V súvislosti s novelou zákona č. 8/2009 o cestnej premávke sa od 01.05.2021 rozširuje
právomoc obcí kontrolovať a sankcionovať priestupky za porušenie zákazu
zastavenia a státia.
Opakovaným porušovaním zákona č. 8/2009 o cestnej premávke spočívajúcom v parkovaní
motorových vozidiel na ceste ako aj na chodníkoch v obci Vás týmto upozorňujeme na
skutočnosť, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,


pri státí motorového vozidla na ceste musí zostať voľný aspoň jeden jazdný
pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy (čiže minimálne 6 m)



a pri zastavení musí zostať aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre
oba smery jazdy.

Zároveň podľa § 25, ods. 1 písmeno q) spomínaného zákona


vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2 ktorý
znie: Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to
neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným značením je určené inak alebo ak
ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka
najmenej 1,5 m.

Zároveň podľa § 25, ods. 1 písmeno s) spomínaného zákona


Vodič nesmie zastaviť a stáť na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na
ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou

Pri parkovaní na chodníkoch a cestách v obci dochádza takto k porušovaniu zákona o
cestnej premávke, k zníženiu bezpečnosti a plynulosti premávky, ako aj k
obmedzovaniu pohybu chodcov po chodníkoch.
Pre úplnosť uvádzame, že ani jedna miestna komunikácia nemá šírku 6 m a viac a
preto v celej obci Veľký Biel a jej častiach nie je možné parkovať na miestnych
komunikáciách,.ale.ani.na.verejnej.zeleni.
V prípade porušenia niektorej z vyššie uvedených povinností za dopúšťate správneho
deliktu, za čo Vám môže byť uložená pokuta v sume 78 €. Obec je oprávnená zasielať
rozkaz s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie
osobne.s vodičom.
Žiadame Vás, aby ste svoje vozidlá parkovali na svojich pozemkoch, dvoroch, v garážach
alebo.využívali.na.parkovanie.oficiálne.parkovacie.miesta.
Vážení občania, veríme, že túto výzvu pochopíte a svojim postojom prispejete aj Vy k
zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách a na chodníkoch v obci. Ďakujeme

