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Na mieste budúceho obchodného centra v lokalite Sahara (medzi
sídliskom Juh a družstvom v Grinave) sú už hotové všetky stavby,
ktoré súvisia s ďalšou plánovanou
výstavbou.
Na ceste II/502 to je okružná križovatka, ktorá sa už stala majetkom
Slovenskej správy ciest. Na ploche,
kde budú stáť nákupné strediská,
dokončili inžinierske siete, kanalizáciu, komunikácie, verejné osvetlenie, chodníky. Od konateľa firmy
D.I.S.I. Ing. Viliama Friča sme sa
dozvedeli, že v decembri bolo vydané stavebné povolenie na Supermarket Tesco. Dodávateľská stavebná firma by mala začať práce od
19. januára a výstavbu má ukončiť v
júni 2004.
V januári sa začne nábor pracovníkov do supermarketu, ktorý bude v
Strednom odbornom učilišti na Ko-

menského ulici v Pezinku. Budú ho
vykonávať výlučne pracovníci personálneho oddelenia Tesca. V supermarkete má byť zamestnaných
vyše sto pracovníkov.
V bezprostrednom susedstve Tesca bude ďalší supermarket MOLO
1 (pozri obrázok), kde budú umiestnené značkové butiky, lekáreň, banka, kaviareň a iné prevádzky. Jeho
výstavba sa má začať v júni a do
užívania ho majú dať v decembri
2004. Investorom stavby bude spoločnosť D.I.S.I., ktorá hľadá ďalších
partnerov. Vedľa MOLO 1 bude
MOLO 2, v ktorom budú tovary technického charakteru podobne ako v
Baumaxe alebo OBI. V nákupnom
centre neskôr vybudujú aj ďalšie
obchodné zariadenia a služby.
V polovici budúceho roku tu postavia aj čerpaciu stanicu, ktorú bude
prevádzkovať ÖMV.
(mo)

Za jedenásť mesiacov tohto roku sa stalo v našom okrese 681 dopravných nehôd, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o 77
viac.
Pri dopravných nehodách boli dve osoby usmrtené, 16 bolo ťažko a 39
ľahko zranených. Následkom nehôd vznikli škody za viac ako 32 miliónov
Sk.
Na vývoji dopravnej nehodovosti majú svoj podiel aj chodci, ktorí zapríčinili 8 dopravných nehôd a cyklisti 5 nehôd.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru - Okresný dopravný inšpektorát v
Pezinku vyzýva občanov, aby dodržiavali zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciach a dbali na bezpečnostné opatrenia,
najmä za zníženej viditeľnosti. Vzniku kolízie sa dá predísť aj tým, že cyklisti budú používať bundy s reflexnými látkami a bicykle s riadnym osvetlením.
pplk. Ing. Štefan Czelinger
riaditeľ ODI

