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VEC: Žiadost o informovaní o zái{aze parkovania.

Váš list zn/zo dna

V rámci kontrolnej pochôdzkovej cinnosti pracovníkov našej organizácie bolo opakovane zistené
nepovolené parkovanie motorových vozidiel rybárov Vašej miestnej organizácie SRZ, na
pozemkoch našej organizácie. Konkrétne sa jedná o odstavenie vozidiel na korune
hydroenergetického kanála, na komunikáciách vedúcich v súbehu s hrádzami a priamo na
svahoch kanála. Vo väcšine prípadov po upovedomení a slušnom vysvetlení sú rybári ochotní
svoje vozidlá preparkovat, resp. uvol'nit cestu pre naše vozidlá a mechanizmy. Nájdu sa však
ojedinele aj rybári, ktorí sa správajú arogantne, sú vulgárni a dokonca sa naším pracovníkom
vyhrážajú.
Parkovaním vozidiel na uvedených miestach sa stažuje prístup našim mechanizmom pri kosení
svahov kanálových hrádzí, pravidelnom meraní v pozorovacích sondách a pri výkone kontroly
stavu hrádzí. Na korune hrádzí sa nachádzajú geodetické pevné body, porušenie ktorých má
negatívny vplyv na výsledky realizovaných meraní v rámci technicko bezpecnostného dohl'adu
stavu hrádzí. Opakovaným parkovaním na rovnakom mieste dochádza na svahoch ku vzniku
kol'ají, ktoré nepriaznivo vplývajú na stabilitu a vodotesnost svahov.

!,Dakujeme za pochopenie a ostávame s pozdravom.

Na základe týchto skutocností Vás žiadame o zabezpecenie osvety Vami dostupnými spôsobmi
komunikácie s clenmi miestnej organizácie SRZ a informovaní o zákaze parkovania na
horeuvedených miestach (koruna hrádze, obslužné komunikácie, svahy hrádzí). V opacnom
prípade budeme nútení nepovolené parkovanie riešit osadením doplnkových zákazových znaciek
a v prípade ich porušovania privolaním dopravnej polície.
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