Petícia občanov
Chceme revitalizovať park bez podzemnej garáže na Šafárikovom námestí
a obmedziť výstavbu garáže pod verejnou komunikáciou na Lomonosovovej ul.
Pokojnú a bezpečnú mestskú štvrť v okolí Modrého kostolíka považujeme za hodnotu, ktorú treba chrániť a zveľaďovať.
Plánovaná výstavba dvoch podzemných garáží pre cca 600 vozidiel zničí životné prostredie, kvalitu bývania občanov
a neprimerane zahustí dopravu. Táto výstavba je v protiklade s európskymi trendami a efektívnou parkovacou politikou –
parkovacie domy mimo centra v súčinnosti s mestskou hromadnou dopravou. Z hľadiska celomestského významu pre
kultúru, turizmus a bývanie pokladáme predmetné územie za veľmi cenné. Preto žiadame:
 starostku Starého Mesta a zastupiteľstvo, aby mestská časť natrvalo upustila od zámeru výstavby






podzemnej garáže na Šafárikovom námestí. Požadujeme revitalizáciu parku tak, aby svojim
prirodzeným a prírodným charakterom priniesol novú kvalitu do života občanov
starostku Starého Mesta a vedúcu stavebného oddelenia, aby v následných povoľovacích
konaniach (územné, stavebné) zohľadnili všetky negatívne dopady na obyvateľov (emisie, hluk,
prach, bezpečnost, priepustnosť ulíc, stratu verejného priestoru a i.), čím by sa zmenili plánované
objemy výstavby. Požadujeme verejnú diskusiu a následné akceptovanie občianských požiadaviek
aby sa zachoval verejný priestor Lomonosovovej ulice pre občanov, a nie ako zdroj neúmerného
zisku súkromného investora prostredníctvom masívnej výstavby podzemnej garáže
primátora, aby vydal také záväzné stanovisko mesta k plánovanej výstavbe, ktoré nie je v rozpore
so strategickým dokumentom PHSR Bratislavy (parkovacia politika, doprava, životné prostredie)

.

Meno a priezvisko - čitateľne Trvalé bydlisko: PSČ netreba
ulica, číslo, obec - neskracovať, čitateľne
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Petičný výbor:
Matej Vagač, Ing., Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava, matej.vagac@gmail.com – kontaktná osoba
Ivo Balaj, Mgr., Grösslingova 16, 811 09 Bratislava
Laco Teren, akad.mal., Grösslingova 19, 811 09 Bratislava
Miroslav Marcelli, prof. PhDr., PhD., Krásnohorská 2. 851 07 Bratislava
Margita Kmeťová, PaedDr., Dobrovičová 10, 81109 Bratislava
Pomôžte, prosím, šíriť túto petíciu! Vyplnenú petíciu zašlite kontaktnej osobe. Ďalšie info na www.bao.sk
Ďakujeme.

