Z Devínskej ani Petržalky problémy nehlásia, situáciu stále monitorujú
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Situácia v Bratislave je stabilizovaná, dopravné obmedzenia však stále platia.
BRATISLAVA. V bratislavských mestských častiach, ktoré sú v dotyku s rozvodneným Dunajom či
Moravou, je situácia stabilizovaná.
Okrem Devína, ktorý je stále odrezaný od zvyšku mesta pre neprejazdnú Devínsku cestu a ľudí
vozí armáda, problémy z ostatných mestských častí nehlásia. Situáciu však monitorujú.
V bratislavskej Petržalke sú v teréne okrem policajných hliadok aj inšpektori z miestneho úradu.
"Kontrolujú situáciu najmä na Tyršovom nábreží a pri Einsteinovej ulici pre priesaky vody. Nemáme
však hlásené žiadne výnimočné stavy," opísala situáciu v mestskej časti Michaela Platznerová z
miestneho úradu.
Obyvatelia Kočánkovej, Klokočovej a Májovej ulice, ktorým tento týždeň zamestnanci miestneho
úradu spolu s políciou vysvetľovali, ako sa nachystať na prípadnú evakuáciu, sú podľa Platznerovej
stále v pohotovosti.
"Na uliciach je to zatiaľ v poriadku, situáciu tam monitorujeme, no pripravenosť sme ešte nezrušili,"
zdôraznila.
V Starom Meste rovnako stále platia bezpečnostné opatrenia z predchádzajúcich dní.
"Vajanského a Fajnorovo nábrežie aj Múzejná ulica sú uzatvorené pre automobilovú dopravu aj pre
peších, a to až do odvolania, kým polícia a záchranné zložky nevyhodnotia, že situácia je bezpečná,"
povedal staromestský hovorca Tomáš Halán.
Staromešťania z priľahlých ulíc v blízkosti Dunaja dosiaľ podľa Halána nehlásili žiadne väčšie
problémy s priesakmi.
"Mali sme len tri prípady presakovania do výťahových šácht. No väčšina domov má izoláciu v
spodnej časti a pomohla aj injektáž, ktorá bola počas budovania protipovodňovej hrádze daná do
zeme," uviedol Halán s tým, že ani Filozofická fakulta Univerzity Komenského na Gondovej ulici
nehlásila žiadne priesaky do pivničných priestorov.
V Devínskej Novej Vsi je podľa starostu Milana Jambora rovnako stabilizovaná situácia. "Voda
postupne opadáva aj na ulici Na mýte. Tam, kde majú ľudia v pivniciach vodu, sa odčerpáva," hovorí
Jambor.
V mestskej časti sa však už pomaly pripravujú na to, že budú čoskoro riešiť kalamitný stav
komárov.
Situáciu monitorujú aj v Karlovej Vsi, výrazné problémy však nehlásia ani odtiaľ. Pre priesaky
vody je stále zatopená lodenica v Karloveskom ramene, voda však postupne opadáva.

