
Hárok č. 
 Mestská časť Bratislava – Rača 
 Kubačova 17 
V Bratislave, 3.2.2017 831 06  Bratislava 

Petícia 
za riešenie kritickej dopravnej situácie v lokalite ulice Popolná  a za obstaranie územného plánu zóny a stavebnú 

uzáveru v tejto lokalite 
 

My, podpísaní obyvatelia Mestskej časti Bratislava-Rača, žiadame starostu Mestskej časti Bratislava-Rača a poslancov 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača o vyriešenie kritickej dopravnej situácie územia v lokalite ulice 
Popolná, vzniknutej v dôsledku  neúmernej stavebnej výstavby a o začatie obstarávania územného plánu zóny a s tým 
súvisiaceho  i začatia konania o stavebnej  uzávere v lokalite ulice Popolná. 

Svoje požiadavky zdôvodňujeme nasledovne: 
Dopravná situácia, ktorá je v uvedenej lokalite kritická a život ohrozujúca, vznikla v dôsledku nekoncepčného vydávania stavebných povolení, 
ktoré nezohľadňujú stav vozovky a jej vhodnosť pre pohyb ťažkých stavebných mechanizmov a následne pre pohyb automobilov obyvateľov, 
ktorí bývajú, resp. budú bývať v tejto lokalite.  Len v tesnom okolí križovatky ulíc Popolná a Na medzi pribudne v blízkej budúcnosti cca 40 – 
50 áut.  Developerské projekty, ktoré sa momentálne realizujú na uliciach Popolná a Na medzi nerešpektujú, okrem iných podmienok, jednu 
zo základných pre vydanie stavebného povolenia, a tou je dopravná dostupnosť. Šírka existujúcej komunikácie od vodárne smerom vyššie je 
obmedzená na jedno vozidlo a jej stav je už teraz viac ako havarijný. Ťažké a vzhľadom k šírke a stavu uvedenej komunikácie nadmerné, 
stavebné mechanizmy, ktoré po nej denno-denne chodia, stavu vozovky nijako neprospievajú, nehovoriac o bezpečnosti (denne tu vznikajú 
kolízne, až život ohrozujúce situácie) a o neustálych atakoch na jestvujúce oplotenia a stavby, či už súkromné alebo verejné. Taktiež vozovka  
i chodník v časti od ulice Potočná po ulicu Rudnícka sú už dlhodobo v dezolátnom stave. 

Petičný výbor:  Mgr. Miriam Juhanesovičová, Na medzi 2/A , 831 06  Bratislava 
 Ľudmila Hudecová, Popolná 54 , 83106 Bratislava 
                      Ing. Alojz Benkovič, Alstrova 298, 831 06 Bratislava  
                      Ľubomír Krampl, Zvončeková 40, 831 06 Bratislava 

Osoba určená na styk s orgánom verejnej správy: 
Ing. Alojz Benkovič, Alstrova 298, 831 06 Bratislava, tel: 0903 242 119, mail: alojz.benkovic@gmail.com 
 
Mojim podpisom jednoznačne vyjadrujem súhlas s vyššie uvedeným znením Petície : 
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