
Petícia za rekonštrukciu vozovky na Korabinského ulici 

Žiadame, aby mestská časť Bratislava - Staré Mesto zabezpečila 
rekonštrukciu havarijného úseku vozovky na Korabinského 
ul. a uviedla tak komunikáciu do stavu, ktorý už nebude 

príčinou poškodzovania majetku obyvateľov Starého Mesta. 

Žiadame tak na základe nasledujúcich skutočností: 

Korabinského je vysoko frekventovanou ulicou, ktorá slúži nielen 
ako obslužná ulica pre obyvateľov okolitých domov, ale aj ako spojnica 
medzi Drotárskou cestou a križovatkou v Slávičom údolí. Denne po nej 

prejdú stovky áut . 
Vozovka na Korabinského je dlhodobo v havarijnom stave, a to najviac 

medzi domami s orientačným číslom 52 na jednej strane a oproti stojacim 
domom s orientačným číslom 101/A. V tejto časti ulice sa nachádzajú 
viaceré kanalizačné a vodárenské šachty, okolo ktorých je prepadnutá 

alebo inak poškodená vozovka. V ostatných úsekoch ulice, najmä v jej 
nižšej časti, je potrebné lokálne opraviť množstvo hlbokých výtlkov. 

Prepadliny a ďalšie závady sú spravidla až takého rozsahu, že autá 
so štandardnou svetlou výškou si na nich každý deň odierajú 

či „obíjajú" podvozok a poškodzujú nápravy. 

Na vozidlách často dochádza k poškodeniam, ktoré následne 
vyžadujú opravy v autoservise . 

Takýto stav vozovky nezodpovedá hlavnému mestu v 21. 

storočí„. 

Ďakujeme za kladné vybavenie našej žiadosti. 
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Vec: 
Odpoveď - Petícia za rekonštrukciu vozovky na Korabinského ulici 

Vážená pani 

dňa 20.04.2018 bola na mestskú časť Bratislava-Staré Mesto doručená petícia za rekonštrukciu 
havarijného úseku vozovky na Korabinského ulici. 

V tejto súvislosti, v súlade s § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov Vám, ako osobe v petícii určenej na zastupovanie v styku s kompetentným orgánom verejnej 
správy oznamujem, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako správca miestnej komunikácie III. triedy 
Korabinského ulica, zrealizuje v mesiaci jún 2018 opravu výtlkov a havarijného úseku prepadu vozovky pred 
budovou s orientačným číslom 101 /A. 

S úctou 

Mgr. R.acŕoSlav"'števčík 
starosta 
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