

pozdÍžneho parkovania na Žižkovej ulici. 
4. Zriadenie bezplatných a nevyhradených parkovacích státi na Žižkovej ulici. 
5. Zrušenie 8 vyhradených parkovacích miest pre obyvateľov zóny, ktoré sú zriadené pri 

verejnom chodníku na Žižkovej ulici. 

Odôvodnenie: 
Z hlavnej stanice, ale aj iných mestských častí, neexistuje priamy spoj, spoje MHD sú 

výrazne obmedzené (napr. autobusy 39 a 31 majú obmedzenú prevádzku od polovice mája do konca 
septembra, fungujú v režime „zastávka na znamenie" a ich frekvencia v rannej a popoludňajšej špičke 

je nedostatočná), autobusy v špičke často meškajú a existujúce chodníky v okolí MHD sú v zime slabo 
alebo vôbec neudržiavané. Zriadenie priameho spojenia z hlavnej stanice na zastávku Chatam 
Sófer je stále nedoriešené. 

Z električkovej zastávky Chatam Sófer neexistuje chodník, ktorým by sa zamestnanci 
bezpečne presunuli k budove ČSOB. Aktuálne denne prechádzajú stovky zamestnancov cez 
parkovisko, ktoré je z oboch strán prejazdné motorovými vozidlami, čo značne zvyšuje riziko vzniku 
kolíznych situácií. 

Značná časť zamestnancov nemá v Bratislave trvalý pobyt a dochádza do Zuckermandlu 
z okolitých satelitných miest a dedín. Z tohto dôvodu mnohí zamestnanci využívajú na transport do 
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práce osobné automobily, ktoré doteraz mohli bezplatne parkovať na Žižkovej ulici. S týmto 
bezplatným parkovaním pozdÍž ulice Žižkova ráta aj projekt novej centrá ly ČSOB (Intranet/Nová 
centrála/Parkovanie: „Bezplatné parkovanie v okolí budovy je možné pozdÍž ulice Žižkova ... "). 

Na jeseň 2017 však došlo k zmene zonácie a zavedeniu novej parkovacej politiky na Žižkovej 
ulici a zamestnanci ČSOB parkujúci svoje vozidlá v tejto lokalite sa stali terčom šikany zo strany 
mestskej polície, ktorá okrem hromadného rozdávania papúč aj za drobné priestupky, intenzívne 
spolupracuje s odťahovou firmou sídliacou Pri Seči 1 a realizuje bezprecedentný odťah vozidiel 
z tejto lokality. Okrem riešenia jednotlivých priestupkov sme zaznamenali aj hromadné odťahy vozidiel 
z tejto lokality. Dennou realitou je aj odťah vozidiel, ktoré parkujú na chodníku na Nábreží Arm. Gen. L. 
Svobodu len z dôvodu, že nedodržia 150 cm priestor na chodníku , po ktorom chodci takmer nechodia. 

Žižkova ulica je ulica, ktorá nie je frekventovaná a slúži iba obyvateľom zóny a zamestnancom 
Zuckermandlu na transport do práce. Chodci prevažne využívajú schody na prechod k zastávke 
Chatam Sófer alebo k nábrežiu. Táto ulica tak poskytuje ideálny priestor na parkovanie vozidiel takmer 
po celej dÍžke vozovky, čo jasne dokazuje doterajšia situácia, keď na tejto ulici bolo možné celé roky 
parkovať bez obmedzení a zdarma. 

Aktuálne obmedzenie verejného parkovania považujeme za absolútne neprimerané. 
Zmenou zonácie došlo k vytvoreniu dostatočného počtu parkovacích miest pre obyvateľov zóny, 
ktoré je v porovnaní s inými lokalitami Starého Mesta nadštandardné. Tieto nie sú využívané na 
viac ako 50%-60%, čo dokazujú priložené fotografie. Autá zamestnancov Zuckermandlu parkujúce 
pozdÍžne na ulici Žižkova netvoria žiadnu prekážku v premávke vozidiel, an i chodcov. Preto nevidíme 
žiadny dôvod na takéto prísne opatrenia voči vod ičom, ktorí do tejto lokality dochádzajú za prácou. 

Verejný chodník, ani Žižkova ulica nie je vo vlastníctve obyvateľov bytovej zóny, ale má 
slúžiť všetkým, ktorí v tejto časti mesta žijú a pracujú. 

Počet priložených podpisových hárkov: 28 

Petíciu podáva: 
Vedenie CSOB, a. s„ v zastúpení podpísaných zamestnancov, Žižkova 11 , 811 02 BA 

S podporou Zamestnaneckej rady ČSOB Poisťovne 

S podporou PV OZ pri ČSOB, a.s. 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
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ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 
Žižkova 11 
811 02 Bratislava 
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratis lava 
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Vec: 

7357/22734/2018/DOP/Prm Ing.Mária Procházková, 
02/59246380 

Odpoveď - Petícia ev.č.18980 - vedenie ČSOB 

Dňa 26.4.2018 bola na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto doručená petícia „za urgentné 
vyriešenie dopravnej a parkovacej politiky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v lokalite Zuckermandel -
Žižkova ulica", evidovaná pod č.18980, podaná vedením ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Žižkova 11, 
811 02 Bratislava. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako cestný správny orgán, poukazuje na 
Slovenskú technickú normu: STN 73 611 O/Z2, v zmysle ktorej nároky na statickú dopravu je povinný riešiť 
investor príslušnej stavby. Uvedené sa v plnom rozsahu vzťahuje i na investora stavieb - lokalita 
Zuckermandel - Žižkova ulica. 
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1v1gr. Raáoslav števčík 
starosta 
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