Čo bude s valom zeminy?
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Rastislav Iliev, moderátor:
"Kedy stavebník odstráni valy zeminy v Petržalke, ktoré vznikli v dôsledku prestavby Starého
mosta, nie je úplne jasné. Hlavné mesto malo do 30. júna stavebný odpad na Námestí hraničiarov a
pri Chorvátskom ramene zlikvidovať, a to na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava.
Samospráva mesta sa voči tomuto nariadeniu odvolala."
Alexandra Važanová, redaktorka:
"Odstránenie valov zeminy samospráva Bratislavy avizovala ešte v máji tohto roka. Do dnešného
dňa sa tak nestalo."
Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy (22.5.2014):
"Okolo 15-tisíc kubíkov má byť použité pre samotnú stavbu, to znamená pre vybudovanie tých
ostrovov, ktoré budú potrebné a ten zvyšok je potrebné zlikvidovať, aby to jednoducho nerušilo
obyvateľov Petržalky."
Vladimír Bajan, starosta Petržalky (22.5.2014):
"Hľadá sa priestor pre 7-tisíc kubíkov. V prípade, že v krátkych týždňoch sa nájde riešenie,
o ktorom sme hovorili, nevylučujeme ani skutočnosť, že tých zvyšných x-tisíc kubíkov skončí na
skládke. Jednoducho pôjde to odtiaľto preč."
Alexandra Važanová:
"Samospráva hlavného mesta mala na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava valy
zeminy odstrániť do 30. júna. Voči tomuto rozhodnutia sa však odvolala."
Stanislav Ščepán, hovorca Bratislavy (telefonát):
"V súvislosti s valom zeminy, ktorý je v Petržalke, tak mesto si uvedomuje, že je to záťaž pre
Petržalčanov, ale odvolalo sa voči rozhodnutiu okresného úradu aj preto, že ide o zeminu, z ktorej
časť sa už premiestňuje a časť sa má použiť aj pri podloží výstavby pilierov mostnej konštrukcie. Tieto
piliere sa zabrzdili v súvislosti s pyrotechnickým prieskumom."
Vladimír Bajan:
"Nepochopil som dôvod odvolania. Ak má súvisieť s nejakými možnými bombami v Dunaji,
nechápem, aký to má súvis so zeminou. Jednoducho tá zemina tam od začiatku nemala čo robiť. A ja
si myslím, že ak musíme bojovať za takúto elementárnu vec, ako je poriadok v území s tými, ktorí by
v tom mali pomôcť, s hlavným mestom, ja to považujem za veľmi ... situáciu, ale ja to radšej
nekomentujem."
Stanislav Ščepán:
"Na kontrolnom dni zadávateľ stavby, teda mesto zaviazalo dodávateľa, spoločnosť Euroviu SK,
aby do 14 dní priniesla riešenie, kde prevezie zeminu z Námestia hraničiarov."
Vladimír Bajan:
"Stavebný úrad má pripravenú pokutu. Ja verím, že skôr ako ju podpíšem, budeme rozprávať
s pánom primátorom, lebo situácia je z môjho pohľadu nepochopiteľná a neudržateľná ako taká. Ja to
ľuďom neviem vysvetliť, že jednoducho sa dejú veci, ktoré sa dejú."
Alexandra Važanová:
"Obracajú sa na vás ľudia v tejto veci?"
Vladimír Bajan:
"Samozrejme, mal som aj dnes ráno nejaké e-maily. Ide počasie, veď ak má niekto predstavu, že
idú dovolenky a ľudia budú dovolenkovať a starať sa o to, čo majú pred oknami, na to už v Petržalke
nie som zvyknutý. Je to hlúpe, lebo začína sa prašné obdobie a je vidieť, že top okolie je už upravené,
takže všetko to, čo malo byť už v zemi, je uložené, je to vyrovnané a teraz tá kopa tam trčí ako slama
z topánok, ako sa hovorí, čiže ja som presvedčený, že v najbližších dňoch či týždňoch bude to
odstránené."
Alexandra Važanová:
"Ak sa tak nestane, petržalský stavebný úrad môže mestu udeliť pokutu a to až do výšky 165-tisíc
eur."

