NÁVRH

Všeobecné záväzné nariadenie
o dopravnom režime na cykloceste v lokalite Gorilov potok.

Obec Čierne podľa § 4 odst. 3 písm. n) a § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne
o dopravnom režime na cykloceste v lokalite Gorilovho potoka (ďalej „nariadenie“)

§1
Rozsah a účel nariadenia

1. Toto nariadenie upravuje dopravný režim na cykloceste v lokalite Gorilov potok s cieľom
zvýšiť bezpečnosť pohybu cyklistov, chodcov, zabezpečiť verejný poriadok a skvalitniť
životné prostredie.
2. Za cyklocestu v lokalite Gorilovho potoka podľa tohto nariadenia sa považuje úsek cesty od
križovatky asfaltových ciest pri železničnej trati smerom k hranici s Českou republikou až po
hraničnú komunikáciu vrátane odpočinkovej plochy. Tento úsek je vymedzený zvislým
dopravným značením, a to 324-(bicyklová cesta s dod. tab. vozidlám s povolením obce Čierne),
341-(štátna hranica)

§2
Dopravný režim na cykloceste

1. Pre prípadný vjazd vozidiel s povolením sa stanovuje hmotnostné obmedzenie (celková
hmotnosť) vozidiel do 20 ton. V odôvodnených prípadoch môže obec Čierne povoliť
prekročenia obmedzenia a stanoviť podmienky1.
2. Na účely zastavenia2 (pravidlá cestnej premávky), čo znamená čas potrebný na nastúpenie
a vystúpenie osôb, naloženie a vyloženie nákladu je vodič s povolením na vjazd povinný
vozidlo zastaviť pri pravom okraji cesty aby neobmedzoval cyklistov a chodcov.
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§8 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
§23 Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke znení neskorších predpisov

3. Na účely státia3 je osoba s povolením podľa § 3 ods. 2, písm. b), c) tohto nariadenia povinná
použiť nehnuteľnosť, ktorú vlastní alebo obhospodaruje.

§3
Oprávnenie na vjazd na cyklocestu

1. Na cykocestu je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka:
a) cyklistom
b) s oprávnením vydaným obcou Čierne
c) s povolením podľa osobitných predpisov4 ͓
2. Oprávnenie podľa § 3 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia môže obec vydať:
a) občanom s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Čierne, a v obci Hrčava (ČR),
b) vlastníkom nehnuteľnosti v úseku cyklocesty za účelom nutného obhospodarovania
lesných a poľnohospodárskych pozemkov len ak nemajú možnosť iného prístupu
k nehnuteľnosti, ktorú vlastnia alebo užívajú ako cez cyklocestu,
c) právnickým osobám obhospodarujúcim lesné pozemky susediace s cyklocestou len
ak nemajú možnosť iného prístupu k obhospodarovanému pozemku ako cez cyklocestu,
d) správcom inžinierskych sietí, ktorí zabezpečujú opravy vedenia, na ktorom nastala
porucha,
e) správcovi cyklocesty a vozidlám zabezpečujúcim stavebno-technickú údržbu
a čistenie pre obec Čierne,
f) obsluhe zabezpečujúcej kultúrne, športové a spoločenské podujatia, ktoré organizuje
obec Čierne alebo povolené obcou Čierne,
g) na účely operatívneho riešenia havarijných situácií v susediacich obciach (záchranná
zdravotná služba, hasiči, polícia).
3. Oprávnenie podľa § 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia na základe písomnej žiadosti
vydáva obec Čierne.

4. Platnosť povolenia:
a) Na dobu určitú 12 mesiacov, ak bolo oprávnenie vydané podľa § 3, ods. 2, písm. a)
a b) tohto nariadenia. Ak počas platnosti oprávnenia nastanú zmeny v skutočnostiach,
na základe ktorých bolo oprávnenie vydané, je držiteľ oprávnenia povinný tieto obci
najneskôr do 15 dňa od ich vzniku oznámiť.

§23 Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke znení neskorších predpisov
§ 140 Zákona č. 8/2009 Z.z. cestnej premávke znení neskorších predpisov a § 8 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov
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b) Na dobu neurčitú, ak bolo oprávnenie vydané podľa § 3, ods. 2, písm. c), d), e), g)
tohto nariadenia. Ak počas platnosti povolenia nastanú zmeny v skutočnostiach, na
základe ktorých bolo povolenie vydané, je držiteľ povinný tieto oznámiť obci najneskôr
do 15 dní od ich vzniku.
c) Na dobu určitú, stanovenú v povolení, ak bolo vydané podľa § 3, ods. 2, písm. f)

§4
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať polícia a osoby s poverením
vydaným obcou.
2. Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy.5
§5
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Čiernom č.........................
zo dňa................... a nadobúda účinnosť....................

Ing. Pavol Gomola
starosta obce

Vyvesené: 13. 6. 2022
Zvesené: ......................
Schválené: ...................
Účinné: ........................
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Zákon č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

