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VÝSTAVBU SPA¼OVNE VO VRANOVE JE POTREBNÉ ZASTAVI
Na pôde nového prednostu
Okresného úradu vo Vranove
Pavla Molèana sa v piatok 27.
februára konala tlaèová bese-

da na tému plánovanej výstavby spa¾ovne v priemyselnom
parku Ferovo vo Vranove. Pracovníci odboru životného prostredia okresného úradu a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vysvet¾ovali kompetencie a postup štátnych orgánov pri posudzovaní vplyvov
tohto podnikate¾ského zámeru
na životné prostredie. V týchto

dòoch návrh posudzuje ministerstvo ŽP. Výstavbu spa¾ovne
a prenájom pozemku po 15
centov za meter štvorcový (ako
prípad hodný osobitného zrete¾a!!!) odsúhlasili poslanci MsZ
vo Vranove v júni minulého roku pred komunálnymi vo¾bami
na návrh primátora Ragana
bez toho, aby podrobne vedeli,
èo schva¾ujú. Do spa¾ovne sa

má priváža> a drvi> kovový a iný
nebezpeèný odpad, spa¾ova>
sa tu majú pre život škodlivé
materiály, a to v bezprostrednej
blízkosti súèasných aj plánovaných obytných zón. Zástupcovia miestnej štátnej správy dospeli k názoru, že pre Vranov
je takéto zariadenie neprijate¾(Pokraèovanie na 2. strane)
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JAZDIA OKOLO VÁS RÝCHLO?

Ak máte poznatky, že vodièi
na niektorých úsekoch v obci èi
v meste jazdia vysokou rýchlos>ou a ohrozujú tým iných úèastníkov cestnej premávky, od 2.
marca môžete o tejto skutoènosti cez internet informova> Policajný zbor. Polícii tým pomôžete naplánova> miesto policajnej kontroly zameranej na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti. Na internetovej
stránke www.minv.sk kliknite na
sekciu Polícia, kde je na pravej
strane Dôležité odkazy umiestnený link priamo na informácie
Ve¾kým hazardom na ceste sú neprimeranou rýchlos4ou jaz- o akcii Rýchlostný maratón a
diace 4ažké nákladné vozidlá. K èlánku Jazdia okolo vás rýchlo? následne kliknite na Naplánuj

VÝSTAVBU SPA¼OVNE JE POTREBNÉ ZASTAVI
(Pokraèovanie z 1. strany)
né, ale nie je v ich kompetencii
proces zastavi>. Odmietnu> výstavbu spa¾ovne môžu len novozvolení poslanci MsZ zrušením doteraz prijatých uznesení
z mája a júna 2014. Pod¾a vyjadrenia RÚVZ vo Vranove, toto
prostredie je už znaène zneèistené a každá ïalšia zá>až v tejto
lokalite je hodnotená ako ohrozujúca zdravie ¾udí, a preto je

nežiaduca. Primátor a niektorí
staronoví poslanci si neradi priznávajú hrubé omyly, ale v tomto prípade by tak mali urobi>.
Tak, ako to urobili v Bardejove
a inde, kde spa¾ovòu odmietli.
Vranovský primátor je horlivým zástancom spa¾ovne. Vlani
dokonca zobral niektorých poslancov do Po¾ska, aby sa presvedèili, ako spa¾ovòa funguje.
Keïže v nede¾u bolo pracovis-

ko mimo prevádzky, naši volení
zástupcovia skonèili v reštaurácii, kde ich pod¾a vlastných vyjadrení èakala doslova "žranica". A v takom opojení zmyslov
len >ažko mohli uvažova>, že
plazmové spa¾ovanie nie je možné cez víkend len tak ¾ahko odstavi>. Zdá sa, že šlo o inú prevádzku, než aká má by> vybudovaná vo Vranove. Prípad budeme ïalej sledova>. L. Krivda

polícii miesto kontroly! Vyplnenú tabu¾ku pod¾a príslušnosti ku
kraju je potrebné uloži> a odosla>. Akcia prvá od 2. do 16.
marca. V dòoch 16. a 17. apríla
polícia pripravuje 24-hodinový
Rýchlostný maratón v podobe
dopravno-preventívnej akcie,
poèas ktorej budú hliadky kontrolova> najmä dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti.
Bezpeènos> dopravy je predovšetkým v rukách úèastníkov
cestnej premávky. Nedovolená
rýchlos> je druhou najèastejšou
príèinou dopravných nehôd, neraz aj smrte¾ných. Polícia chce
preto zapoji> širokú verejnos> do
znižovania poètu dopravných
nehôd tým, že vïaka podnetom
obèanov bude vykonáva> kontrolu na miestach, kde dochádza k najèastejšiemu porušovaniu pravidiel cestnej premávky. Hlavným cie¾om akcie je upozorni> vodièov motorových
vozidiel, že nedovolená rýchlos>
jazdy je pod¾a štatistických ukazovate¾ov na 2. mieste z poh¾adu príèin vzniku dopravných
nehôd. Ide o príèinu, v dôsledku ktorej dochádza k najzávažnejším dopravným nehodám s
tragickými následkami.
(ppz)

