MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Názov petície: Petícia za odstránenie značky „Obytná zóna“.
Predmet petície: Petícia žiadala starostu MČ Bratislava-Rača a poslancov Miestneho
zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača o odstránenie značky Obytná zóna (IP28a) umiestnenej na
ulici Zvončeková, nakoľko umiestnenie tejto značky a dopravné obmedzenia z nej
vyplývajúce sú v rozpore s oprávnenými záujmami obyvateľov ulice Zvončeková.
Počet osôb podporujúcich petíciu: 71
Oznámenie výsledku vybavenia petície: Petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990
Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a bolo zistené, že je v súlade s právnymi
predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom, preto sa jej vyhovelo tak, ako je
uvedené v uznesení zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača
dňa 23.05.2017.
Petícia bola v zmysle § 5d ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve prerokovaná na
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava- Rača dňa 23.05.2017 prijatím
uznesenia č. 309/23/05/17/P v znení:

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača

1. konštatuje, že
a) do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Rača bola dňa
17.03.2017 doručená petícia pod názvom „Petícia za odstránenie značky Obytná
zóna (IP28a) umiestnenej na ulici Zvončeková“ (ďalej aj ako „petícia“), ktorá bola
adresovaná starostovi Mestskej časti Bratislava-Rača a poslancom Miestneho
zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača,
b) petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií vedenej miestnym
kontrolórom pod č. 4668/2017,
c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení. Prešetrením sa zistil skutočný stav
veci, jeho súlad s právnymi predpismi a verejným a/alebo iným spoločným
záujmom,
d) petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie
a vybavenie.
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2. berie na vedomie
Petíciu za odstránenie značky „Obytná zóna“.
3. žiada starostu,
aby MZ podal informáciu o návrhu riešenia požiadavky obyvateľov vyjadrenej
v Petícii za odstránenie dopravnej značky „Obytná zóna“, ktorý bude riešiť oprávnené
požiadavky obyvateľov na užívanie komunikácie Zvončeková ul., na parkovanie popri
pravom okraji cesty v časti a v smere od Podkarpatskej ul. po Potočnú ul. bez
obmedzení.

Vyvesené: 05.06.2017
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