Už budeme mať kde zaparkovať!
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Petržalčania sa po rokoch prosenia
BRATISLAVA - Všetci vieme, že parkovanie v mestskej časti Petržalka je žalostné. Autá stoja na
chodníkoch natesno, musia sa medzi sebou odtláčať. Teraz aspoň v jednej časti svitá vodičom na
lepšie časy.
Trendom dnešnej doby nie je vytvárať nové parkoviská, ale existujúce skôr zatvárať alebo
spoplatniť. Preto všetkých takmer šokovalo, že na Žehrianskej ulici stavajú nové parkovacie miesta.
Má ich byť 33. "Investícia vo výške takmer 90-tisíc eur zahŕňa okrem parkovacích miest aj prekládku
verejného osvetlenia a elektrických káblov, ako aj odvodnenie parkoviska," informuje tlačová
tajomníčka kancelárie starostu Petržalky Michaela Platznerová. Keďže ide o pozemok v blízkosti
detského ihriska, mamičky majú strach o svoje ratolesti, ktoré budú po frekventovanejšej ceste
prechádzať. "Určite tam bude spomaľovač," doplnila tajomníčka. Tento projekt sa dá nazvať malým
pôrodom. Už niekoľko rokov nahnevaní občania žiadajú od mestskej časti, aby vyriešila parkovanie
medzi dvomi slepými ulicami. "Pohlo sa to až teraz, krátko pred voľbami a po prijatí parkovacej politiky
v Petržalke," posťažovali sa miestni. Ešte pred pár dňami bola na Žehrianskej len nevyužitá zablatená
plocha, kde nechávali vodiči autá. Miest pred panelákmi je málo na to množstvo rodín, ktoré tam žijú.
Pozemok mala mestská časť Petržalka v prenájme do roku 2010 za symbolickú cenu. Keď chceli
zmluvu predĺžiť, mesto zvýšilo nájomné 70-násobne. Starosta Petržalky Vladimír Bajan odmietol
takúto zmluvu podpísať. Rozhodnutie, kedy plánované parkovisko vybudujú, zostalo teda na meste.
Na mieste sú už ťažké stroje a robotníci sa pustili do roboty. Nové parkovacie miesta by tu mali byť
približne o tri mesiace. Zatiaľ musia ľudia pretrpieť hluk pod oknami. Väčšina z nich to však pre
parkovisko urobí.
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Čo si myslíte o novom parkovisku?
Martina (33) "Parkovacie miesta sa tu zídu, ale na ceste treba spomaľovač, pretože je tu veľa detí
a autá tadeto pôjdu rýchlo."
Ľuboš (48) "Každého to poteší, lebo bude kde zaparkovať. Horší je ten hluk už od rána."
Katarína (47) "Keď chcel ísť napríklad taxikár do domu na vedľajšiu ulicu, zistil, že tade nemôže
prejsť. Teraz bude jednosmerka a autá nebudú musieť chodiť naokolo."
Anton (60) "Na jednej strane je dobré, že tu pribudnú nové parkovacie miesta, no pre deti to bude
nebezpečnejšia ulica."
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