
PETÍCIA

My, podpísaní obyvatelia, vlastnici bytov mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierová
kolónia. žiadame poslancov Miestneho zastupitelstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej časti
Bratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu památihodnosti Mierová kolónia (ďalej „MK‘) vybudovaním
nového plota na pozemku KU 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KÚ 13 698/38 podia
mapy KU (pozn obrázek 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku od majiteľa predmetného pozemku kupujúcemu
Mestskej časti Bratislava Nové Mesto a to -

z nasledovných dövodov: Obrazok I — virez z mapy KU

1. Mierovú kolóniu oko památihodnost‘, treba
ochraňovat v najvyššej miere a nevytvárat‘
možnosti na jej devastáciu.

2. Mierová kolónia je památihodnost a dodnes nemá
spracovaný územný plán zóny a preto dochádza
k nežiaducim stavom v MK. Ak by bol spracovaný
tento UPZ MK, dnes by tento neutešený stav
nemohol existovat.

3. V prípade vybudovania zámeru investora, by sa
zásadne zmenu pniestor pred obytným domom na
parcele 13698/38 a občania by stratili zeleň
v danom priestore.

4. Mierová kolónia je obytná zóna sjednosmernou
organizáciou dopravy a na území obytnej zóny
podľa piatnej legislativy by nemala existovat
možnost‘ prepojenia miestnou obslužnou cestou
obytnú zónu a pniemyselný areál. s vytváranim novej tranzitnej dopravy, která podľa platnej legislativy nie
je dovolená v obytnej zóne a na kategóniách miestnych ciest na územĺ MK

5. Vplyvom zahustovania máme pred sebou dókaz o nezáujem o zeleň a památihodnost‘ MK. Je to práve
zeleň v mestách, upokojenie dopravy a tvorba pokojných obytných zón, ktorá má rozhodujúci vplyv na
naše zdravie, vrátane duševného zdravia, čoje dvojnásobne dóležité v pripade našej štvrte, která vznikla
pri chemických závodoch, pričom doteraz sme postihovaní jedmi z ekologickej záťaže.

Petičný výbor:

Ing. Iveta Schlosserová vlastník bytu Dr. Ing. Peter Schlosser,
vlastník bytu Erika Lovichová , Martin Lovich, vlastník

bytu Ing. Helena Banská CSc., Antónia Juríková Lubomír
Jurík, František Kriegler.

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:

ľ

Dr. Ing. Peter Schlosser,



Petícia

na odkúpenie pozemku v k.ú. 13698150 Nové Mesto — Bratislava
My, podpísaní obyvateUa, vlastnici bytov mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierovákolónia, žiadame poslancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej častiBratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu pamätihodnosti Mierová kolónia (d‘alej „MK) vybudovanimnového plota na pozemku KU 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KÚ 13698/38 podfamapy KU (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku od majiteía predmetného pozemku kupujúcemuMestskej časti Bratislava Nové Mesto.

Petičný výbor;

Ing. Iveta Schlosserová, Belinského 25, 85101 BA, vlastník bytu Vihorlaská 16, 831 04 BA, Dr. Ing. Peter Schlosser, Belinského 25, 85101BA. vlastnik bytu Viho
03 A, vlastníbytu Vihorlatská 6, 831 0

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:
Dr. Ing. Peter Schlosser, Belinského 25, 85101 BA, vlastník bytu vihorlatská 15, 831 04 BA

P.č. Meno a priezvisko: Adresa (obec ulica číslo): Datum
Pos:‘ narodenia
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P ETÍCIA

My. podpísaní obyvatelia, vlastníci bytov mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierová
koiónía, žiadame posiancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej časti
Bratislava Nové Mesto aby nedopustili devastáciu pamätihodnosti Mierová kolónia (ďaiej „MK) vybudovaním
nového plota na pozemku KÚ 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KU 13698/38 podia
mapy KÚ (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku od majiteľa predmetného pozemku kupujúcemu
Mestskej časti Bratislava Nové Mesto a to ‚ ‚ -

Obrazok I — vyrez z mapy KUz nasledovnych dovodov:

1. Mierovú kolóniu ako pamatihodnosť, treba
ochraňovať v najvyššej miere a nevytvárať
možnosti na jej devastáciu.

2. Mierová kolónia je pamätihodnosť a dodnes nemá
spracovaný územný plán zóny a preto dochádza
k nežiaducim stavom v MK. Ak by bol spracovaný
tento ÚPZ MK, dnes by tento neutešený stav
nemohol existovat.

