Pán Mores poukázal na stavbu, ktorá by sa mala
realizovať na ulici Komenského, oproti Bille za
autobusovou zástavkou. Je tam betónová platňa na
ktorej by sa mala začať stavať päťpodlažná bytovka.
Občania žiadajú informácie z MsÚ ohľadom
predmetnej stavby.
Touto cestou žiadame o informácie ohľadom stavby.
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Vážení poslanci volebného obvodu č.1,
obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc pri riešení ranného hluku na
sídlisku Hliny IV v okolí predajne TESCO (Antona Bernoláka 3268/23) .
Píšem Vám v mene nespokojných a nešťastných občanov z Fándlyho ulice
15, 17 a 19.
Za našim panelákom máme Tesco a dlhodobo nás ráno už okolo 4,50 hod.
budí veľký hluk, ktorý spôsobí ranný rozvoz tovaru. Je to nie len hluk
motora veľkých áut - kamiónov, naštartovaný motor aj pol hodinu,
pípanie pri cúvaní, hlučné rozprávanie až kričanie šoférov a
zamestnancov Tesca. Ale najhorší je buchot až rachot spadnutia kovovej
rampy vozidla na betónový múrik, tiež rachotivý zvuk kovových mriežok
na tovar a padnutie drevených paliet z výšky. To všetko nás denne trápi a
strpčuje nám život. Verím, že pri tolerantnejšom správaní sa
zamestnancov Tesca a šoférov by sa problém dal vyriešiť.

Ešte by som doplnila, že hluk nie je len ranný ale aj nočný, t. j. medzi 22
hod. a polnocou, keď tam rachotia s vozíkmi a nejaké auto pravidelne
niečo nakladá a odváža.
Veľa ľudí sa len medzi sebou sťažuje, prípadne zájde do Tesca, ale neviem
o oficiálnej sťažnosti. Počula som tiež o zdravotných problémoch starších
ľudí, ktorým toto skoro každodenné kruté zobudenie spôsobuje.
Tento problém určite trápi aj obyvateľov z ďalšieho paneláku z
Bernolákovej ulice, ktorý je najbližšie k Tescu. Ak by bolo potrebné spísať
petíciu, určite by sme sa na to podujali.
Preto píšem v mene svojom aj v mene ostatných nespokojných
obyvateľov.
Ďakujem za pochopenie a verím vo Vašu pomoc.
Žiadame o informáciu ohľadom prevádzky Tesca a obmedzení v obytnej
zóne (nočný kľud),

Problém je v riešení. Na základe
spomínaného stanoviska RUVZ má ďalej
konať RUVZ v zmysle ich príslušnej
legislatívy.
Nočný čas je definovaný nariadením vlády
č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred
hlukom a vibráciami od 22:00 do 6:00.
Porušenie limitov hladiny hluku pre nočný
čas môže na základe podnetu riešiť
príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva. Obyvatelia sa tiež môžu
domáhať žalobou na súde, aby sa rušiteľ
zdržal konania, ktoré by nad mieru
primeranú pomerom obťažoval iných napr.
aj hlukom.

