Petržalka ľuďom nakreslila, kto sa má o chodníky v zime starať
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"Od tohto kroku si samospráva sľubuje nielen efektívnejšie využívanie mechanizmov určených na
posyp a odhŕňanie snehu, ale aj lepšiu informovanosť obyvateľov," vysvetľuje hovorkyňa Petržalky.
Ilustračná snímka Foto: TASR/AP
Bratislava 6. decembra (TASR) - Predtým, než napadne prvý sneh, dostali obyvatelia
bratislavskej Petržalky mapu zimnej služby. Mestská časť v nej farebne odlíšila verejné
priestranstvá, aby ľudia vedeli, ktoré z nich upratuje ona a o ktoré sa zase starajú majitelia
nehnuteľností. Petržalčanov tak chce samospráva zorientovať, ktoré chodníky si musia upratať sami.
V mape zimnej služby mestská časť vyznačila komunikácie tretej triedy, ktoré čistí sama cez
miestny podnik verejnoprospešných služieb, a tiež chodníky, ktoré upratuje buď mestská časť, alebo
správcovia nehnuteľností. "Od tohto kroku si samospráva sľubuje nielen efektívnejšie využívanie
mechanizmov určených na posyp a odhŕňanie snehu, ale aj lepšiu informovanosť obyvateľov pred
blížiacimi sa zimnými mesiacmi," vysvetľuje hovorkyňa Petržalky Michaela Platznerová. Mapu úrad
rozosiela všetkým správcom bytových domov, aby ju zverejnili na informačných tabuliach bytoviek.
Presné pravidlá čistenia verejných priestranstiev či povinnosti vlastníkov pozemkov zadefinovalo
všeobecne záväzné nariadenie, ktoré platí od marca. Mestská časť tvrdí, že povinnosti chcela
spresniť, lebo pôvodné nariadenie bolo nejednoznačné. "Tým vznikali spory o tom, kto z oprávnených
sa má o čistotu verejného priestranstva postarať," dodáva Platznerová.
V rámci zimnej služby sa mestská časť musí postarať o chodníky pozdĺž komunikácií tretej triedy a
priľahlých parkovísk, ktoré vedú k materským a základným školám, zdravotným zariadeniam,
zastávkam mestskej hromadnej dopravy či domovom sociálnych služieb. Vyčistiť musí tiež prístupové
komunikácie k nemocnici na Antolskej ulici. "To všetko je v celkovej dĺžke viac ako 30 kilometrov,"
podotkla Platznerová.
Zimná pohotovosť v Petržalke trvá od 15. novembra do 15. marca nasledujúceho roka. Na zimu
má mestská časť uskladnených 50 ton posypového materiálu. O čistotu sa bude starať deväť strojov,
dve dispečerské vozidlá a tri obslužné vozidlá. V pohotovosti má byť podľa potreby 20 zamestnancov.
Obyvateľom je k dispozícii telefonická linka zimnej služby 0905 902 254, na ktorú sa môžu obrátiť
nonstop. http://www.teraz.sk/bratislava/petrzalka-kto-sa-ma-starat-o-chodniky/109420-clanok.html

