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Vec : Porušovanie §-u 10, ods. 1, Zák. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách
upozornenie.
_____
________________________________________________

Správa ciest ŽSK, majetkový správca ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji Vám
zasiela upozornenie týkajúce sa vytvárania prekážok pri cestách v našej správe.
Kontrolou ciest po zimnej údržbe 2017/2018 bolo zistené nepovolené osádzanie
kameňov, stĺpikov, oceľových zábran a iných prekážok v bezprostrednej blízkosti ciest
vlastníkmi priľahlých nehnuteľností. V prípade kolíznej situácie na ceste ide o priame
ohrozenie účastníkov cestnej premávky, hlavne cyklistov a chodcov, prípadne poškodenie
motorových vozidiel. Za všetky škody na zdraví a na majetku vzniknuté osadením
spomenutých prekážok zodpovedá ten, kto tieto prekážky osadil.
Upozorňujeme, že ide o porušenie §-u 10, ods. 1, Zák. č. 135/1961 b. O pozemných
komunikáciách v znení Vyhl. č. 35/1984 Zb., §14, ods. 2, ktorý citujeme:
Bez predchádzajúceho súhlasu cestného správneho orgánu je zakázaná akákoľvek
stavebná činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty a miestne komunikácie alebo
premávku na nich, alebo ktorá by realizáciou a umiestnením bránila v potrebnej
modernizácii dotknutého úseku komunikácie, sťažovala strojovú údržbu alebo zhoršovala
podmienky bezpečnej a plynulej premávky na komunikáciách.
Vážený pán starosta, keďže ide aj o verejné priestranstvo, dovoľujeme si Vás
požiadať o zverejnenie tohto upozornenia v miestnom rozhlase, v?obecnej tlači, na
webovej stránke obce, prípadne ho zaradiť na prejednanie na gasadnutí Obecného
zastupiteľstva.
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