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Zúfalí Petržalčania pri pohľade z balkóna:
BRATISLAVA - Pohľad ako zo zlého sna. Nešťastní Petržalčania sa deň čo deň musia pozerať na
skládku zeminy, ktorá sa nachádza pri Chorvátskom ramene. Na trávnatú plochu, ktorá tu bola, môžu
zabudnúť.
Z obľúbeného miesta mamičiek s deťmi a psičkárov je už niekoľko mesiacov stavenisko. Ľuďom
strpčuje zemina život, pretože silný vietor ju rozfúka všade. Hlučné bagre a ťažká technika
dennodenne pracujú na stavbe. Chystajú novú električkovú trať, s ktorou sú však už teraz problémy.
Bude to síce jednoduchšie spojenie s centrom mesta, no stavba nejde tak, ako by mala. Valy
zeminy malo mesto odstrániť už pred dvoma mesiacmi, k žiadnym zmenám však nedošlo. "Stavebný
úrad v Petržalke preto začal konanie o uložení pokuty hlavnému mestu," povedala hovorkyňa
mestskej časti Petržalka Michaela Platznerová.
Električkovú trať, ktorá povedie aj obnoveným Starým mostom, by mali postaviť do konca augusta
roku 2015. "Práce na oboch stranách Dunaja pokračujú podľa harmonogramu a vo Vítkoviciach už
začali s výrobou novej mostnej konštrukcie," informuje vedúca referátu Bratislavy Daniela Rodinová.
"Staviteľ pripravil projektovú dokumentáciu, ktorá rieši zapracovanie celej kopy zeminy do
železničného spodku, teda sa využije priamo pri výstavbe električkovej trate. Odvoz sa bude
realizovať postupne," dodala Rodinová. Horu hliny, ktorá Petržalčanom strpčuje život, by mali úplne
odstrániť najneskôr do konca októbra. (ak)
Čo si myslíte o zemine a novej električke?
Anna (19) "Nemuselo by to byť pod oknami. Neteším sa, že tu budú chodiť električky, lebo tu bude
veľký hluk."
Jana (37) "Z tej hory zeminy máme len prach a špinu. Bude dobré, že tu budú električky, no zeleň
bude asi chýbať."
Peter (37) "Celý ten projekt sa mi nepáči kvôli deťom. Veď aj ten kúsok zelene, ktorý tu bol, im
zobrali."
Roman (40) "Nános hliny mi zatiaľ neprekáža. A výstavba električkovej trate je dobrý nápad, veľmi
pomôže."

