Z ihriska bude parkovisko
(20.10.2014; Plus jeden deň; SLOVENSKO , s. 8; ak)

Petržalskí vodiči sú spokojní, rodičia menej
BRATISLAVA - Hľadanie voľného miesta na parkovanie je večným problémom Petržalčanov. O
mesiac by sa mohla situácia zlepšiť. Pribudne nové parkovisko, s ktorým však nie všetci súhlasia.
Na parkovisko sa zmení nevyužívané ihrisko. Kedysi sa množstvo detí hralo v takzvanej jame na
Wolkrovej. Boli tam basketbalové koše či rozhodcovské stoličky. Dnes už deti môžu o ihrisku iba
snívať. Budujú tam totiž 62 nových parkovacích miest. Názory Petržalčanov sa rôznia. Jedni preferujú
parkovisko, iní by chceli radšej ihrisko. "Ide o zmenu využitia spevnenej plochy, ktorá chátrala a
využívali ju skôr neprispôsobiví občania. Mestská časť sa rozhodla po diskusiách s obyvateľmi
situáciu riešiť a vyhovieť aj petícii obyvateľov a vybudovať tu parkovisko," informovala hovorkyňa
Petržalky Michaela Platznerová. Bývalé ihrisko malo nižšie položené základy a vyzeralo, akoby bolo
vsadené do zeme. Objekt však začal chátrať, nikto sa oň nestaral, hromadili sa tam smeti či rozbité
fľaše. Výš ka investície do nového projektu je 195tisíc eur vrátane príjazdovej rampy a komunikácie,
chodníka a lavičiek. V prípade priaznivého po časia by malo byť parkovisko dokončené koncom
novembra. "Popri príjazdovej ceste bude aj chodník. Cesta bude vyznačená ako komunikácia, na
ktorej chodci majú prednosť, ale autá môžu touto časťou prechádzať," dodala Platznerová. (ak)
tešíte sa na nové parkovisko?
Eva (60) "Tých, čo majú autá, to asi teší. Keď tu teraz robia, nemôžem tadiaľto prechádzať s
kočíkom. Autá parkujú aj po chodníkoch. Myslela som si, že rekonštruujú ihrisko, ktoré by som radšej
privítala."
Marta (68) "Ľuďom, ktorí tu hneď majú okná, musí asi prekážať hluk a výpary zo stavby. Lepšie by
bolo, ak by sa tam zachovalo ihrisko, ktoré by opravili. Ale parkovanie je tu žalostné, autá sa tu musia
stále odtláčať."
Vladimíra (39) "Ja som nevedela, že to bude parkovisko. Zíde sa tu určite, len bude mať asi zlý
príjazd. Keď tam však bolo ihrisko, mali zachovať ihrisko. Ale s parkovaním je to tu tiež zlé. Zišlo by sa
tu aj parkovisko, ale aj detské ihrisko."
Viliam (72) "O to ihrisko sa nikto nestaral. Decká sa tam nehrali a basketbalové koše boli zničené.
Ja si myslím, že je dobré, že tu stavajú nové parkovisko. Tu je plno áut po chodníkoch."
Foto:
Katarína (35) s Danielom (1,5): "dúfam, že to vyrieši parkovanie. ale zlý je príjazd, ide cez
chodník."
prestavba: deti sa tu už hrať nebudú..