3. V prípade vybudovania zámeru investora, by sa
zásadne zmenu priestor pred obytným domem na
parcele 13698/38 a občania by stratili zeleň
v danom priestore.

Mierová kolónia je obytná zóna sjednosmernou
organizáciou dopravy a na území obytnej zóny
podia platnej legislativy by nemala existovat ‘\ \
možnost prepojenia miestnou obslužnou cestou
obytnú zónu a priemyselný areál. s vytváraním novej tranzitnej dopravy, která podia platnej legislativy nie
je dovolená v obytnej zóne a na kategóriách miestnych ciest na území MK.

5. Vplyvem zahustovania máme pred sebou dákaz o nezáujem o zeleň a památihodnosť MK. Je to práve
zeleň v mestách, upokojenie dopravy a tvorba pokojných obytných zón, která má rozhodujúci vplyv na
naše zdravie, vrátane duševného zdravia, čoje dvojnásobne döležíté v prípade našej štvrte, ktorá vznikla
pri chemických závodoch, pričom doteraz sme postihovaní jedmi z ekologickej záťaže.

Petičný výbor:

Ing. Iveta Schlosserová , vlastník bytu Dr. Ing. Peter Schlosser,
vlastník bytu , Erika Lovichová Martin Lovich, vlastník

bytu Ing. Helena Banská ,CSc., Antónia Junková Lubomir
Jurĺk, František Kniegler,

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:

Dr. Ing. Peter Schlosser,



Petícia

na odkúpenie pozemku v k.ú. 13698150 Nové Mesto — Bratislava
My, podpisaní obyvateua, vlastnici bytov mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierovákolónia, žiadame poslancov Miestneho zastupiterstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej častiBratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu pamätihodnosti Mierová kolónia (ďalej „MK) vybudovanimnového plota na pozemku KU 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KU 13 698/38 podľamapy KÚ (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku od majiteľa predmetného pozemku kupujúcemuMestskej časti Bratislava Nové Mesto.

Meno a pniezvisko:

Petičný výbor:

Adresa (obec, ulica, číslo): Dátum
narodenia

Podpis:

Ing. Iveta Schlosserová, Belinského 25, 85101 BA, vlastník bytu Vihorlaská 16, 831 04 BA, Dr. Ing. Peter Schlosser, Belinského 25, 85101BA, vlastník byt V
, vlastnílatská 6, 831

Jurík, Tylova 12, 831 04 BA, 1 ‚ BA. František Krigler, Chemická 18, 831 04 BA

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:

P.č.
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Dr. Ing. Peter Schlosser, Belinského 25, 85101 BA, vlastnik bytu Vihorlatská 16, 831 04 BA



PETÍCIA

My, podpisaní obyvatelia, vlastnĺci bytov mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierová
kolónia, žiadame poslancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej časti
Bratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu památihodnosti Mierová kolónia (d‘alej „MK) vybudovanim
nového plata na pozemku KU 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KU 13698/38 podl‘a
mapy KU (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku úd majiteta predmetného pozemku kupujúoemu
Mestskej časti Bratislava Nové Mesto a to
z nasiedovných dóvodov:

1. Mierovú kolóniu ako památihodnosť, treba
ochraňovat‘ v najvyššej miere a nevytvárat‘
možnosti na jej devastáciu.

2. Mierová kolónia je památihodnost‘ a dodnes nemá
spracovaný územný plán zóny a preto dochádza
k nežiaducim stavom v MK. Ak by bol spracovaný
tento UPZ MK, dnes by tento neutešený stav
nemohol existovat‘.

3. V prípade vybudovania zámeru investora, by se
zásadne zmenu priestor pred obytným domom na
parcele 13698/38 a občania by stratili zeleň
v danorn priestore.

4. Mierová kolónia je obytná zóna sjednosmernou
organizáciou dopravy a na území obytnej zóny
podľa platnej legislativy by nemela existovat‘
možnosť prepojenia miestnou obslužnou cestou
obytnú zónu a priemyselný areál. s vytváraním novej tranzitnej dopravy, ktorá podle platnej legislativy nie
je dovolená v obytnej zóna a na kategóriách miestnych ciest na území MK.

