Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Názov petície: Petícia za kultúrne bývanie v centre Bratislavy- Staré Mesto.
Predmet petície: Podporovatelia predmetnej petície poukázali na alarmujúcu situáciu na
Obchodnej, Jedlíkovej, Kolárskej ulici a okolitých štvrti vo veci poškodeného verejného
osvetlenia, odrezaných stĺpov verejného osvetlenia a nezabezpečenia poriadku a kľudu
v danej lokalite Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy.
Počet osôb podporujúcich petíciu: 100 občanov

Oznámenie výsledku vybavenia petície:
Dňa 25. 10. 2018 bola na hlavné mesto doručená Petícia za kultúrne bývanie v centre
Bratislavy - Staré Mesto (ďalej len „petícia“). Podporovatelia predmetnej petície poukázali na
alarmujúcu situáciu na Obchodnej, Jedlíkovej, Kolárskej ulici a okolí vo veci poškodeného
verejného osvetlenia, odrezaných stĺpov verejného osvetlenia a nezabezpečenia poriadku
a nočného kľudu v danej lokalite Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len
„MsP“). Petíciu podporilo 100 občanov.
Zamestnanci hlavného mesta SR Bratislavy po obhliadke verejného osvetlenia na
detskom ihrisku na Jedlíkovej ulici skonštatovali, že je potrebné dobudovanie verejného
osvetlenia a s požiadavkou občanov sa v najbližšom období budú zaoberať.
Na Kolárskej ulici správca eviduje dva zrezané stožiare verejného osvetlenia.
Predmetné stožiare boli zaradené do plánu opráv a budú nahradené novými stožiarmi.
Výmena by sa mala uskutočniť do konca roka 2018 v závislosti od poveternostných
podmienok.
MsP riešila na Jedlíkovej ulici, Kolárskej ulici a v širšom okolí od 01. 01. 2018 do 13.
11. 2018 jedenásť priestupkov týkajúcich sa narušovania verejného poriadku formou rušenia
nočného kľudu, čistoty a poriadku, požívania alkoholu na verejnosti a nedodržiavania
záverečných hodín v reštauračných zariadeniach. Na Kolárskej ulici hliadka MsP riešila v
uvedenom období jeden priestupok proti verejnému poriadku formou znečisťovania
komunikácie a chodníka.
Pri narušení verejného poriadku je potrebné čo najskôr kontaktovať Expozitúru
Mestskej polície Bratislava I., aby príslušníci MsP preverili podané oznámenie a v prípade
zákonných dôvodov aj zakročili.
Ubezpečujeme podporovateľov petície, že hlavnému mestu záleží na bezpečnosti
a čistote verejných priestranstiev a mesto tiež podporuje aktivity na revitalizáciu Obchodnej
ulice a priľahlého okolia. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa dlhodobo aktívne usiloval
o súčinnosť všetkých kompetentných inštitúcií – Mestskej polície, štátnej polície,
Ministerstva vnútra SR, mestskej časti Staré mesto a Okresného úradu pri zabezpečovaní
poriadku v hlavnom meste. Hlavné mesto tiež dlhodobo spolupracuje s občianskym
združením Obchodná ulica a okolie s cieľom obmedziť vizuálny smog a presadiť spoločné
pravidlá umiestňovania reklamy na Obchodnej ulici. Hlavné mesto tiež podporilo
medziuniverzitný projekt Muniss, zameraný na zlepšenie stavu a revitalizáciu Obchodnej
ulice.
Po tragickej udalosti na Obchodnej ulici hlavné mesto posilnilo bezpečnostné
opatrenia v spolupráci s príslušníkmi mestskej a štátnej polície. Uskutočnili sa tiež viaceré
stretnutia s obyvateľmi Obchodnej ulice a ďalšími dotknutými stranami, vrátane p. Mozera,
s cieľom identifikovať problémy a navrhnúť konkrétne riešenia. Záverom spoločných stretnutí
bolo vytvorenie pracovnej skupiny - Rady pre urbánnu bezpečnosť, ktorá by mala byť
poradným orgánom hlavného mesta a primátora v tejto oblasti. Situáciou na Obchodnej ulici
a širšom okolí sa zaoberala aj Komisia pre ochranu verejného poriadku. Vzhľadom na

pribúdajúci počet výtržností u mladých ľudí v podnapitom stave na Obchodnej ulici inicioval
primátor Bratislavy stretnutie so zástupcami prevádzok na predaj alkoholu. Cieľom stretnutia
bolo nájsť najvhodnejšie riešenie na zlepšenie situácie a zmiernenie negatívneho stavu na
Obchodnej a širšom okolí.
Veríme, že spoločným úsilím všetkých kompetentných inštitúcií sa podarí zlepšiť
situáciu na Obchodnej ulici, Jedlíkovej ulici, Kolárskej ulici a okolí.

