ZÁPISNICA

Program:

zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy
zo dňa 15. júna 2021
1. Zahájenie
2. Aktuality v oblasti verejného poriadku
4. Záver

Prítomní:

1. Ladislav Flachbart
2. Tibor Mihály Bc.
3. Ladislav Kandera Bc.
4. Zoltán Kovács Mgr. Bc.
5. Tibor Baroš
6. Mátyás Zupko

K bodu 1)

Zahájenie

-

predseda
člen
člen
člen
člen
člen

Členov komisie ochrany verejného poriadku a dopravy privítal Ladislav Flachbart,
predseda komisie a oboznámil ich s programom rokovania.
K bodu 2)

Aktuality v oblasti verejného poriadku

- Vo veci zastavenia a státia motorových vozidiel komisia tlmočí návrh občanov na ul.
Viničnej:
K podnetu o zastavení a státí na ul. Viničnej pred špeciálnou základnou školou v meste
Fiľakovo treba poukázať na § 23 odsek 1 zákona č. 8/2009 Z.z. : „ Vodič smie zastaviť a stáť
len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju
cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo
zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
3m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký
najmenej 3m pre oba smer jazdy“.
Priamo toto ustanovenie zakazuje zastavenie a státie ak neostane jazdný pruh široký najmenej
3 metre, čo je na konkrétnom mieste dosť podstatné, nakoľko sa jedná o miestnu
komunikáciu, ktorá je úzka a jej šírka možno len minimálne presahuje 3 metre. Prípadné
umiestnenie dopravnej značky „zákaz zastavenia, prípadne státia“ je bezpredmetné, nakoľko
takáto povinnosť pre vodiča vyplýva z uvedeného ustanovenia § 23 ods.1 Zákona č. 8/2009
Z.z, o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.
Nakoľko parkovanie pred budovou špeciálnej školy je nevhodné komisia navrhuje, aby
zamestnávateľ svojim pracovníkom zabezpečil parkovanie na území internátnej školy na ul.
Úzkej. Svojom parkovaním porušujú zákon o cestnej premávke.
- Komisia navrhuje premiestniť zberné miesto pre separovaný odpad na Farskej lúke pred
budovou VPS smerom k budove. Zberné miesto bráni vo výjazde vozidiel pri dávaní
prednosti zľava.
- Oddelenie výstavby a životného prostredia postúpil žiadosť od občana mesta, od Karola
Mokoša našej komisie.

Text žiadosti: „Žiadam Mestský úrad Fiľakovo – oddelenie výstavby o vyznačenie zákazu
parkovania a státia pred garážou a východom ťažkej techniky t.j. garážovou bránou na
Tržnici. Ako dôvod uvádzam stále parkovanie autá tesne pred garážou, ktoré neustále bránia
vo východe mojich áut a žeriavu z garáže.“
§ 23 ods.2 zákona č.8/2009 znie:
„ Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval
ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie
využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho
miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel.
Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.“
§ 25 ods. 1 písmeno u zákona č. 8/2009 znie:
„ Na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z
pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích
miest.“
- Nakoľko občania na ul. Trhovej nedodržiavajú horeuvedené paragrafy, komisia navrhuje
vyznačiť na vozovku vodorovné dopravné značenie t.j. V12b- žltá súvislá čiara, ktorá
vyznačuje úsek, ( v tomto prípade iba vonkajšia strana tejto čiary, na protiľahlej strane
pozemku p. Mokoša, po dĺžke cca.12 metrov od brány smerom na ul. Vajanského.
K bodu 3)

Záver

Na záver predseda komisie Ladislav Flachbart poďakoval za účasť všetkým členom
a tým ukončil zasadnutie komisie.
zapísala: A.Kleinová

predseda komisie:
Ladislav Flachbart

