Petícia za vykonanie opatrení
pre zvýšenie bezpečnosti na
Hroboňovej ulici a Ulici
Prokopa Veľkého

Obyvatelia Hroboňovej ulice v nej poukazujú na neprimeranú rýchlosť vodičov smerujúcich najmä z
hornej časti Hroboňovej a to prevažne vo večerných hodinách. To spôsobuje kritické situácie na
priechodoch pre chodcov, pretože vodiči nemajú dostatočný rozhľad od križovatky s ulicou
Prokopa Veľkého.
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Názov petície: Petícia za vykonanie opatrení pre zvýšenie bezpečnosti na Hroboňovej ulici a Ulici Prokopa
Veľkého.
Predmet petície: Obyvatelia Hroboňovej ulice v nej poukazujú na neprimeranú rýchlosť vodičov
smerujúcich najmä z hornej časti Hroboňovej a to prevažne vo večerných hodinách. To spôsobuje kritické
situácie na priechodoch pre chodcov, pretože vodiči nemajú dostatočný rozhľad od križovatky s ulicou
Prokopa Veľkého. Z toho dôvodu podporovatelia petície požadujú umiestniť kamery v hornej a dolnej časti
ulice, ktoré budú vodičov informovať o rýchlosti a zároveň ich snímať pre potreby postihu vodičov
prekračujúcich maximálnu dovolenú rýchlosť. Zároveň žiadajú osadenie výstražného označenia o tom, že
sa na Hroboňovej meria rýchlosť a tiež podstatne častejšie kontrolovať rýchlosť a bezpečnosť na
Hroboňovej policajnou hliadkou, najmä po zotmení.
Počet osôb podporujúcich petíciu: 62 občanov

Oznámenie výsledku vybavenia petície:
Hlavné mesto sa zaoberalo požiadavkami petície v rámci svojich kompetencií. K požiadavkám petície si
dovoľujeme uviesť, že hlavné mesto nedisponuje kamerami, ktoré by informovali vodičov o aktuálnej
rýchlosti a zároveň by ich snímali pre možnosť postihu. Zároveň hlavné mesto neumiestňuje ani radary,
ktoré informujú vodičov o okamžitej rýchlosti. Príslušné útvary hlavného mesta však oslovia s požiadavkou
osadenia radarov Mestskú časť Bratislava–Staré Mesto. Následne, až po osadení radarov, bude možné
umiestniť informatívne dopravné značky II 1c Kontrola rýchlosti na Hroboňovej ulici.
Zároveň si Vás dovolíme informovať, že pre zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov na
Hroboňovej ulici od križovatky s ulicou Prokopa Veľkého hlavné mesto spracovalo návrh projektu
dopravného značenia. V ňom boli existujúce zvislé dopravné značky IP 6 „Priechod pre chodcov“
nahradené dopravnými značkami na fluorescenčnom podklade. Taktiež bolo v tomto úseku navrhnuté
zníženie maximálnej dovolenej rýchlosti na 30 km/h.
Návrh tohto projektu bol konzultovaný s Krajským dopravným inšpektorátom (KDI) v Bratislave, avšak
projekt, žiaľ, nedostal súhlasné stanovisko. KDI to odôvodnilo tým, že ide o prehľadný úsek komunikácie a v
prípade porušovania cestnej premávky je nutné požiadať Políciu SR o zvýšený dohľad. Z toho dôvodu
hlavné mesto zabezpečí len zvýraznenie dopravných značiek IP 6 „Priechod pre chodcov“ na dvoch
priechodoch – pri Bohúňovej a Úprkovej ulici. Výmena existujúceho značenia za zvýraznené sa bude
realizovať v najbližších mesiacoch.

Požiadavka petície na zvýšenú kontrolu rýchlosti vozidiel na predmetnej ulici bola postúpená na Krajský
dopravný inšpektorát, ktorý má v kompetencii kontrolovať dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.
Ubezpečujeme Vás, že je snahou pána primátora zmeniť postavenie nášho hlavného mesta tak, aby sa
rozvíjalo a zabezpečovalo potrebné služby pre občanov v adekvátnej kvalite. To sa však nezaobíde bez
podpory mestských častí, ale aj vlády a parlamentu, s ktorými rokujeme o takom štatúte mesta, ktorý mu
zabezpečí rozvoj a prosperitu. Verím, že postupnými krokmi zmeníme Bratislavu tak, aby sa stala
príjemným miestom pre život všetkých jej obyvateľov i návštevníkov.