5. Vplyvom zahustovania máme pred sebou dčkaz o nezáujem o zeleň a památihodnost‘ MK. Je to práva
zeleň v mestách. upokojenie dopravy a tvorba pokojných obytných zón, ktorá má rozhodujúci vplyv na
naše zdravie, vrátane duševného zdravia. čoje dvojnásobne dóležité v prípade našej štvrte, ktorá vznikla
pri chemických závodoch, pričom dcteraz sme postihovaní jedmi z ekologickej zát‘aže.

Petičný výbor:

Ing. Iveta Schlosserová vlastník bytu Dr. Ing. Peter Schlosser,
vlastník bytu Erika Lovichová , Martin Lovich, vlastník

bytu Ing. Helena Banská ,CSc., Antónia Juríková , Lubomír
Jurík, František Kriegler,

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgán mi verejnej správy:

Obrázok I — výrez z mapy KÚ

Dr. Ing. Peter Schlosser,



Petícia
na odkúpenie pozemku v kú. 13698150 Nové Mesto — BratislavaMy, podpísaní obyvatelia, vlastníci bytov mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierová

kolónia, žiadame poslancov Miestneho zastupitelstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej časti
Bratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu památihodnosti Mierová kolónia (ďalej ‚MK) vybudovaním
nového plota na pozemku KU 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KU 13698/38 podIa
mapy KÚ (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku od majiteľa predmetného pozemku kupujúcemu
Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

P.č.

Petičný výbor:
Ing. Iveta Schíosser

Vihorlaská 16. 83BA, vlastník b

BA. Antónia Juríková ,Tylova 12, 831 04 BA, Lubomírler, Chemická 18, 831 04 BA

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgán mi verejnej správy:
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PETÍCIA

My, podpisani cbyvatelia. vlastnĺci bytov mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierová
kolónia, žiadame poslancov Miestneho zastupitelstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej časti
Bratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu pamätihodnosti Mierová kolónia (d‘alej „MK) vybudovaním
nového plota na pozemku KÚ 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KÚ 13698/38 podľa
mapy KU (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku od majiteľa predmetného pozemku kupujúcemu
Mestskej časti Bratislava Nové Mesto a to
z nasledovných dóvodov: Obrazok I — vyrez z mapy KU

1. Mierovú kolóniu ako památihodnosť, treba
ochraňovať v najvyššej miere a nevytvárať
možnosti na jej devastáciu.

2. Mierová koíónia je památihodnost a dodnes nemá
spracovaný územný plán zóny a preto dochádza
k nežiaducim stavom v MK. Ak by bol spracovaný
tento UPZ MK, dnes by tento neutešený stav
nemohol existovat‘.

3. V pnípade vybudovania zámeru investora, by sa
zásadne zmenu priestor pred obytným domom na
parcele 13698/38 a občania by stratili zeleň
v danom pniestone.

4. Mierová kolónia je obytná zóna s jednosmernou
organizáciou dopravy a na území obytnej zóny
podľa platnej legislativy by nemala existovat‘
možnost‘ prepojen ia miestnou obslužnou cestou
obytnú zónu a priemyselný areál. s vytváraním novej tranzitnej dopravy, ktorá podľa platnej legislatívy nie
je dovolená v obytnej zóne a na kategóniách míestnych dest na území MK.

5. Vplyvom zahusťovania máme pred sebou dčkaz o nezáujem o zeleň a památuhodnosť MK. Je to práve
zeleň v mestách, upokojenie dopravy a tvorba pokojných obytných zón, ktorá má rozhodujúci vplyv na
naše zdravie. vrátane duševného zdravia, čoje dvojnásobne dóležité v prĺpade našej štvrte, ktorá vznikla
pri chemických závodoch, pničom doteraz sme postihovaní jedmi z ekoíogickej zát‘aže.

Petičný výbor:

Ing. Iveta Schíosserová vlastník bytu Dr. Ing. Peter Schlosser,
vlastník bytu Erika Lovichová Martin Lovich, vlastník

bytu Ing. Helena Banská ,CSc., Antónia Juríková , Lubomir
Jurík, František Kríegler,

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:

Dr. Ing. Peter Schlosser,



Petĺcia
na odkúpenie pozemku v k.ú. 13698150 Nové Mesto — BratislavaMy, podpísaní obyvatelia, vlastníci bytov mestskej časU Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierová

kolónia, žiadame poslancov Miestneho zastupiteFstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej časti
Bratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu památihodnosti Mierová kolónia (ďa?ej „MK) vybudovaním
nového plota na pozemku KÚ 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KÚ 13 698/38 podia
mapy KU (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku od majiteYa predmetného pozemku kupujúcemu
Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

