Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 o miestnych
komunikáciách
Čl. VII.
Zabezpečenie zjazdnosti a čistoty miestnych komunikácií
1. Zjazdnosť miestnych komunikácií zabezpečuje ich správca – obec Horné Vestenice
vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom iných organizácií počas celého roka.
2. Čistotu na miestnych komunikáciách sú podľa tohto VZN povinní udržiavať majitelia
domov a záhrad v úsekoch s nimi hraničiacich do polovice šírky vozovky.
3. Rozsah povinností užívateľov miestnych komunikácií v zmysle zákonných predpisov
s prihliadnutím na miestne pomery upravuje obec Horné Vestenice týmto VZN
nasledovne:
a) v záujme zaistenia bezpečnosti občanov a čistoty miestnych komunikácií sa
zakazuje:
- na území obce jazdiť s motorovými vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú
mieru a ďalej vozidlám, ktoré majú nadmernú hlučnosť a z ktorých vyteká olej
- znečisťovať miestne komunikácie odhadzovaním odpadkov z domácností a zo záhrad,
vysýpaním smetí, zvyškov jedál a ovocia
- vylievať na miestne komunikácie splaškovú vodu a iné znečistené tekutiny (oleje
a pohonné látky)
- čistiť a umývať motorové vozidlá alebo iné mechaniky na miestnych komunikáciách
- púšťať psov a iné domáce zvieratá na miestne komunikácie
- v zimnom období sánkovať a korčuľovať sa na miestnych komunikáciách (okrem
miest na to vyhradených)
- parkovať na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5
m za ňou, pred vstupmi do verejných budov, na neprehľadných miestach a na
miestach kde by pri státí nezostala voľná šírka cesty minimálne 6 m (zákon č.
315/1996 Z.z.)
- trvale parkovať motorové vozidlá a iné mechanizmy na miestnych komunikáciách na
čas dlhší ako 6 hodín s výnimkou vyhradených miest schválených Obecným
zastupiteľstvom v Horných Vesteniciach na základe žiadosti právnickej osoby,
fyzickej osoby a fyzickej osoby-živnostníka.
b) zakazuje sa používať miestne komunikácie na skladovanie paliva, stavebného
či iného materiálu alebo rôznych mechanizmom dlhšie ako 48 hodín. Pri
oprávnenej potrebe môže dlhšie skladovanie povoliť obecný úrad ako správca
miestnych , ktorý určí príslušný poplatok.
c) zakazuje sa svojvoľné prekopávanie alebo narušovanie celistvosti miestnych
komunikácií. V prípade zvláštneho použitia miestnej komunikácie sú občania
povinní požiadať o povolenie správcu miestnej komunikácie.
d) zakazuje sa užívateľom miestnej komunikácie znečisťovať ich nesprávne
naloženým a prepravujúcim materiálom na vozidle.
e) pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť
závadu v zjazdnosti alebo schodnosti je povinný ten, kto znečistenie spôsobil
bez prieťahov ho odstrániť a miestnu komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
Ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie – obci náklady
spojené s odstránením stavu, pokiaľ sa nedohodne so správcom miestnej
komunikácie, že poškodenie odstráni sám
f) vlastníci stromov, kríkov a iných porastov sú povinní ich obstrihávaním
a opiľovaním tvarovať tak, aby neprekážali cestnej premávke

a neznemožňovali výhľad na zvislé dopravné značky na miestnych
komunikáciách
g) vlastník alebo užívateľ priľahlého pozemku k miestnej komunikácii nesmie pri
jeho vyústení do miestnej komunikácie vykonať navýšenie jeho úrovne, ktoré
by zasahovalo do miestnej komunikácie, resp. by vytváralo prekážku.

