Mesto Banská Bystrica
OVZ-ZP 166400/31922/2016

V Banskej Bystrici: 07.12.2016

Vybavuje: Graus/4330 451

Oznámenie
o prekracovaní limitnej hodnoty pre prachové castice PM!0
v meste Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom Jánom Noskom po písomnom upozornení
Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ZP, doruceného na Mesto Banská
Bystrica dña 07.12.2016, tymto

informujeme obyvatel'ov mesta,

ze v dñoch 04.12. - 06.12.2016 bol prekroceny
denny priemer koncentrácie PMio nad hodnotu 45 jig.m3,
pricom je predpoklad, ze v najbíizsích dñoch nedójde ku zlepseniu povetemostnych
podmienok.

Upozomujeme obcanov, ze v súcasnosti boli v ovzdusí mesta a jeho okolia
zaznamenane zvysené koncentrácie prachovych castíc. Okrem nepriaznivych povetemostnych
podmienok prispieva ku znecisteniu ovzdusia doprava a hlavne lokálne vykurovanie budov
vrátane rodinnych domov tuhymi palivami. Ziadame fyzické a právnické osoby, aby pri
prevádzkovaní spal'ovacích zariadení na spaí'ovanie pevného paliva (pece, kotly, krby)
pouzívali iba na to urcené palivo. Spaí'ovanie odpadu v domácom prostredí je zakázané! V
prípade, ak lokálne kúreniská a lokálne kotolne majú moznost' vykurovania zemnym plynom,
je vhodné tentó spósob kúrenia aspoñ docasne uprednostnit'.
Je ziadúce zvázif aj cestovanie individuálnou automobilovou dopravou.

Zvysené koncentrácie prachovych castíc majú nepriaznivé úcinky na l'udské zdravie
ako je podrázdenie hornych dychacích ciest. Odporúcame obmedzit' vetranie v case inverzie
(hlavne v podvecernych hodinách) i pohyb vo vonkajsom prostredí, hlavne det'om, starsím a
chorym l'udom. Aktuálne informácie o kvalite ovzdusia na území SR sú online dostupné na
stránke www.shmu.sk.

Toto oznámenie je vypracované v súlade s VSeobecne závaznou vyhláákou Obvodného úradu zivotného
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