Statutární město Ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

TISKOVÁ ZPRÁVA
Občané si stěžují na neúnosný hluk, radnice svolává schůzku
10. 7. 2012/ Radnice v ostravském městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky je zaplavena
v posledních dnech velkým počtem stížností občanů na značný hluk a zvýšenou prašnost
z pozemku, který se sice nachází na jejím území, ale patří firmě Ostravské komunikace. „Učiňte
všechny možné kroky k tomu, aby se naše situace vyřešila,“ vyzývají občané. Největším problémem
totiž je, že stavební stroje pracují v areálu skládky v noci.
„Obdrželi jsme písemné stížnosti, občané však kontaktují telefonicky nejen náš úřad, ale také policii a
hygienu. Firmu THRONUM servis s.r.o., která má pozemek pronajatý od společnosti Ostravské komunikace
a.s., jsem oslovil v minulém týdnu s tím, že se množí stížnosti obyvatel sídliště Fifejdy I na rušení nočního
klidu zavážkou prostoru za Baumaxem u ulice Mariánskohorské. Žádal jsem, aby učinili taková opatření v
provozu nákladních automobilů, aby nebyla porušována vyhláška města,“ potvrdil místostarosta Jiří
Jezerský.
Občané si konkrétně stěžují, že navážení začíná vždy ve 22.00 hodin a trvá až do šesté i sedmé hodiny
ráno. „Obrovský hluk způsobuje vysypávání odpadu, jsou to hlavně kameny a pak následné třískání korby
nákladního auta, její spouštění zpět. Jsou to rány, při kterých se spát nedá. Už samotné neustálé přijíždění a
odjíždění nákladních automobilů po komunikaci, která je pod našimi okny, je velice hlučné a obtěžující. Auta
neustále pendlují tam a zpět a pokud se nám podaří usnout ve chvíli, kdy jedou pro další náklad, jsme opět
okamžitě probuzeni další vykládkou,“ píše v dopise Radovan Pernický, zástupce předsedy samosprávy
jednoho z obytných domů, který sousedí s pozemkem, na ulici Gen. Hrušky.
Podle slov hlavního stavbyvedoucího THRONUM servis s.r.o. Hynka Požára se společnost písemně
zavázala k nápravě: „ Provedli jsme opatření v provozu našich nákladních automobilů, a to tak, že jsme
zrušili navážku materiálu s velkou frakcí, u které dochází při vykládce k hluku. Obsluha nákladních
automobilů byla poučena, že při vykládce materiálu budou co nejopatrnější a co nejohleduplnější, aby
způsobili co nejmenší hluk.“ Místostarosta Jiří Jezerský ale oponuje: „ Dohodu nedodrželi. Proto svoláváme
na čtvrtek 12. července schůzku všech zainteresovaných stran.“ Pracovnice odboru výstavby, vodního
hospodářství a zemědělství mariánskohorské radnice Jana Janíková sdělila, že cílem kontrolního dne je najít
řešení, co dál. „Nevíme, co se tu bude dít. Jestli je se jedná pouze o dočasné práce na úpravě terénu nebo
dlouhodobější hromadění odpadu na skládce. Firma nám pouze vzkázala, že nemohou navážet přes den.“
Vedení radnice v Mariánských Horách a Hulvákách chce tuto mimořádnou a nepříjemnou situaci řešit co
nejdříve, a proto pozvalo na čtvrteční kontrolní prohlídku místa stavby zástupce firem Ostravské komunikace
a.s. a THRONUM servis s.r.o., odboru životního prostředí magistrátu města Ostravy a Krajské hygienické
stanice.

Kontakt pro více informací: Jiří Jezerský, místostarosta 599 459 234
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