Tlačová správa Handlová, 9.1.2019
Snežné správy z Handlovej: Všetky handlovské cesty sú zjazdné,
ak nie sú, má to háčik
V stredu ráno 9.1.2019 sa zišli všetci, ktorí majú čo povedať do zimnej údržby mestských
komunikácií v Handlovej. Na odd. výstavby Mestského úradu Handlová(MsÚ) sa stretli Ing. Tibor
Kolorédy, prednosta MsÚ, Ing. Jozef Čaplár, vedúci odd. výstavby MsÚ, Ing. Rastislav Daubner – ref.
dopravy MsÚ, Ing. Milan Pepich, náčelník MsP Handlová, Miloslav Budovič za správcu HATERHANDLOVÁ spol. s r.o. a Karol Kučera, koordinátor aktivačných prác. Na zimnú údržbu 40 km
mestských komunikácií a 30 km chodníkov je v Handlovej vyčlenených v rozpočte mesta takmer 100
tis. Eur, pričom zimná údržba z konca minulého roka vyšla samosprávu mesta na 17 tis. Eur.
Predmetom stretnutia bolo vyhodnotiť, ako sa mesto vie popasovať s nádielkou snehovej prikrývky,
ktoré sa nazhromaždila počas 8. a 9. januára tohto roka, ktoré miesta a prečo sú kritické. Postupy
a spôsoby ako efektívnejšie vykonávať zimnú údržbu sú rôzne. Od inštalácie a neustáleho
premiestňovania prenosného dopraveného značenia so zákazom státia, cez trvalé zjednosmernenie
niektorých ulíc v meste až po prísnejšie udeľovanie sankcií za nedodržovanie všeobecne platného
cestného zákona týkajúceho státia na chodníkoch, dodržovanie povinnosti majiteľov rodinných domov
parkovať na svojich pozemkoch (za bránami oplotenia) až po potrebu orezávania konárov drevín
presahujúcich zo súkromných pozemkov na verejné chodníky a pod.
Nevieme rozšíriť ulice, ale ohľaduplní byť môžeme
Tak ako po iné roky, problematický je výkon zimnej údržby v lokalitách mesta s individuálnou bytovou
výstavbou (napríklad ulice Sadová, Mládežnícka, Kunešovská, Štefánikova, M. Vladovej, 1. mája,
Parková). Autá stoja na oboch stranách cesty a mechanizmy nemajú šancu prejsť. Zrejme by tadiaľ
neprešla ani sanitka, či iné záchranné zložky. Podľa slov prednostu MsÚ Ing. Tibora Kolorédyho:
„Predpokladaná predpoveď počasia prinesie čas na to, aby bol sneh z niektorých lokalít mesta
odvezený a nezužoval tak priechodnosť ciest a chodníkov. V tejto chvíli žiadame všetkých, ktorí majú
možnosť, aby nám vyšli v ústrety a parkovali autá pokiaľ je to možné tak, aby nebránili výkonu zimnej
údržby a ostali všetky cesty priechodné. Dávame si väčší pozor na detaily pri výkone zimnej údržby, bez
spolupráce s obyvateľmi to nie je možné“, uviedol. Odporúčaním mesta je aktívnejšie sledovanie
predpovede počasia obyvateľmi, ako aj zvoliť dobrú obuv do snehu. Na stránke mesta je na úvodnej
stránke zverejnený odklik na SHMÚ pod oznamom Snehové správy z Handlovej.
Podľa slov Miloslava Budoviča, z HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. je výkon zimnej údržby na dobrej
úrovni, nakoľko zriadená horúca-ľadová linka na všetky podnety týkajúce sa zimnej údržby zvonila zatiaľ
do päťkrát. Funguje NONSTOP na tel. čísle 0918 471 852. Keď husto sneží, správca volí taký postup
údržby, ktorý korešponduje s predpoveďou počasia, aktuálnym stavom a s prihliadnutím na efektívnosť
výkonu zimnej údržby, čo je aj záujmom mesta. Preto sa niekde zhŕňa sneh, niekde sa vykonáva iba
posyp a podobne.
Počas dvoch dní štyridsiatka ľudí vykonávajúca aktivačné práce od skorých ranných hodín opätovne
čistila a dočisťovala štyridsiatku lokalít (hlavne úzke chodníky, schody a lávky), kde sa mechanizmy
nemôžu pre svoju veľkosť dostať. Miesta výkonu aktivačných prác bol prekonzultovaný so správcom
komunikácií ešte koncom minulého roka. V pracovné dni ich môžete stretnúť v centre mesta, na
sídliskách a v okrajových častiach mesta. V utorok 8.1.2019 správca zimnej údržby HATERHANDLOVÁ spol. r. o. mal v teréne všetky mechanizmy a všetkých dostupných vodičov, boli doplnené
zásoby posypovej soli.
Samospráva sa obracia so žiadosťou o spoluprácu pre motoristov, aby parkovali svoje motorové
vozidlá, v prípade individuálnej bytovej výstavby vo svojich dvoroch a v prípade zmiešaných
zastavaných území s maximálnou dávkou ohľaduplnosti, aj keby to stálo pár krokov naviac k domom
a bytom, za čo mesto vopred ďakuje. V prípade, že bude dochádzať k extrémnym situáciám, budú
hliadky MsP pristupovať prísnejšie a budú nútení udeľovať za nedodržovanie zákona o cestnej
premávke blokové pokuty, ktoré môžu byť udelené na mieste do výšky 50 Eur.
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