Mesto Banská Bystrica
Číslo : 169607/32739/2018

V Banskej Bystrici 08.11.2018

Vybavuje / tel. : Graus/ 4330 451

Ev. č.: 05/2018

Oznámenie
o prekračovaní limitnej hodnoty pre prachové častice PM10
v meste Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom Jánom Noskom po písomnom
upozornení Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, doručeného na Mesto
Banská Bystrica dňa 07.03.2018, týmto

informuje obyvateľov mesta,
že v dňoch 05.11.-07.11.2018 bol prekročený
denný priemer koncentrácie PMIO nad hodnotu 45 pg.m'3,
pričom je predpoklad, že v najbližších dňoch nedôjde ku zlepšeniu poveternostných podmienok.

Upozorňujeme občanov, že v súčasnosti boli v ovzduší mesta a jeho okolia zaznamenané
zvýšené koncentrácie prachových častíc. Okrem nepriaznivých poveternostných podmienok
prispieva ku znečisteniu ovzdušia doprava a hlavne lokálne vykurovanie budov (vrátane
rodinných domov) tuhými palivami. Žiadame fyzické a právnické osoby, aby pri prevádzkovaní
spaľovacích zariadení na spaľovanie pevného paliva (pece, kotly, krby) používali iba na to
určené palivo. Spaľovanie odpadu v domácom prostredí je zakázané! V prípade, ak lokálne
kúreniská a lokálne kotolne majú možnosť vykurovania zemným plynom, je vhodné tento
spôsob kúrenia aspoň dočasne uprednostniť.
Je žiadúce zvážiť aj cestovanie individuálnou automobilovou dopravou.
Zvýšené koncentrácie prachových častíc majú nepriaznivé účinky na ľudské zdravie ako je
podráždenie horných dýchacích ciest. Odporúčame obmedziť vetranie v čase inverzie (hlavne
v podvečerných hodinách) i pohyb vo vonkajšom prostredí, hlavne deťom, starším a chorým
ľudom. Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia na území SR sú online dostupné na stránke

www.shmu.sk.
Toto oznámenie je vypracované v súlade s Všeobecne záväznou vyhláškou Obvodného úradu životného
prostredia Banská Bystrica č. 1/2013 z 20 februára 2013.
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