— Petičný výbor:
Ing. Iveta Schlossero

ík bytu Vihorlaská 16, 831 04 BA, Dr. Ing. Petar Schlosser, Belinské ho25. 85101
BA, vlastní

6,atsk

Osoba urč ená na zastupovanie v styku s or :
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Dr. Ing. Peter Schlosser, Belinské ho25, 85101 BA vlastník bytu Vihorlatská 16 831 04 BA



PETÍCIA

My, podpisani obyvatelia, vlastníci bytov mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierová
kolónia, žiadame poslancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej časti
Bratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu památihodnosti Mierová kolónia (d‘alej „MK) vybudovaním
nového plota na pozemku KÚ 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KÚ 13 698/38 podľa
mapy KU (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku od majitel‘a predmetného pozemku kupujúcemu
Mestskej časti Bratislava Nové Mesto a to ‚- Obrazok I — vyrez z mapy KUz nasledovnych dovodov:

1. Mierovú kolóniu ako parnátihodnost‘. treba
ochraňovat v najvyššej miere a nevytvárať
možnosti na jej devastáciu.

2. Mierová kolónia je památihodnost‘ a dodnes nemá
spracovaný územný plán zóny a preto dochádza
k než iaducim stavom v MK. Ak by bol spracovaný
tento UFZ MK, dnes by tento neutešený stav
nemohol existovat.

3. V prípade vybudovania zámeru investora, by sa
zásadne zmenu pniestor pred obytným domom na
parcele 13698/38 a občania by stratili zeleň
v danom priestore.

4. Mierová kolónia je obytná zóna s jednosmernou
organizáciou dopravy a na území obytnej zóny
podľa platnej legislativy by nemala existovat‘
možnost‘ prepojenia miestnou obslužnou cestou
obytnú zónu a priemyselný areál. s vytváraním novej tranzitnej dopravy, ktorá podia platnej legislativy nie
je dovolená v obytnej zóne a na kategóriách miestnych ciest na územĺ MK.

5. Vplyvom zahustovania máme pred sebou dókaz o nezáujem o zeleň a památihodnosť MK. Je to práve
zeleň v mestách. upokojenie dopravy a tvorba pokojných obytných zón, ktorá má rozhodujúci vplyv na
naše zdravie, vrátane duševného zdravia, čoje dvojnásobne dóležité v prípade našej štvrte, ktorá vznikla
pri chemických závodoch, pričom doteraz sme postihovaní jedmi z ekologickej záťaže.

Petičný výbor:

Ing. Iveta Schlosserová vlastník bytu , Dr. Ing. PeterSchlosser,
vlastník bytu Erika Lovichová , , Martin Lovich, vlastnik

bytu Ing. Helena Banská ,CSc., Antónia Juríková , Lubomír
Jurík, František Kriegler,

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:

Dr. Ing. Peter Schlosser,



Petícia
na odkúpenie pozemku v k.ú. 13698150 Nové Mesto — BratislavaMy, podpisaní obyvatelia, vlastnĺci bytov mestskej časti Brabslava — Nové Mesto, miestnej časti Mierová

kolónia, žiadame posiancov Miestneho zastupitelstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej časti
Bratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu pamätihodnosti Mierová kolónia (d‘alej „MK) vybudovaním
nového plota na pozemku KÚ 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KÚ 13 698/38 podia
mapy KÚ (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku od majiteľa predmetného pozemku kupujúcemu
Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

Meno a priezvisko:

Petičný výbor:
Ing veta Schlosserová ,B A, vlastník bytu Vihorlaská 16, 83

1

BA, vlastník bytu Vihorlaská 16, 831 04 BA, Erika Lovichová, Vihorlatská 6, 831 04 BA, Martin Lovich, Halašova 33, 831 03 BA, vlastníkBA, Antónia Juríková ,Tylova 12, 831 04 BA, Lubomír
e

František Krigler. Chemická 18, 331 04 BA
Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:Dr. Ing. Peter Schlosser. Belinského 25. 85101 BA, vlastník bytu Vihorlatská 16, 831 04 BA
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Adresa (obec, ulica, číslo): Dátum
narodenia
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PETÍCIA

