2013-2014-ES TÉLI FELKÉSZÜLÉS
KÖZLEMÉNY

A hóeltakarítási munkálatok 2013-ban is egy megadott ütemterv alapján valósulnak meg,
miszerint először a fő- és tömegközlekedési utak, buszútvonalak, a meredek utcák, majd a
mellékutak, és végül a nem szilárd burkolatú, sűrűn lakott, belterületi utcák kerülnek sorra.
Igyekszünk mindenhova eljutni, de a megadott ütemterv szerint a soproni tömegközlekedési
útvonalak élveznek elsőbbséget, csak azután kerülnek sorra a város más területei. Folyamatos
havazásnál, míg el nem áll a hóesés, addig csak a fő és tömegközlekedési útvonalakat
tisztítjuk.
A síkosság-mentesítésére használt anyagok szükséges kezdő készletének beszerzése a
telephelyen megtörtént, de az időjárási igények szerint folyamatosan pótoljuk majd a
készletet. Az idei évben is helyeztünk ki a közterületekre só és zuzalék keverékével feltöltött
edényeket a közterületen található lépcsők, meredek útszakaszok és járdák síkosságmentesítésére.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy csak abban az esetben válasszák a gépjármű
közlekedést, ha autójuk téli gumival felszerelt, különben a tömegközlekedési járatok
használatát javasoljuk.
A Holding gondoskodik Sopron (Görbehalom, Balf, Brennbergbánya, Hermes, Tómalom,
Sopronkőhida egyes területeinek) útjainak hóeltakarításáról, kivételt képeznek a Magyar
Közút Nonprofit Zrt.-hez tartozó útszakaszok, melyek a következők: Győri út, Csengery utca,
Aluljáró, Mártírok útja, Bánfalvi – Brennbergi út, Ágfalvi út, Pozsonyi út, Kőszegi út a
Csengery úti körforgalomtól Harka irányába, és az elkerülő út.
(a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ügyeleti telefonszáma a következő: 06 99/380-960)
A rendelet továbbra is érvényben van, miszerint az ingatlan tulajdonosa, használója közteles
az ingatlan - legyen az társasház vagy családi ház - és a közút közötti terület tisztán tartásáról,
hóeltakarításáról, síktalanításáról, valamint a megfelelő síktalanítási anyagok beszerzéséről
gondoskodni. A járdáról, kérjük ne az úttestre lapátolják a havat, a balesetveszély elkerülése
érdekében, hanem a járda és az úttest közé halmozzák fel.
Idén is lesz 24 órás, folyamatos hóügyeleti készenléti szolgálat, annak érdekében, hogy
havazás esetén 3 órán belül megkezdhessük a hóeltakarítási munkálatokat. A hóügyeleti
készenlét kezdetét a városvezetés az aktuális időjárási jelentések függvényében rendeli el.
A hóeltakarítási, síktalanítási munkákban a holding több divíziója is részt fog venni, mind
szakemberekkel, mind gépekkel egyaránt. Öt hóeltakarító gépjármű felkészítése már
megtörtént a telephelyünkön.
A hóügyeleti készenlét elrendelésétől, egy üzenetrögzítős, ingyenesen hívható zöld szám áll a
lakosság rendelkezésére, melyet a 06 80/514-600-as számon lehet elérni, mi pedig 24 órán
belül megpróbálunk minden érdemi bejelentésre reagálni.
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