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Petícia za zriadenie osobnei železničneistanice BRAT|SLAVA - VÝCHoDNÉ a iei zaradenie do siete
Bratislavskei lnteerovanei Dopraw

My, obyvatelia a návštevníciVýchodného, podpísaní pod touto petíciou, sa nechceme a odmietame
nečinne prizerať dlhodobej stagnáciĺ situácie s verejnou hromadnou dopravou v lokalite Rača _

Východné a jej absolútne nedostatočného a nespoľahlivého spojenĺa s centrom mesta a inými

mestskými časťami, dokonca ĺ s centrom Mč Rača, či susednými Mč Nové Mesto alebo Vajnory.

Neustále sa opakujúce problémy s dodržíavaním grafikonu autobusovej dopravy, nenadväzovanie spojov
na električkové spojenia na Zlatých pieskoch alebo v Rači, zmeškané vlaky v dôsledku nedodržiavania
grafikonov kvôli neustále sa zhoršujúcej dopravnej situácĺĺ na prístupových cestách na Východné a z

Východného sa v súčasnej dobe pre nás, obyvateľov i návštevníkov Východného stávajú enormnou
zátažou a robia pre nás verejnú hromadnú dopravu pre denné použitie na cestu do práce alebo z práce

takmer nepoužiteľnou' ,:',

Väčšina z nás je v dôsledku tejto situácie prinútená využívať ĺndividuálnu osobnú dopravu na cesty do
centra a z centra mesta, niekedy dokonca ĺ na cesty do iných častí Rače - Krasňan alebo centra Rače

alebo do Vajnôr, čo celú dopravnú sĺtuáciu naďalej zhoršuje. Uvedomujeme si náš podiel na zhoršovaní

nielen dopravnej situácie, ale tiež životného prostredĺa využívaním indĺviduálnej osobnej dopravy, avšak
kvôlĺ nespol'ahlivostĺ, nedostatočnosti a časovej náročnosti prepravy súčasnou verejnou dopľavou, ktorá
je v súčasnosti v lokalĺte Východné dostupná, nemáme inú porovnateľnú alternatívu.

Lokalita Rača - Východné má v súčasnosti takmer 4000 obyvateľov prihlásených na.trvalý pobyt na

svojom území a d'alšie stovky obyvateľov, ktorí tu žijú prechodne - v ubytovni BARMO, Uninova, ubytovni

Policajnej akadémie a ďalších. My všetci sa ešte aj dnes, v roku 2019, často i napriek tomu, že máme
predplatený cestovný lístok na MHD, máme problém dostať do centra mesta, na letisko či na hlavnú

stanĺcu. V porovnaní s obyvateľmĺ ĺných mestských častísa preto dnes oprávnene v oblasti verejnej

dopravy cítime byt diskriminovaní, keďže z centra mesta sa môžu prepraviť jedným spojom obyvatelia

Devínskej Novej Vsĺ, Čunova, či dokonca Rajky alebo Hainburgu, avšak my nie.

Preto sa touto petícĺou dôrazne obraciame na Železnice Slovenskej Republiky, Bratislavský samosprávny

kraj a spoločnosť Bratisĺavská integrovaná doprava, a.s. so žĺadosťou o realizáciu technických a

organĺzačných opatrení smerujúcich k tomu, aby bola v čo najkratšom čase otvorená pre verejnú osobnú
dopravu železničná stanĺca Východné a následne aby boli zrĺadené osobné regionálne vlakové spoje s

možnosťou nástupu, výstupu a zakúpenia cestovných lístkov na tejto osobnej železničnej stanĺcí.

Svojim podpisom pod touto petíciou prejavujeme náš jasný dopyt po zriadení železničnej stanice

Bratislava - Východné pre využívanie osobnej hromadnej dopravy z/na Východné a vyjadrujeme náš

seriózny záujem izáväzokvyužívaťvlaky osobnej dopravy na pravidelnej báze akonáhĺe budú

zrealĺzované zmeny, ktoré nám to umožnia.
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Petičný uŕbor tvorĺa a petíciu podávaĺú:

doc. lng. Radko Tiňo, PhD.,

lng. Vieroslava Štrbáková, ľ

Mgr. Martin Vasilev,

Dominik Vrba, Sklabi

Peter Pavelka,

Ján Meňuš, Pri

osoba určená petičným rĺýborom na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy: doc. lng. Radko

Tiňo, PhD., l

I

odovzdávame Vám:

o 10 očíslovaných hárkov z elektronického zberu podpisov s celkorĺým počtom podpĺsov 382 osôb
C t7 obojstranne tlačených očís|ovaných kópií hárkov z osobného zberu podpísov s počtom

podpisov 309 osôb (hárky s originálnymi podpismi sú uložené u doc.lng. Radka Tiňa,PhD. a sú k

dispozícii na kontrolu|

o celkorlý počet osôb, ktorí podpísali petíciu je 691 ku dňu odovzdania petície

V Bratislave, dňa 21.05'2020

doc.lng. Radko Tiňo, PhD.

predseda petičného ýboru

Na vedomie:

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 6L Bratislava

Magĺstrát Hl. mesta SR Bratislavy, Mgr' Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu, Primaciálne nám. 1, 814 99

Bratĺslava

Ministerstvo dopravy SR, lng' Andrej Doležal, minister, Námestĺe slobody č. 6, 81o 05 Bratislava

MČ Bratislava - Rača, Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Rača, Kubačova 2t,83t 06 Bratislava



Bratislavslý
sarnosprávny
kraj

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Riaditelka úradu

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
06s05/202OIPRA -3

]BATlsLAVs!ď SAM0SPRÁVNY KRA|
sABlNovsKÁ 16, P.o'BoX 106

620 05 BMTISLAVA2S
Éo:or00ilB06

Ministeľstvo dopravy a ýstavby SR
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava

Vybavuje/linka
Mgr. Náčiniak / l37
JUDr. Saray

Bľatislava
08.06.2020

Vec: Postúpenie petície

Dňa29.05.2020 bola na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (d'alej iba BSK) doručená
,,Petícia za zriadenie osobnej železničnej stanice BRATISLAĺ/A - ĺrŕCH)DNE a jej zaradenie do siete
Bratislavskej integrovanej dopravy ".

Petičný výbor žiadarealizáciu opatľení umožňujúcich otvoľenie že|ezniénej stanice Bľatislava
- Východné, ako stanice pre osobnú dopravu a následné zavedenie osobných regionálnych vlakov
obsluhuj úcich túto stanicu.

Ministerstvo dopľavy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej iba MDV SR) je objednávatel'om
dopravných výkonov železničnej osobnej dopravy na uzemí SR a rovnako ľozhoduje aj o rozvoji
železničnej infraštruktúry, ktorej správcom súŽeleznice Slovenskej ľepubliky. Bez rozhodnutia MDV
SR nemôže žiadne kroky podnikať ŽSR, ani žiaden dopravca- Úiohou samosprávneho kraja je
zab ezp ečovať dopravn ú obs lužnosť pľím e stskou autobusovou dopravo u.

Vzhl'adom na skutočnosť, že BSK nie je orgánom príslušným na vybavenie predmetnej petície,
v zmysle $ 5 ods. 3 zákona č. 85/l990 Zb. o petičnom práve Vám ju ako vecne a miestne príslušnému
orgánu verejnej moci v zákonom stanovenej lehote postupujeme. J

S pozdravom

Ing. Pag;cla lvl€ŠtldnJ MA
riadit'ďka Uradu BSK