My. podpísaní obyvatelia, vlastníci bytov mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierová
kolónia, žiadame poslancov Míestneho zastupitelstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej časti
Bratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu pamatihodností Míerová kolónia (d‘alej ‚MK) vybudovaním
nového plota na pozemku KÚ 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KU 13 698/38 podia
mapy KU (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku od majitele predmetného pozemku kupujúcemu
Mestskej časti Bratislava Nové Mesto a to . -Obrazok I — vyrez z mapy KUz nasledovnych dovodov:

1. Mierovú kolóniu ako pamätihodnost‘, treba
ochraňovat‘ v najvyššej miere a nevytvárat‘
možnosti na jej devastáciu.

2. Mierová kolónia je pamätihodnost‘ a dodnes nemá
spracovaný územný pián zóny a preto dochádza
k nežiaducim stavom v MK. Ak by bol spracovaný
tento UFZ MK, dnes by tento neutešený stav
nemohol existovat‘.

3. V prípade vybudovania zámeru investora, by sa
zásadne zmenu priestor pred obytným domom na
parcele 13698/38 a občania by stratiii zeleň
v danom pniestora.

4. Mierová kolónia je obytná zóna sjednosmernou
organizáciou dopravy a na území obytnej zóny
podia platnej legislativy by nemela eXistovať
možnost prepojenia miestnou obslužnou cestou
obytnú zónu a priemyselný areál. s vytváraním novej tranzitnej dopravy, ktorá podía platnej legislativy nic
je dovolená v obytnej zóne a na kategóniách miestnych ciest na území MK.

5. Vplyvom zahust‘ovania máme pred sebou dókaz o nezáujem o zeleň a pamätihodnost‘ MK. Je to práve
zeleň v mestách, upokojenie dopravy a tvorba pokojných obytných zón, ktorá má rozhodujúci vplyv na
naše zdravie, vrátane duševného zdravic, čo je dvojnásobne döležité v pnípade našej štvrte, ktorá vznikla
pri chemických závodoch, pničom doteraz sme postihovaní jedmi z ekologickej zát‘aže.

Petičný výbor:

Ing. Iveta Schlosserová , vlastník bytu Dr. Ing. Peter Schlosser,
vlastník bytu , Erika Lovichová , Martin Lovich, vlastník

bytu Ing. Helena Banská ,CSc., Antónia Juríková , Lubomír
Jurík, František Kriegler,

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:

Dr. Ing. Peter Schlosser,



Petícia
na odkúpenie pozemku v kú. 13698í50 Nové Mesto — BratislavaMy, podpísaní obyvatelia, vlastníci bytov mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierovákolónia, žiadame posiancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej častiBratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu pamtihodnosti Mierová kolónia (ďalej MK‘) vybudovanímnového plota na pozemku KU 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KÚ 13 698/38 podiamapy KU (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku od majitel‘a predmetného pozemku kupujúcemuMestskej časti Bratislava Nové Mesto.

P.č. Meno a pniezvisko: Adresa (obec, ulica, číslo):
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Petičný výbor:
Ing.

. Ing. Pe 1
vlastník bytu Vi

18 831 84 BA, František Krigler, Chemická 18, 831 04 BA

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:
Dr. Ing. Peter Schlosser, Beiinského 25, 85101 BA. vlastník bytu Vihorlatská 16, 831 04 BA



PET1CIA

My. podpísaní obyvatelia, vlastnici bytov mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierová
kolónia, žiadame poslancov Miestneho zastupite[stva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej časti
Bratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu pamätihodnosti Mierová kolónia (d‘aiej „MK) vybudovanim
nového plota na pozemku KÚ 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KÚ 13 698138 podia
mapy KÚ (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku od majiteľa predmetného pozemku kupujúcemu
Mestskej časti Bratislava Nové Mesto a to ‚

Obrazok I — vyrez z mapy KUz nasledovnych dovodov:

1. Mierovú kolóniu ako památihodnost, treba
ochraňovat‘ v najvyššej miere a nevytvárať
možnosti na jej devastáciu.

2. Mierová kolónia je památihodnosť a dodnes nemá
spracovaný územný plán zóny a preto dochádza
k nežiaducim stavem v MK. Ak by bol spracovaný
tento ÚPZ MK, dnes by tento neutešený stav
nemohol eXistovať.

3. V prípade vybudovania zámeru investora, by sa
zásadne zmenu priestor pred obytným domem na
parcele 13698/38 a občania by stratili zeleň
v danom priestore.

