VÝZVA PRE OBČANOV HÔROK
Zimná údržba obecných komunikácií a odvoz komunálneho odpadu počas zimy

Vážení občania.
Na základe Vašich sťažností a situácie týkajúcej sa zimnej údržby a odvozu komunálneho odpadu počas
zimných mesiacov sa obecné zastupiteľstvo v obci Hôrky zaoberalo týmto problémom.
Preverili sme situáciu a naozaj dochádza k situáciám, ktoré veľmi sťažujú, ba až znemožňujú zimnú
údržbu a následne aj zber komunálneho odpadu v zime. Najväčším problémom sú autá parkujúce na
miestnych komunikáciách. V lete sa pomedzi ne dá prekľučkovať bez väčších problémov, ale je to možné.
V zime pri zimnej údržbe je potrebné, aby ulicou prešiel traktor s radlicou. Je širší, prechádza po vrstve
napadnutého snehu, často pri zlej viditeľnosti, v kopcoch kde je potrebné sa rozbehnúť a následne brzdiť.
Vodič traktora pri kľučkovaní pomedzi zaparkované autá ohrozuje ako seba, ako i Váš majetok, zaparkované
autá ako i ploty. To platí i pre vozidlá, ktoré zbierajú komunálny odpad. V tejto situácií má vodič traktoru dve
možnosti : prejde, aj keď s veľkým rizikom, alebo neprejde a ulicu neodhrnie. Ak vodič traktora poškdí Váš
majetok, nesie za to osobnú zodpovednosť a preto si nemôže odhrnúť cestu, kde nie je bezpečný
prechod.
Preto prosíme a vyzývame občanov vodičov, ktorí zvyknú parkovať autá na miestnych
komunikáciách, aby v zimnom období a hlavne v ranných hodinách neparkovali na obecných
cestách, resp. aby parkovali tak, že nesťažia zimnú údržbu, prejazd, otáčanie vozidiel, odhŕňanie
snehu a odvoz komunálneho odpadu.
Ďalším problémom je ulica, ktorá sa nachádza za materskou školou, ktorá je navyše veľmi strmá čo
zvyšuje spomínané riziká a sťažuje aj prejazd osobných áut.. V priebehu roka 2011 sa pokúsime nájsť
vhodné riešenie tohto problému. Do toho obdobia zabezpečíme na kritickom mieste skládku posypového
materiálu a prosíme občanov o trpezlivosť, prípadne o použitie pomocných prostriedkov na výjazd svojich
vozidiel hore kopcom.
Keďže ako občania Hôrok nemáte len práva ale aj povinnosti, ktoré sú zakotvené vo Všeobecne
záväzných nariadeniach obce Hôrky, obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo, že pokiaľ naša apelácia nepomôže,
Vaše nesprávne zaparkované vozidlo bude považované za prekážku v zimnej údržbe a zjazdnosti
obecných komunikácií a konanie posudzované ako priestupok proti verejnému poriadku, ktorý
sťažuje výkon samosprávy a štátnej správy na území obce podľa článku 3, odstavca D, všeobecne
záväzného nariadenia. Majiteľ takéhoto vozidla bude sankcionovaný v zmysle VZN pri prvom priestupku do
výšky 50 € a pri opakovaných do výšky 230 € - 330 €. Z tejto sankcie budú hradené opakované výkony
vozidiel zimnej údržby a opakované vyzbieranie komunálneho odpadu.
Postup pri riešení tohto priestupku bude nasledovný. Príslušní pracovníci, ktorí uskutočňujú zimné
odhŕňanie snehu alebo odvoz komunálneho odpadu, ku každej prekážke, ktorá im znemožňuje výkon ich
práce v obci Hôrky prizvú zástupca obecného úradu, ktorý uvedenú vec zdokumentuje a postúpi na
priestupkové konanie. Nie je naším cieľom rozdávať vlastným občanom pokuty, nechceme celú zimu nikoho
sankcionovať a urážať, ale musíme si všetci uvedomiť vážnosť situácie. Hrozí totiž nedopluhovanie
niektorých ulíc a to, že komunálny odpad zostane pred Vašimi domami. Tiež sa môže stať, že firma, ktorá
realizuje zimnú údržbu, odmietne v budúcnosti túto prácu vykonávať, pretože pre nich predstavuje priveľké
riziko a naša obec bude musieť hľadať iného menej výhodného dodávateľa, čo finančne zaťaží obec.
Za porozumenie a pochopenie Vám vopred ďakujeme a veríme, že si všetci uvedomujete dôsledky
nesprávneho konania a vážnosť tejto situácie.
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