Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bžany č. 11/2016
Obec Bžany podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. f), h), n) a o) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie
o pešej zóne na území obce Bžany k.ú. Valkov časť Tíšava.
Prvá časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Účel nariadenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej len „nariadenia“) je v záujme
starostlivosti o územie obce definovanie základných podmienok v oblasti cestnej premávky
a iných činností vykonávaných v pešej zóne na území obce Bžany k.ú.Valkov časť Tíšava.
2. Pešia zóna je miestnou komunikáciou a na území obce Bžany k.ú. Valkov je zriaďovaná
v časti obce k.ú. Valkov časť Tíšava v časti parcely parc. č. 248/2 v úseku od parcely parc.
č. 31/16 v smere na Trepec po koniec intravilánu k.ú. Valkov za účelom ochrany a
zaistenia bezpečnosti chodcov v území s vysokou intenzitou pešej premávky, ochrany
zdravia a životov návštevníkov rekreačnej oblasti Domaša - Valkov, jej bezpečného
sprístupnenia chodcom a vytvorenia dopravne upokojených uličných priestorov.
Druhá časť
ORGANIZÁCIA A PODMIENKY CESTNEJ PREMÁVKY

Článok 2
Dopravný režim v pešej zóne
Priestor pešej zóny je vymedzený príslušným dopravným značením v zmysle platnej
legislatívy1, ktoré označuje jej začiatok a koniec.
2. Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravné značenie 2
súvisiace pravidlá cestnej premávky a písomné povolenie obce Bžany.
3. Chodci smú v pešej zóne používať cestu v celej jej šírke, pričom sú povinní umožniť jazdu
vozidlám, ktoré majú oprávnenie na jazdu po nej.3
4. Cyklisti smú používať cestu v pešej zóne, pričom sú povinní dbať na zvýšenú ohľaduplnosť
voči chodcom, ktorých nesmú ohroziť, ani v pohybe obmedziť. V prípade nevyhnutnosti
sú povinní z bicykla zosadnúť.
5. Osoba, ktorá sa pohybuje v pešej zóne na bicykli, na lyžiach, korčuliach alebo na
obdobnom športovom náradí, je povinná sledovať situáciu okolo seba a nesmie ohrozovať
alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky.
6. Vodič vozidla smie v pešej zóne jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h. Pritom vodič je
povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť a v prípade
nevyhnutnosti je povinný vozidlo zastaviť.
7. V pešej zóne je státie vozidiel zakázané s výnimkou vozidiel, ktoré na to majú povolenie
obce.
8. Do pešej zóny je povolený vjazd vozidlám:
a) s celkovou hmotnosťou do 5t, ktoré zabezpečujú zásobovanie alebo opravárenské,
údržbárske, komunálne a podobné služby;
b) ktorých vlastníkmi, držiteľmi 4 a užívateľmi sú obyvatelia (fyzické osoby, právnické
osoby ) vlastníci chát na individuálnu alebo skupinovú rekreáciu nachádzajúcich sa v
pešej zóne, avšak len za podmienky, že len z pešej zóny je zriadený vjazd na
nehnuteľnosť, na ktorej môže byť vozidlo odstavené alebo zaparkované s platným
povolením obce Bžany.
c) zabezpečujúcim dovoz nákladu väčšieho objemu (biela technika, nábytok) pre
obyvateľa (fyzickú osobu, právnickú osobu ) vlastníka chaty na individuálnu alebo
skupinovú rekreáciu nachádzajúcej sa v pešej zóne,
d) s povolením na zvláštne užívanie komunikácie, resp. s povolením na osobitné užívanie
(záber) verejného priestranstva (stavebná činnosť, výkopové práce, v pešej zóne;
e) s osobitným označením E15, t. j. vozidlám prepravujúcim osobu so zdravotným
postihnutím, odkázanú na individuálnu prepravu, ktorá je držiteľom preukazu
osobitného označenia vozidla alebo parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so
zdravotným postihnutím;
f) zdravotnej a záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru, Policajného zboru,
vozidlám správcu komunikácií a správcov inžinierskych sietí, vozidlám havarijných
1.

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
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§ 59 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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§ 59 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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§2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1

služieb a vozidlám s výnimkou povolenou orgánom Policajného zboru alebo
Ministerstvom vnútra SR,5 na dobu nevyhnutnú pre ich činnosť.
Tretia časť
UMIESTŇOVANIE ZARIADENÍ V PEŠÍCH ZÓNACH
Článok 3
Rozhodovací a povoľovací proces
Akékoľvek zariadenie v pešej zóne možno umiestniť len na základe povolenia na zvláštne
užívanie miestnych komunikácií tohto nariadenia.
2.
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií vydáva v zmysle príslušného
predpisu 6 obec Bžany, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové
komunikácie.
3.
Za vydanie povolenia sa vyrubuje správny poplatok v zmysle príslušných predpisov.
4.
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií nenahrádza povolenie na
prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie služieb, predajného zariadenia, exteriérového
sedenia, ani sa ním neurčuje prevádzková doba uvedených zariadení ale slúži ako podklad
pre vydanie povolenia na prevádzkovanie - určenie prevádzkového času a vyrubenie dane
za osobitné užívanie verejného priestranstva.
Štvrtá časť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 4
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok
podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie sa posudzuje ako správny delikt, za ktorý môže starosta obce
uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.
Článok 5
Záverečné ustanovenia .
1.

Návrh tohto všeobecne
záväzného
nariadenia
bol vyvesený na
verejné pripomienkovanie na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Bžany dňa 15.
07. 2016 a zvesený dňa: 02. 08. 2016
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Obecné
zastupiteľstvo v Bžanoch dňa 02. 08. 2016 uznesením č. 4/2016
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Bžany bolo vyvesené na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Bžany dňa 02. 08. 2016.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 17. 08. 2016
V Bžanoch 02. 08. 2016
JUDr. Mária Kasičová
starostka obce
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§140 zákona c. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