4. Mierová kolónia je obytná zóna sjednosmernou
organizáciou dopravy a na území obytnej zóny
podia platnej legislativy by nemala existovať
možnost prepojenia miestnou obslužnou cestou
obytnú zónu a priemyseiný areál. s vytváraním novej tranzitnej dopravy, ktorá podia platnej legisiatívy nie
je dovolená v obytnej zóne a na kategóriách miestnych ciest na území MK.

5. Vplyvem zahusťovania máme pred sebou dókaz o nezáujem o zeleň a pamätihodnost MK. Je to práve
zeleň v mestách, upokojenie dopravy a tvorba pokojných obytných zón, která má rozhodujúci vplyv na
naše zdravie, vrátane duševného zdravia, čo je dvojnásobne dóležité v pripade našej štvrte, ktorá vznikla
pri chemických závodoch, pničom doteraz sme postihovaní jedmi z ekologickej zát‘aže.

Petičný výbor:

Ing. Iveta Schlosserová vlastník bytu Dr. Ing. Peter Schlosser,
vlastník bytu Erika Lovichová Martin Lovich, vlastník

bytu Ing. Helena Banská ,cSc., , Antónia Juríková , , Lubomír
Jurik, František Kriegler,

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:

Dr. Ing. Peter Schlosser,



Petícia
na odkúpenie pozemku v k.ú. 13698150 Nové Mesto — BratislavaMy, podpísaní obyvatelia, vlastníci bytov mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierová

kolónia, žiadame poslancov Miestneho zastupitelstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej časti
Bratislava Nové Mesto. aby nedopustili devastáciu pamätihodnosti Mierová kolónia (ďalej ‚MK) vybudovanim
nového plota na pozemku KÚ 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KÚ 13 698/38 podia
mapy KÚ (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku od majiteľa predmetného pozemku kupujúcemu
Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

Petičný výbor:

vlastník bytu V
bytu Vihorlatská 6, 831 04 BA, Ing. Helena Banská, CSc., Chemická 3, 831 04 BA, Antónia Juríková, Tylova 12, 831 04 BA, Lubomír

831 04 BA, M-Ze- i4e ‚e1,rrT1 1, František Krigler, Chemická 18, 831 04 BA
Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:Dr. lna. Peter Schlosser, Belinského 25, 85101 BA, vlastník bytu Vihorlatská 16, 831 04 BA
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PETÍCIA

My, podpísani obyvatelia, vlastníci bytov mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierová
kolónia. žiadame poslancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej časti
Bratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu památihodnosti Mierová kolónia (ďalej „MK) vybudovaním
nového plota na pozemku KÚ 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KU 13 698/38 podľa
mapy KÚ (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku Od majitel‘a predmetného pozemku kupujúcemu
Mestskej časti Bratislava Nové Mesto a to
z nasledovných dövodov:

1. Mierovú kolóniu ako památihodnost‘, treba
ochraňovat v najvyššej micra a nevytvárat‘
možnosti na jej devastáciu.

2. Mierová koiónia je památihodnost‘ a dodnes nemá
spracovaný územný pián zóny a preto dochádza
k nežiaducirn stavom v MK. Ak by bol spracovaný
tento UPZ MK, dnes by tento neutešený stav
nemohol existovat‘.

3. V prípade vybudovania zámeru investora, by se
zásadne zmenu priestor pred obytným domom na
parcele 13698/38 a občania by stratili zeleň
v danom priestore.

4. Mierová kolónia je obytná zóna sjednosmernou
organizáciou dopravy a na území obytnej zóny
podl‘a platnej legislativy by nemela existovat‘
možnost‘ prepojenia miestnou obslužnou cestou
obytnú zónu a priemyselný areál. s vytváranim novej tranzitnej dopravy, ktorá podľa platnej legislatívy nic
je dovolená v obytnej zóne a na kategóriách miestnych ciest na území MK.

5. Vplyvom zahust‘ovania mámeDred sebou dókaz o nezáujem o zeleň a pemätihodnost‘ MK. Je to práve
zeleň v mestách, upokojenie dopravy a tvorba pokojných obytných zón, ktorá má rozhodujúci vplyv na
naše zdravic, vrátane duševného zdravia, čoje dvojnásobne dĎležité v prípede našej štvrte, ktorá vznikla
pri chemických závodoch, pričom doteraz sme postihovaní jedmi z ekologickej zát‘aže.

