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DOKEDY BUDÚ MUSIE ZNÁŠA VANDALIZMUS?
Obyvatelia Budovate¾skej ulice vo Vranove sa dlhodobo sažujú na neporiadok v okolí bytovky na tejto ulici, kde žije ve¾a
neprispôsobivých ¾udí. Na verejné priestranstvo vyhadzujú nielen smeti, ale aj starý nábytok,
v okolí poèu rev, krik, treskot a
hlasnú hudbu do neskorých veèerných hodín. O pobehovaní
hlodavcov ani nehovoriac. Obyvatelia žijúci v rodinných domoch už nechcú ïalej znáša
vandalizmus a žiadajú vedenie
mesta, aby s neprispôsobivými

urobilo poriadok. V liste taktiež
žiadajú vymeni poškodené a
znièené dopravné znaèky v okolí bytovky. List bol zaslaný
nielen našej redakcii, ale aj primátorovi, prednostovi, viacerým
poslancom a vedúcim odborov
mestského úradu.
Z mestského referátu sme
dostali stanovisko, že na Budovate¾skej ulici traja èlenovia obèianskej hliadky pravidelne vykonávajú obchádzkovú a hliadkovú službu a je tu aj zvýšený
dozor mestskej polície. Spolu s

zistenia neprihlásených osôb,
ako aj riešenie neporiadku a
zneèisovanie okolia odpadom.
Hliadky nemôžu kontrolova len
túto ulicu. V meste sú aj ïalšie
problémové lokality ako napríklad Rodinná oblas, Cintorínska ulica v èasti Èemerné, Juh
a Lúèna, kde taktiež èasto dochádza k porušovaniu verejného poriadku. Aj napriek týmto
opatreniam je problémom udrža poriadok v okolí bytovky 24
hodín denne. Vzahy medzi jednotlivými obyvate¾mi bytovky
nie sú dobré a niektorí neprispôsobiví obèania tento neporiadok robia naschvál. Mesto tento
problém rieši v rámci svojich
možností, právomocí a legislatívy. Situáciu oh¾adom dopravných znaèiek mesto preverí a v
pracovníkmi oddelenia bytov a prípade potreby zosúladí a osanebytových priestorov sú vyko- dí znaèky tak, aby korešponnávané aj kontroly za úèelom dovali s platnou legislatívou. (js)

MESTO NEMÔŽE TOLEROVA NEPORIADOK NA ULICIACH
Na zneèisovanie verejného
priestranstva neprispôsobivými
obyvate¾mi zdržujúcimi sa "v
mestskej bytovej ruine" na adrese Budovate¾ská 1286/35,
Vranov nad Top¾ou, a na stanovisko mesta k (ne)riešeniu problému (zverejnili sme ho v minulom èísle novín) opä reagovali obyvatelia tejto ulice.
V stanovisku uvádzajú, že
problematika zabezpeèovania
èistoty, údržby zelene a poriadku na území mesta sa zamestnancom MsÚ už dávno vymkla
spod kontroly. Túto skutoènos
potvrdzuje aj fakt, že MsÚ sám
priznáva neporiadok aj v iných
èastiach Vranova (aj na Citorín-

skej ulici, na Rodinnej oblasti,
na Juhu a Lúènej). Akéko¾vek
„obèianske hliadky“ ani dozor
mestskej polície niè neriešia.
Zabráni zneèisovaniu okolia
odpadom musí ráznym opatrením zabezpeèi mesto. Vyhovára sa na to, že neporiadok robia neprispôsobiví obèania naschvál, je neschopnos vedenia
Mestského úradu a zodpovedných zamestnancov mesta. Naèo máme všeobecne záväzné
nariadenia Mesta Vranov nad
Top¾ou? Napr. VZN è. 69/2005
o udržiavaní èistoty, ochrane životného prostredia a ochrane
nefajèiarov na území mesta
Vranov nad Top¾ou alebo VZN

è. 98/2008 o zbere, preprave a
zneškodòovaní komunálneho
odpadu. VZN è. 69/2005 v èlánku I./4./a) uvádza: „Je zakázané odhadzova' odpad mimo
odpadových nádob na tento úèel vyhradených“. V èlánku I./5
zdôrazòuje: „Za zneèistenie alebo poškodzovanie verejných
priestranstiev zodpovedajú osoby, ktoré ho spôsobili. Tieto
sú povinné bezodkladne spôsobenú závadu odstráni' alebo
zabezpeèi' jej odstránenie na
vlastné náklady.“ VZN è. 98/
2008 v èlánku IV./2 hovorí, že
„Za nakladanie s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na

území mesta, zodpovedá mesto.“ V èlánku XVI./1./b) pokraèuje, že „priestupku sa dopustí
ten, kto uloží odpad na iné
miesto, než na miesto urèené
mestom v tomto VZN“... atï.
Nespokojní obyvatelia žijúci
ved¾a mestskej bytovky ïalej
uvádzajú, že všetky ustanovenia VZN majú oporu aj v zákone è. 223/2001 Z. z. o odpadoch (§ 18, § 39, § 72, § 80
ods. 3 písm. a). Mesto Vranov
by malo túto vec bez prieahov
rieši a neprispôsobivých obyvate¾ov pokutova. Potom by ich
(možno) prešla chu robi neporiadok. V opaènom prípade
žiadna zmena nenastane... (js)

Ani po opakovanej kritike k náprave nedošlo. Práve naopak.
Autora tohto èlánku napadol primátor Vranova Ragan zato, že v liste
jemu adresovanom používal nevhodné slová.
Vecou (priestupkom) sa preto zaoberal Okresný úrad vo Vranove...
Je to typická vlastnos primátora Ragana, ktorý namiesto toho, aby dal
urobi poriadok (na plnenie takýchto povinností má plat vyše 3330 eur
+ ïalšie benefity a zhruba 80 zamestnancov), na autorov kritiky útoèní.
Koho si Vranovèania vlastne zvolili do tejto zodpovednej funkcie?

