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V Bratislave d ňa 16. 03. 2018 

VEC: Predloženie petície 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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Dňom 15. októbra 2015 bo la Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto uzavretá ulica Šulekova, pri MŠ 

Šulekova 35 Bratislava. Malo ísť o S-mesačnú skúšobnú dobu. 

Ako vyplýva z vyjadrenia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, odd. dopravy č. MAGS UES 

38178/2018 zo dňa 12. 02. 2018 t akét o dopravné za riadenie na miestnych a úče lových 

komunikáciách na území hl. m. SR Bratislavy nebo lo nikdy určené (pozri príloha). 

Vzhľadom na uvedené, dolupodpísaný Erik Pacze lt, ·' ako 

urče ná osoba na zastupovanie v styku s·orgánom verejnej moci Vá m v zmysle§ 1 zákona č. 85/1990 

Zb. o peti č nom práve v platnom zn ení predkladám petíciu „za odstránenie dočasného uzavretia 

hornej časti Šulekovej ulice pri MŠ Šulekova 35". 

Pet ícia obsa huje 12 originálnych riadne označených a mnou podpísaných petičných hárkov. Dovedna 

ju podporilo 207 Staromešťanov (14 + 13 + 4 + 12 + 30 + 30 + 30 + 10 + 8 + 4 + 29 + 23). 

Z vyjadrenia M iÚ č. 160/8533/2018/KST/Gab zo dňa 19. 02. 2018 je pozemok pare. č. 21526/3 k. ú. 

Staré Mesto (Ul. Šulekova) súčasťou územia, pre ktorý bol spracovaný Územný plán zóny A4 

Mudroňova sever - Palisády, v znení neskorších zmien a doplnkov. Z neho vyplýva, že Šulekova ulica 

j e obslužná komunikácia fun kčnej triedy C3 MO 4.25/30 s prikázaným smerom jazdy smerom k ul. 

Stará viná rska. 

V zmysle uvedeného Vás žiadame, aby bolo petícii v predmete veci vyhovené v plnom rozsahu. 

V prípade, ak bude spracované a navrhnuté riešenie dopravnej obsluhy ako aj stat ickej dopravy 

v predmetnom území, žiadame, aby bolo dočasné uzavretie Šulekovej ulice t rvalo odstránené. Jeho 

umiestnenie nie je opodstatnené a je v rozpore s verejným záujmom. 

S pozdravom. 

Erik P-aczelt \ 
( . 

Prílohy: 

1. 12 x riadne označených petičných hárkov 

2. vyjadrenia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, odd. dopravy č. MAG'S uls 38178/ 2018 

zo dňa 12. 02. 2018 

3. vyjadrenia M iÚ č. 160/8533/2018/KST/Gab zo dňa 19. 02. 2018 

4. fotografia aktuálneho stavu 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
CENTRÁLNA EVIDENCIA SŤAŽNOSTI 
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka 
6138/19404/2018/DOP/Bom Edmund Bombara /59246264 

Bratislava 
30.04.2018 

Vec: 
Odpoveď - Petícia, Šulekova ul. 

Dňa 16.03.2018 bola na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto doručená petícia „za 
odstránenie dočasného uzavretia hornej časti Šulekovej ulice pri MŠ Šulekova 35", ďalej len petícia. 

Petícia bola predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, 
ktoré sa konalo dňa 24. apríla 2018 v Staromestskej sieni miestneho úradu Bratislava - Staré Mesto na 
Vajanskom nábreží č. 3 v Bratislave s návrhom uznesenia: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto žiada starostu mestskej časti: 
1) petícii vyhovieť 
2) zabezpečiť odstránenie dočasného uzavretia hornej časti ulice Šulekova 

Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov. 
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