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My dolu podpísaní obyvatelia a majitelia bytových a nebytových priestorov bytového domu 
na L V č.152 na Židovskej ul. č.3,5 , 7 a Mikulášskej ul. Č.4, žiadame Miestny úrad Bratislava 
Staré Mesto, aby obnovilo zrušené parkovacie miesta na Židovskej ulici pre rezidentov 
a majiteľov nehnuteľností nachádzajúcich sa na príslušnom L V. 
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Odpoveď - Petícia- obnova parkovacích miest na Židovskej ulici 

Dňa 17.12.2018 bola na Miestny úrad mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto doručená petícia „za 
obnovu parkovacích miest na Židovskej ul ici v Bratislave pod evid. č. 54275 podaná obyvateľmi a majiteľmi 
bytových a nebytových priestorov bytového domu na Židovskej ulici č. 3, 5, 7 a na Mikulášskej ulici č. 4 
v zastúpení Ing. Igorom Paule, Židovská č. 5, 81 1 01 Bratislava. 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto na základe predloženej petície zabezpečila v rámci projektu: 
„dodatočné stavebné povolenie spolu s kolaudáciou Židovskej ulici" preverenie možnosti umiestnenia 
parkovacích miest na Židovskej ulici. Návrh predmetného riešenia bol odprezentovaný na osobnom 
stretnutí dňa 29.01.2019 zástupcami mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a projektanta predmetnej 
dokumentácie so zástupcom petičného výboru a zúčastnenými obyvateľmi Židovskej ulice, uskutočnenom 
priamo na Židovskej ulici. Na stretnutí sa dohodol nasledovný postup: 
Projektant po obdržaní starioviska oddelenia životného prostredia k ochrane jestvujúcej zelene a stromov 
dokumentáciu upraví o ďalšie možné parkovacie miesta v súlade s dopravnými predpismi a s ohľadom na 
zachovanie rázu pešej zóny na Židovskej ulici. Po dopracovaní dokumentácie táto bude opätovne 
prerokovaná s Ing. Igorom Paule, ako osobou určenou petičným výborom na zastupovanie v rokovaní 
v merite veci so zástupcami mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
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