Petičný výbor:

Ing. veta Schlosserová vlastník bytu , Dr. Ing. Peter Schlosser,
vlastník bytu ,rikaLeviehov Martin Lovich, vlastník

byiii Ing. Helena Banská ,CSc., Antónia Juríkov Lubomir
Jurík, František Kriegler,

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:

Obrázok I — výrez z mapy KÚ

Dr. Ing. Peter Schlosser,



Petícia

na odkúpenie pozemku v k.ú. 13698/50 Nové Mesto — Bratislava
My, podpísaní obyvateHa, vlastníci bytov mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierovákolónia, žiadame poslancov Miestneho zastupitelstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej častiBratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu pamtihodnosti Mierová kolónia (ďalej ‚MK) vybudovanímnového plata na pozemku KÚ 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KÚ 13 698/38 podiamapy KU (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku od majiteľa predmetného pozemku kupujúcemuMestskej časti Bratislava Nové Mesto.
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Petičný výbor:
ing veta Schlosserová ,BeFnské ho25,

h , 8510. vlas

Jurík, Tylova 12, 831 04 BA, František Krigler, Chemická 18, 831 04 BA

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:
Dr. ing. Peter Schlosser, Belinského 25, 85101 BA, vlastník bytu Vihorlatská 16, 831 04 BA

P.č. Meno a pniezvisko: Adresa (obec, ulica číslo): Daium
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PET1CIA

My, podpísani obyvatelia, vlastníci bytov mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierová
kolónia, žiadame poslancov Miestneho zastupitelstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej časti
Bratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu památihodnosti Mierová kolónia (d‘alej „MK) vybudovaním
nového plota na pozemku KÚ 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KU 13 698/38 podta
mapy KU (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku od majíteľa predmetného pozemku kupujúcemu
Mestskej časti Bratislava Nové Mesto a to

Obrazok I — vyrez z mapy KUz nasledovnycn aovodov:

1. Mierovú kolóniu ako památihodnosť, treba
ochraňovat‘ v najvyššej miere a nevytvárať
možnosti na jej devastáciu.

2. Mierová kolónia je pamätihodnost‘ a dodnes nemá
spracovaný územný plán zóny a preto dochádza
k než iaducim stavom v MK. Ak by bol spracovaný
tento UPZ MK, dnes by tento neutešený stav
nemohol existovat‘.

3. V prípade vybudovania zámeru investora, by sa
zásadne zmenu priestor pred obytným domom na
parcele 13698/38 a občania by stratili zeleň
v danom priestore.

Mierová kolónia je obytná zóna s jednosmernou
organizáciou dopravy a na území obytnej zóny
podía piatnej legislativy by nemala existovat‘
možnost‘ prepojenia miestnou obslužnou cestou
obytnú zónu a priemyselný areál. s vytváraním novej tranzitnej dopravy, ktorá podía platnej legislativy nie
je dovolená v obytnej zóne a na kategóriách miestnych ciest na území MK.

5. Vplyvom zahust‘ovania máme pred sebou dókaz o nezáujern o zeleň a památihodnost‘ MK. Je to práve
zeleň v mestách, upokojenie dopravy a tvoiba pokojných obytných zón, ktorá má rozhodu,júci vplyv na
naše zdravie, vrátane duševného zdravia, čoje dvojnásobne dóležité v prlpade našej štvrte, ktorá vznikla
pri chemických závod och, pričom doteraz sme postihovaní jed mi z ekologickej zát‘aže.

Petičný výbor:

Ing. Iveta Schlosserová vlastník bytu . Dr. Ing. Peter Schlosser,
vlastník bytu Erika Lovichová Martin Lovich, vlastník

bytu Ing Helena Banská ,CSc., Antónia Juríková , Lubomír
Jurik, František Kriegler,

4.

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgán mi verejnej správy:
Dr. Ing. Peter Schlosser,



Petícia

na odkúpenie pozemku v kú. 13698150 Nové Mesto — Bratislava
My, podpísani obyvatelia, vlastnici bytov mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej Časti Mierovákolónia, žiadame poslancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej častiBratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu památihodnosti Mierová kolónia (ďalej MK) vybudovanímnového plota na pozemku KU 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KÚ 13 698/38 podľamapy KU (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku od majiteľa predmetného pozemku kupujúcemuMestskej časti Bratislava Nové Mesto.

