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V Komárne trvajú obmedzenia, Petržalka odstraňuje následky povodní.
Život v Komárne sa po víkendových záplavách normalizuje, naďalej však platia niektoré
obmedzenia. Zostáva uzatvorená prístupová cesta na Alžbetin ostrov, ktorá sa v dôsledku
podmáčania na jednom úseku prepadla. Neprejazdná je aj asfaltová cesta popri Váhu, ktorá je stále
zaplavená.
"Cestu na Alžbetin ostrov budeme musieť opraviť," konštatoval Róbert Dobi z komárňanského
mestského úradu. Dunajské nábrežie je už otvorené, dodávky elektriny a plynu sú obnovené. Na
nábreží naďalej zostávajú zábrany pre prípad, že by dážď v nasledujúcich dňoch spôsobil nejaké
problémy na Dunaji. Otvorená pre vozidlá zostáva pešia zóna. "Stále sme v krízovom režime, preto
sme nechali pešiu zónu otvorenú, ak by bol potrebný zásah záchranných zložiek. Žiadame vodičov,
aby boli rovnako disciplinovaní ako doteraz a nezneužívali túto cestu," povedal Dobi.
Pobočky daňového úradu Nitra v Komárne a Štúrove sú od dnešného rána opäť v štandardnej
prevádzke.
Daňové úrady bol v piatok zatvorené, nakoľko vysoká hladina Dunaja ohrozovala zamestnancov.
Navyše hrozilo, že v prípade zatvorenia mostov cez Dunaj či Váh by sa zamestnanci nemali ako vrátiť
domov.
Keďže sa situácia v Komárne aj Štúrove stabilizovala, daňové úrady sú opäť občanom k dispozícii.
Petržalka odstraňuje následky
Bratislavská Petržalka začína postupne odstraňovať následky povodní. Pracovníci príslušných
oddelení miestneho úradu momentálne kontrolujú územia, ktoré boli zaplavené a spisujú plán práce
pre budúce čistenie.
Hoci voda postupne ustupuje zo zaplavených častí, samospráva naďalej žiada obyvateľov, aby sa
vyhli lužným lesom aj Sadu Janka Kráľa. "Pôda je stále podmáčaná a pretrváva riziko pádu stromov,"
upozorňuje Michaela Platznerová z kancelárie petržalského starostu. Samospráva rovnako
upozorňuje obyvateľov na stále zaplavený podchod popod Dolnozemskú cestu pri Ekonomickej
univerzite. "Hliadkuje tu mestská polícia, chodci i vodiči by mali byť maximálne obozretní," pripomína
Platznerová.
Dunaj je pri Devíne na bežnej úrovni
Hladina Dunaja pri Devíne dnes ráno o 8.00 h klesla na 634 centimetrov, čím sa dostala na
úroveň, pri ktorej už nie je potrebné vyhlásiť žiadny stupeň povodňovej aktivity. Podľa ďalších
informácií SHMÚ, na prvý najnižší stupeň povodňovej aktivity sa dostal Dunaj v Bratislave s 686 cm a
v Gabčíkove s 622 cm.
Výšku hladiny zodpovedajúcu tretiemu, najvyššiemu stupňu povodňovej aktivity ráno namerali v
Medveďove (831 cm), Komárne (839 cm) a Štúrove (791 cm). Na celom slovenskom povodí však
majú vody Dunaja klesajúcu tendenciu.

