Starostka mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves
Dana Čahojová
Vážený pán
JUDr. Ivo Nesrovnal LL.M.
primátor
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
V Bratislave 5.10.2016
Vážený pán primátor,
dňa 29.9.2016 sme dostali Váš list, v ktorom vyzývate mestskú časť Bratislava-Karlova Ves na
spoluprácu pri hľadaní lokalít vhodných na výstavbu náhradných nájomných bytov.
V nedávnej minulosti sme sa dôrazne ohradili voči Vami vytipovaným lokalitám v Karlovej Vsi,
údajne vhodným na túto výstavbu. Išlo o miesta na Nábělkovej ulici, Hlaváčikovej a na ulici J.
Stanislava. Tieto miesta považujem ja, starostka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, za
neprijateľné pre ďalšiu výstavbu, pretože by výrazne znížila kvalitu života našich obyvateľov v
danej lokalite. Nemôžeme na ich plecia preniesť problém, za ktorý nenesú žiadnu zodpovednosť,
najmä keď sme Vás opakovane informovali o miestnych ťažkostiach s parkovaním.
Niekoľkokrát sme Vás žiadali o zverenie mestských pozemkov nielen na týchto uliciach, ale aj na
iných miestach Karlovej Vsi za účelom vybudovania potrebných nových parkovacích miest. Do
dnešného dňa ste nám nijako nepomohli tento problém riešiť.
Rovnako ste nám nevyšli v ústrety ani pri našich opakovaných žiadostiach o posilnenie liniek
mestskej hromadnej dopravy najmä linky číslo 133 v lokalite Dlhé Diely, ktorá je s ohľadom na
počet obyvateľov dlhodobo kapacitne poddimenzovaná.
Preto sa domnievame, že nová výstavba, výrazne limitovaná cenou za meter štvorcový, pri ktorej
nemožno počítať s podzemným typom parkovania, by podstatne zhoršila dopravnú situáciu našich
obyvateľov na Dlhých Dieloch. S tým nemôžem súhlasiť.
Napriek tomu sme Vám ponúkli inú parcelu, ktorú ste vyhodnotili ako nevhodnú.
Vážený pán primátor,
naďalej sa domnievame, že by ste mali prehodnotiť svoj prístup k riešeniu problémov našich
obyvateľov, predovšetkým ak sa od nich očakáva ústretovosť pri riešení problémov hlavného mesta.
Sme presvedčení, že spoločným záujmom hlavného mesta a mestských častí by nemal byť len
problém nájomcov v reštituovaných bytoch, ktorých je 580, ale aj ochrana záujmov desiatok tisíc
ľudí, ktorí budú trpieť dôsledkami nevhodnej výstavby a neriešením už teraz pálčivých problémov,
akým je parkovanie, MHD a nedostatok občianskej vybavenosti.
S pozdravom
Dana Čahojová

