Petržalka bude mať zimu v malíčku, pripravila špeciálnu mapu údržby
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Bratislavská mestská časť Petržalka je podľa slov jej predstaviteľov na zimu pripravená. Desiatky
ton posypového materiálu a pracovníkov v nasadení dopĺňa mapa zimnej údržby.
BRATISLAVA. Obyvatelia bratislavskej Petržalky sa budú môcť zorientovať, kto sa má postarať
o čistotu jednotlivých chodníkov a komunikácií.
Petržalská samospráva totiž pripravila mapu s farebne rozlíšenými verejnými priestranstvami, v
ktorej je vyznačené, kto sa má starať o čistotu priestranstva.
Zimná údržba v Petržalke: Zjednodušuje ju mapa.
Zdroj - printscreen, Petrzalka.sk
V mape sú vyznačené komunikácie tretej triedy, ktorých čistenie zabezpečuje mestská časť a
komunikácie štvrtej triedy, ktorých zimnú údržbu zabezpečujú buď správcovia nehnuteľností alebo
mestská časť.
Mapu zimnej služby zverejnila Petržalka na svojej internetovej stránke. Informovala o tom
petržalská hovorkyňa Michaela Platznerová.
Čítajte viac:
Kvalitnejšie služby
"Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o dodržiavaní čistoty a poriadku na území
Petržalky nadobudlo účinnosť v marci tohto roku. Okrem iného tu poslanci stanovili presné pravidlá
čistenia verejných priestranstiev, povinnosti vlastníkov, nájomcov či užívateľov pozemkov, ale aj
správcov bytových domov," hovorí Platznerová.
"Samospráva pristúpila k spresneniu povinností a zadefinovaniu priestorov pre nejednoznačnosť
pôvodného znenia záväzného nariadenia, čím vznikali spory o tom, kto z oprávnených sa má o čistotu
verejného priestranstva postarať," pripomína s tým, že od novej úpravy si sľubujú skvalitnenie
poskytovaných služieb aj počas zimy.
Soli majú dosť
Mapu pritom rozošle mestská časť všetkým správcom so žiadosťou o zverejnenie na informačných
tabuliach bytových domov. Zimnú službu robí mestská časť od 15. novembra do 15. marca cez svoju
príspevkovú organizáciu - Miestny podnik verejnoprospešných služieb.
Na tento rok pripravila Petržalka 50 ton posypového materiálu. O čistotu sa bude starať deväť
strojov, dve dispečerské vozidlá a tri obslužné vozidlá. V pohotovosti bude podľa potreby aj 20
zamestnancov.
V rámci zimnej služby sa mestská časť musí postarať napríklad o chodníky pozdĺž komunikácií
tretej triedy a priľahlých parkovísk, vedúcich k materským a základným školám, zdravotným
zariadeniam, zastávkam mestskej hromadnej dopravy, domovom sociálnych služieb, ale aj o
prístupové komunikácie k nemocnici na Antolskej ulici.
http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/petrzalka-bude-mat-zimu-malicku-pripravila-specialnu-mapu-u
drzby.html