P.č. Meno a priezvisko: Adresa (obec ulica číslo): DaLum
Podpis:narodenia
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Petičný výbor:
nQ. lvetaSchiosserová ,Belinsk

terSchlosser. Belinské ho25, 8510BA, vlastník bytu Vihorlaská 16, 831 04 BA, Erika Lovichová, Vihorlatská 6, 831 04 BA, Martin Lovich, Halašova 33, 831 03 BA, vlastníkbytu Vihorlatská 6, 831 04 BA, Ing. Helena Banská, CSc.. Chemická 3, 831 04 BA. Antónia Juríková, Tylova 12, 831 04 BA LubomírJurík Tylov 12, 831 0 BA, Mgr. Zuzana Kriglerová ,Chemická 18, 831 04 BA, František Krigler, Chemická 18, 831 04 BA

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:
Or. Ing. Peter Schlosser, Belinského 25, 85101 BA. vlastník bytu Vihorlatská 16, 831 04 BA



PETÍCIA

My. podpísanh obyvatelia, vstníci bytov rnestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierová
kolónia, žiadame poslancov Miestneho zastupitelstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej časti
Bratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu pamätihodnosti Mierová kolónia (d‘alej „MK) vybudovaním
nového plota na pozemku KÚ 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KÚ 13 698/38 podľa
mapy KÚ (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku od majiteľa predmetného pozemku kupujúcemu
Mestskej časti Bratislava Nové Mesto a to
z nasledovných dóvodov:

1. Mierovú kolóniu ako památihodnost‘, treba
ochraňovat v najvyššej miere a nevytvárať
možnosti na jej devastáciu.

2. Mierová kolónia je památihodnosť a dodnes nemá
spracovaný územný plán zóny a preto dochádza
k nežiaducim stavom v MK. Ak by bol spracovaný
tento UFZ MK, dnes by tento neutešený stav
nemohol existovat.

3. V pnipade ybudovania zámeru investora, by sa
zásadne zmenu priestor pred obytným domom na
parcele 13698/38 a občania by stratíli zeleň
v danom priestore.

4. Mierová kolónía je obytná zóna s jednosmernou
organizáciou dopravy a na územĺ obytnej zóny
podľa platnej legislativy by nemala existovat
možnost‘ prepojenia miestnou obslužnou cestou
obytnú zónu a priemyselný areál. s vylváraním novej tranzitnej dopravy, ktorá podía platnej legislativy nic
je dovolená v obytnej zóne a na kategóriách miestnych dest na území MK.

5. Vplyvom zahust‘ovania máme pred sebou dókaz o nezáujem o zeleň a pamätihodnost‘ MK. Je to práve
zeleň v mestách, upokojenie dopravy a tvorba pokojných obytných zón, ktorá má rozhodujúdi vplyv na
naše zdravie, vrátane duševného zdravia. čoje dvojnásobne dóležité v pripade našej štvrte, ktorá vznikla
pri chemických závodoch, pričom doteraz sme postihovaní jedmi z ekologickej zát‘aže.

Fetičný výbor:

Ing. Iveta Schlosserová vlastník bytu Dr. Ing. Peter Schlosser,
vlastník bytu , Erika Lovichová Martin Lovich, , vlastník

bytu Ing. Helena Banská ,CSc., Antónía Juríková , Lubomír
Jurík,

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:

Dr. Ing. Peter Schlosser,

Obrázok I — výrez z mapy KÚ
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Petĺcia

na odkúpenie pozemku v k.ú. 13698150 Nové Mesto — Bratislava

My, podpĺsanf obyvatelia, vlastníci bytov mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierová
kolónia, žiadame poslancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej časti
Bratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu pamätihodnosti Mierová kolónia (d‘alej „MK) vybudovanim
nového plota na pozemku KÚ 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KÚ 13 698/38 podia
mapy KÚ (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenie pozemku od majiteľa predmetného pozemku kupujúcemu
Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

Dátum

narod enia

Petičný výbor;

Ing. Iveta Schlosserová, Belinského 25. 85101 BA, víastnĺk bytu Vihoriaská 16. 831 04 BA, Dr. Ing. Peter Schlosser, Belinského 25. 85101BA, vlastník bytu Vihoríaská 16, 631 04 BA, Erika Lovicho

Jurík, Tylova 12, 831 04 BA_M FrantBek Krigler, Chemická 18, 831 04 BA

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:

Dr. ing. Peter Schlosser, Behnské ho25, 85101 BA, vlastník bytu A

P.č. Meno a priezvisko: Adresa (obec, ulica, číslo): Podpis:
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