
Petícia za zachovanie dopravného značenia na Holubyho a Šulekovej 
s uzavretím v hornej časti Šulekovej ulice pri MŠ 

Mgr. Ľuboš Halák,: ·osoba určená na zastupovanie v styku 
s kompetentným orgánom verejnej správy 

Členovia petičného výboru: Mgr. Ľuboš Halák , Ing. Arch. Norbert Takáts. 
Ing. Vanda Švajlenová 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
Starosta Mgr. Radoslav Števčík 
Vajanského nábrežie 3 

142 B ťlv 
MIESTNY RAD 

Ml1H !iKIJ1 ÔAll'ľI 
B ltAT J L~~ • STO 

OOSLO 
DŇA: 

CENTRÁLNA EVIDENCIA SŤAŽNOSTÍ 
BRATISLAVA- STARÉ MESTO 

ZAPÍSANé 

2 o -04- 2018 DŇA: 

I 

s~/147d4 ~3/!P ČÍSLO: 

' 

V Bratislave 20.4.2018. 

Vec: Petícia za trvalé uzavretie hornej časti Šulekovej a zaradenie petície na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva 24.4.2018. 

Vážený pán starosta, 
už od roku 2013 sa obyvatelia Holubyho a Šulekovej snažia vyriešiť nebezpečný tranzit 
týmito úzkymi strmými ulicami, ktoré v zmysle vyjadrenia hlavného dopravného inžiniera 
Ing. Tibora Schlossera majú podľa normy a všetkých predpisov slúžiť len na obsluhu 
obvvateľov. Namiesto bezpečnosti obyvateľov si tadiaľto vodiči urobili nelegálnu skratku na 
Drotársku, Patrónku a Záhorie s frekvenciou až 100 áut/hod. v zóne Prejazd zakázaný. 

Obyvatelia preto v roku 2013 spísali petíciu za vylúčenie tranzitnej dopravy na 
Holubyho a Šulekovej, čo bývalá starostka nemala odvahu riešiť. Tieto ulice sa nachádzajú 
v oblasti, ktorá je vo vyjadrení Ing. Tibora Schlossera definovaná ako oblasť domov 
s funkciou bývania. 

Holubyho ul. so strmosťou vozovky viac ako 20% nespÍňa technickú normu STN 76 611 0, 
čo hlavne v zimných mesiacoch spôsobovalo pri tranzite značné komplikácie a veľké 
množstvo aj hromadných dopravných nehôd. Šulekova nespÍňa technické parametre na 
bezpečný prejazd pre svoju šírku a pre absenciu chodníka v jej hornej časti. Tranzitná doprava 
ohrozovala chodcov aj cyklistov, obyvateľov aj turistov, ktorým tu išlo doslova o život, 
pretože predpísaná rýchlosť 30km/hod. nebola vôbec dodržiavaná a vysoko prekračovaná. 

Na dopravu obyvateľov do iných častí mesta slúžia cesty 1. a 2. triedy, ktoré sú na to určené 
ako Mudroňova a Pražská ul. 
Veľmi si vážime, že Vy ako noyý starosta ste si po osobnej obhliadke ulíc uvedomil 

závažnosť situácie a začal tento problém riešiť. 

Keďže zmenu značenia zákaz vjazdu nikto nerešpektoval a nové dopravné značenie bolo 
dokonca poškodzované, uvítali sme doporučenie dopravnej komisie aj Krajského dopravného 
inšpektorátu Šulekovu pri MŠ skúšobne uzavrieť. Takéto uzavretie trvá dodnes, keďže 
namiesto dlho očakávanej štúdie dopravy pre celý hradný kopec bola vypracovaná len analýza, 
ktorá nepriniesla nič nové a potvrdila len známu skutočnosť, že tranzit z Holubyho a 



Šulekovej sa nepresunul na okolité obytné ulice. Z uskutočnených meraní je vidieť, že po 
Holubyho a Šulekovej aj teraz jazdí viac áut ako po ostatných obytných uliciach, keďže sa 
sem sťahuje čoraz viac firiem a ich zamestnanci tu parkujú na úkor obyvateľov. Na Šulekovej 
je navyše plánovaná veľká bytová výstavba, ktorá obidve ulice ešte viac zaťaží. 
Väčšina obyyateľov aj napriek svojmu obmedzeniu v jazde smerom nahor 
uprednostňuje bezpečnosť pred skrátením si cesty a podporuje súčasné riešenie. 
Za ustavičnou snahou o znovuotvorenie Šulekovej pri MŠ je majiteľka zelovocu na 
Holubyho 15, ktorá si ide tvrdo za svojím garážovým biznisom a tento uprednostňuje 
pred bezpečnosťou svojich detí a všetkých obyvateľov. 

Máme informáciu, že bola na Miestny úrad predložená petícia, ktorú podpísali práve 
tranzitujúci obyvatelia, ktorí tu nerešpektovali predpisy, a táto je dokonca zaradená do 
programu na rokovanie do najbližšieho miestneho zastupiteľstva. 

Predkladáme preto aj my za obyvateľov dotknutých ulíc ďalšiu petíciu v prílohe a žiadame 
tiež o jej zaradenie do programu miestneho zastupiteľstva 24.4.2018 na prerokovanie 
a schválenie. 

Žiadame Vás po rokoch konečne o trvalé vyriešenie dopravy upevnením betónovej 
zábrany na Šulekovej tak, aby ju nemohli niektorí jednotlivci posúvať a natáčať 
(pripevnením do zeme, osadením veľkého kvetináča či veľkej zábrany alebo osadením ďalšej 
zábrany aj na usmernenie cyklistov na Holubyho ). Ponúkame vedeniu Starého mesta pomoc 
pri vypracovaní projektu na trvalé uzavretie horného úseku Šulekovej. Obyvatelia by na 
Šulekovej pri MŠ uvítali vytvorenie pešej zóny s cyklotrasou z mesta k Mičurínu. 

S pozdravom 
petičný výbor 

~gr. Ľuboš Halák Ing. Vanda Švajlenová Ing. arch. Norbert Takáts, 

Príloha: 31 ks petičných hárkov s 327 podpismi osôb podporujúcich petíciu 
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka 
6980/19468/2018/DOP/Bom Edmund Bombara /59246264 

Bratislava 
30.04.2018 

Vec: 
Odpoveď - Petícia 

Dňa 20.04.2018 bola na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto doručená petícia „za 
trvalé uzavretie hornej časti Šulekovej a zaradenie petície na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
24.4.2018", ďalej len petícia. 

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 bola predložená petícia „za odstránenie dočasného uzavretia hornej časti Šulekovej ulice pri 
MŠ Šulekova 35", predmet ktorej súvisí s Vašou petíciou, 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. 
Dopravné značenie na ulici Šulekova zostáva nezmenené. 

1w19r. Radoslav Števčík 
starosta 
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e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 


