UPOZORNENIE – ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ.
Vážení občania Horných Pršian.
Blíži sa zimné obdobie, kedy obec ako správca miestnych komunikácií
a BBRSC ako správca cesty III.triedy do centra našej obce /obrátka autobusu/
zabezpečujú odhŕňanie a posyp miestnych a regionálnych komunikácií .
Udržiavanie zjazdnosti komunikácií v zimnom období nie je len záležitosťou
správcov , ale malo by byť spoločným záujmom všetkých obyvateľov
a podnikateľov v obci.
Týmto vyzývame občanov a podnikateľov parkujúcich svoje vozidlá
na miestnej a regionálnej komunikácii pred svojimi domami a prevádzkami,
aby ich počas zimného obdobia umiestňovali do svojich dvorov a garáží.
Parkovaním na komunikáciách spôsobujú zúženie vozovky a zhoršenie
prejazdu vozidiel zimnej údržby komunikácií, odvozu komunálneho odpadu
a zabezpečeniu autobusovej dopravy do obce. Zároveň sa majitelia vozidiel
parkujúcich na komunikáciách vystavujú možnosti ich poškodenia
a prípadnej pokute za parkovanie na komunikáciách, ktoré nespĺňajú
parametre na parkovanie vozidiel podľa cestného zákona .

Upozorňujeme na časti ustanovenia zákona č. 49/2014
cestný zákon
§ 23 ods. 1) vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade
a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty. Pri státí musí zostať voľný aspoň
jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať
voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.
§ 25 ods.1) vodič nesmie zastaviť a stáť
a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
b) pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
f ) na zastávke vozidla pravideľnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína
dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam kde taká
dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m
za ním ...

Zároveň upozorňujem obyvateľov aby sneh zo svojich
pozemkov nevyvážali, nehádzali na komunikácie.

