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Část budovy na Sokolské musela jít k zemi. Hrozilo, že
se zřítí na obytný dům
zpět
Autor: Jana Zavadilová - Zlínský deník
Hasiči, policie, pásky, uzavřená ulice pro dopravu i chodce, nakonec těžká technika a částečná
demolice domu. Tak vypadala včera situace na ulici Sokolská. Začal se zde bortit třípodlažní
neobydlený dům, který procházel rekonstrukcí. Hrozilo, že se zřítí na ulici nebo na sousední bytový
dům. Statici proto rozhodli o jeho částečné demolici
Zdroj: http://zlinsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ve-zline-se-zritila-cast-neobydleneho-domu-ulicesokolska-je-docasne-uzavrena-20160307.html

„Policisté přijali krátce před sedmnáctou hodinou od majitelky objektu oznámení, že se bortí budova
na ulici Sokolská," uvedla mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.
Podívejte se: FOTOGALERIE: Ve Zlíně se zřítila část neobydleného domu. Ulice Sokolská uzavřena
[1]
Na místo události kromě policie z dopravní a eskortního a pohotovostního útvaru vyrazili také hasiči
z centrální stanice Zlín.
„Po příjezdu viděli, jak se odtrhává roh objektu a slyšeli, jak uvnitř praskaly jeho nosné prvky,"
popsal mluvčí krajských hasičů Libor Netopil událost s tím, že k praskání došlo při provádění
stavebních pracích na domě.
„Budova byla neobydlená a k žádnému zranění nedošlo," dodal mluvčí hasičů.
„Po posouzení objektu statikem bylo rozhodnuto, že k demolici na místo bude povolána speciální
těžká technika Záchranného útvaru profesionálních hasičů z Hlučína. A to především proto, že na
narušená část domu hrozila pádem na sousedící bytové,domy," doplnil Netopil.

Sousedi mají obavy
Mezitím si situaci v ulici Sokolská nenechaly tuto příležitost shlédnout desítky přihlížejících lidí. Byli
mezi nimi i obyvatelé sousedícího bytového domu. „Nemůžu se dostat vůbec domů, policie nás tam
nechce pustit," strachoval se krátce po 17. hodině obyvatel sousedního bytového domu Stanislav.
Jeho kamarád, který v přilehlém domě také bydlí měl větší obavy, u domu měl zaparkován vůz a
v domě v tu chvíli manželku.
„Nevím, co se bude dít, ale manželka půjde ven. Všechny, kteří z domu chtějí odejít, doprovází hasiči
a policie," doplnil Vladislav.
Oba muži si nepřáli zveřejnit příjmení. A neměli starosti jen oni. Hasiči totiž po svém příjezdu odpojili
nejen přívod elektriky a plynu, ale také napájení trolejí. Odpojení trolejového vedení od elektrického
napájení mělo pak zásadní dopad na fungování celého systému MHD.

Doprava kolabovala
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„Uzavírka se týká linek 2, 8, 9, 4, 34, 35 a 36. Dispečeři se snažili operativně přesměrovávat všechny
dotčené linky MHD na jiné trasy, případně organizovat náhradní dopravu pomocí záložních autobusů,
přiblížil za Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) tiskový mluvčí Vojtěch Cekota.
Podle něj v důsledku mimořádné uzavírky nabíraly spoje městské hromadné dopravy až čtyřicet
minut zpoždění. Tento stav trval zhruba do 18.30 hodin.
„Nyní čekáme než přijede těžká technika a začne demolice budovy. Do té doby je povolena
kyvadlová doprava. To znamená, že vždy může jeden vůz MHD uzavírkou projet," upřesnil ještě
Vojtěch Cekota.
Hasiči z Hlučína dorazili na místo události po 22. hodině a dali se do strhávání narušeného
nestabilního rohu domu.
„Současně se strhávání objektu pásovým rypadlem hasiči kropili fasádu domu tak, aby zabránili
zvýšené prašnosti v okolí místa zásahu," připomenul Libor Netopil.
Jak mluvčí krajských hasičů po ukončení demolice krátce po půlnoci uvedl, doprava bude dnes v ulici
Sokolská obnovena. Budova bude podrobena dalšímu statickému zkoumání a věc bude řešit majitel
objektu.
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