VYRIEŠIA PARKOVANIE?
(01.07.2012; Televízna stanica TA 3; Žurnál; 12.00; 1,5 min.; MACKOVÁ Martina)
Katarína LENGYELOVÁ, moderátorka:
"Preplnené ulica a nervózni šoféri zúfalo hľadajúci parkovacie miesto. To je každodenná
realita bratislavského centra. Staré mesto ide preto parkovaciu politiku meniť."
Martina MACKOVÁ, redaktorka:
"Staré Mesto chcelo problém s parkovaním vyriešiť už dávnejšie. V uliciach preto vytvorili
miesta pre rezidentov, teda ľudí s trvalým pobytom v tejto mestskej časti. Systém sa
neosvedčil. Miesta boli cez deň prázdne a ostatní vodiči na nich zaparkovať nemohli. To by sa
malo zmeniť."
Tatiana ROSOVÁ (SDKÚ-DS), starostka MČ Bratislava - Staré Mesto:
"Rezidenti budú mať parkovanie oproti všetkým ostatným výrazne zvýhodnené, ale na
druhej strane zavádza poplatky pre všetkých ostatných, teda krátkodobých a strednodobých
návštevníkov Starého Mesta."
M. MACKOVÁ:
"V Starom Meste by tak po novom za poplatok mohol zaparkovať každý. Mestská časť bude
rozdelená do troch zón, v ktorých sa budú poplatky za parkovanie líšiť."
T. ROSOVÁ:
"V tej najlukratívnejšej zóne, ktorá je bezprostredne dá sa povedať v okolí hradu
a parlamentu, zavádzame systém, v ktorom bude aj časovo obmedzené parkovanie, teda
maximálne dve hodiny."
M. MACKOVÁ:
"Navyše zanikne aj väčšina vyhradených miest. Nová parkovaciu politiku chystá však okrem
Starého Mesta aj magistrát."
Milan FTÁČNIK (nezávislý), primátor Bratislavy:
"Snažíme sa o parkovaciu politiku mesta, ktorá sa prirodzene premieta do mestských častí,
pretože oni sú správcami ciest tretej a štvrtej triedy, mesto je správcom ciest prvej a druhej
triedy a nemôže tu byť jedna politiky a tu druhá politika. To by znamenalo zmätenie občana
alebo návštevníka. To určite nikto z nás nechce."
M. MACKOVÁ:
"Primátor chce, aby bol systém parkovania podobný v celom meste. S mestskými časťami
chce preto rokovať o spoločnom postupe. Všeobecne záväzné nariadenie s novými
pravidlami na parkovanie bude Staré Mesto schvaľovať až po tom, čo bude vysúťažený
prevádzkovateľ parkovacieho systému. Občania môžu dovtedy posielať svoje pripomienky."

