Vážený pán primátor,
vážime si Váš čas, zároveň považujeme náš problém za veľmi dôležitý a urgentný.
Dovoľujeme si Vás požiadať o krátke stretnutie ešte pred zasadaním MsZ dňa 15.12.2011.
V mene všetkých 21 000 signatárov Petície proti výstavbe na Kráľovej hore Vás žiadame o
nezaradenie bodu Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02 do
zasadania MsZ dňa 15.12.2011, pretože tento dokument
- je v rozpore s bodom 3 petície, v ktorom Vás žiadame, aby ste všetkými prostriedkami
zabránili výstavbe v danej lokalite,
- je v rozpore s uznesením MsZ zo dňa 24.11.2011, ktoré schválilo jednomyseľne celé
zastupiteľstvo a Vy ako primátor ste ho podpísali,
- je z dielne predošlého vedenia mesta, ktoré pri tvorbe materiálu nespolupracovalo s
odbornou verejnosťou, mestskými časťami, ani s občanmi mesta.
Vysvetlenie:
Celých 11 rokov bol na Kráľovej hore pozemok s kódom 201 v pasci, nedalo sa na ňom
stavať, pretože na prístupových pozemkoch s kódom 1003 sa nedala postaviť žiadna
vozidlová komunikácia.
ZaD 02, ktoré teraz predkladáte na schválenie, zmenia charakteristiku kódu 1003 tak, že sa na
území s týmto kódom bude dať postaviť ľubovoľná cesta (hoci má názov rekreácia v
prírodnom prostredí)!
Čo navrhujete mestu odsúhlasiť?
Ide mesto umelo navýšiť cenu pozemku, aby developer prinútil to isté mesto zamieňať
pozemky s vyššou hodnotou, keď doteraz boli pre investora takmer bezcenné? (rozpor s
uznesením zo dňa 24.11. 2011, kde MsZ žiada vypracovať právnu analýzu možnosti
realizácie zámeru výstavby v danej lokalite, v podstate je teraz jediný termín na to, aby sa z
bezcenného pozemku stal pozemok s vyššou hodnotou, lebo hneď na ďalšom zasadaní MsZ
sa bude rokovať o konkrétnej zámene)
Alebo ak sa zámena nepodarí, tak vezmete mestu z rúk argument, prečo by muselo vydať k
stavebnému zámeru záporné záväzné stanovisko? (rozpor s bodom 3 petície)
ZaD 02 sú z dielne predošlého vedenia mesta, ak nechcete pokračovať v ich praktikách a
chcete naplniť to, o čom hovoríte (transparentné mesto, otvorená samospráva, participácia s
občanmi a mestskými časťami, princíp dvoch pečiatok), tak je riešením tento dokument
pochovať, požiadavky z neho rozdeliť na drobné a schvaľovať per partes, aby sa uplatnil aj
princíp subsidiarity.
V prílohe posielame aj pripomienky k VZN ZaD 02, ktoré v upravenej verzii v termíne
podáme na príslušné oddelenie magistrátu.
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Žiadame Vás
- už nikdy nerokujte o ZaD 02,
- ak nie je možné pochovať celý tento dokument, tak v mene záchrany Kráľovej hory Vás
žiadame aspoň o vyňatie "1003" z tohto dokumentu,
- ak ani to nie je možné, tak predložte tento dokument na rokovanie MsZ až po odsúhlasení
zámeny pozemkov na Kráľovej hore.
Za Vašu spoluprácu vopred ďakujeme
S pozdravom
Bratislava, 8.12.2011

Mgr. Lívia Poláchová
predsedníčka petičného výboru
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