Smernicač. ll20l8
o podmienkach vydávania povolení na prejazd
motorových vozidiel po ceste

,,Účelová komunikácia

-

ul. Na Straník"

Čtanot t
preambula
1.

Starosta obce Teplička nad Váhom v zmysle § 3d, ods. 5, písm. d) zákona č. 13511961
Zb. (Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)) v zneni neskoršíchprávnych
predpisov v spojení s § 13, ods. 4, písm. e) zékona č.36911990 Zb. (Zákon Slovenskej
narodnej rady o obecnom ziadeni) vydáva túto smernicu o stanovení podmienok
vydania povolenia naprejazdmotoroqých vozidiel po ceste: Účelová komunikácia - ul.
Na Straníkoo, postavená na CKN parcele č. 445012, výmera: 22.617 m2, nachádzajvca sa
v katastrálnom územíTeplička nad Váhom (ďalej len ,oCestaoo), dopravná situácia na
ktorej je regulovaná dopravnou značkou 83 (zákaz vjazdu všetk.ých motorových
vozidiel) v kombinácii s dodatkovou tabul'kou EI2 (dodatková tabul'ka s textom:
,,okíem vozidiel s povolením OcÚ Teplička n./V"), v zmysle projektovej dokumentácie
trvalého dopravného znaěenia vyhotovenej spoločnosťouFIDOP s.r.o., Jánošíková 21,
010 01 Žitiia Ing. Tomáš Poneóhál., schváleného okresným dopravným
inšpektorátom v Žiline (OR PZ - ODD.

Článokz

Oprávnené osoby
1.

Oprávnenou osobou pre účelytejto smernice, je.každá osoba, ktorej vzmysle tejto
smernice vznikánarok na vydanie povolenia naprqazdmotoro,qýrn vozidlom po Ceste.
Oprávnenou osobou pre účelytejto smernice sa rozumie každáfytzickáosoba, ktorá:

a) Má

v obci Teplička nad Váhom trvalý a/alebo prechodný pobyt a zároveň sa
nachádza
trvalom pracovnom pomere a/alebo obdobnom pracovnom pomere
(zákon č. 3Ill200I Z.z. (Zákonrtík práce) v znení neskorších právnych predpisov)
s miestom výkonu pracovnej činnosti v mestskej časti Žilína- Zástrarie.

v

b) Má

v mestskej častíŽilina - Zástranie trvalý alebo prechodný pobyt azároveň sa
nacf,tádza v trvalgm pracovnom pomere a/alebo obdobnom pracovnom pomere
(zákonč.3II|200I Z.z. (Zákonrtík práce) v znení neskorších právnych predpisov)
s miestom qikonu pracovnej činnosti v obci Teplička nad Váhom a/alebo v inej
obci a/alebo meste, za výkonom ktorej dochádza Oprávnená osoba cez obec
Tepličku nad Vtíhom v smere na obec Terchovú.

J.

Oprávnenou osobou je taktiež fyzická alaleboprávnická osoba, ktorá preukáže potrebu
prqazdupo Ceste, ato zapodmienok stanovených touto smernicou.

4.

K neobmedzenému prejazdu po Ceste sú oprávnené motorové vozidlá zabezpečujice
opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a motorové voztdlá s
označením č. O1, 02 alebo č. 031.
Čtarrot<:

Podmienky vydávania povolení na prejazd po Ceste
1.

Obec Teplička nad Váhom vydá Oprávnenej osobe označenej v článku 2,bod 2, písm.
a) alebo b) tejto smernice povolenie napr{azd osobného motorového vozidla po Ceste
na základe predloženej, riadne vyplnenej apodpísanej žiadosti Oprávnenou osobou,
ktorá tvod pdlohu tejto smernice, a to bezodplatne, vždy do konca kalendárneho roku,
v ktorom Oprávnená osoba o vydanie. povolenia požíada. Povolenie podlia tohto bodu
smernice sa vydáva na meno apriezvisko Oprávnenej osoby azároveí na evidenčné
ČÍsloosobného motorového vozidla, ktoré Oprávnená osoba uvedie v žiadosti.
V žiadosti uvedie Oprávnená osoba okrem iného aj adresu trvalého ala\ebo prechodného
pobytu, dátum narodenia. Povolenie podťa tohto bodu smernice sa vydáva v prospech
Oprávnenej osoby vždy len na jedno evidenčnéčísloosobného motorového vozidla.
Povolenie podťa toho bodu smernice je platné rnýhradne v pracovné dni. Povolenie
podťa tohto bodu neplatí v zimnom období, v pdpade, ak dodatková tabuíka E !2
(dodatková tabuťka s textom: ,,okrem vozidiel s povolením OcÚ Teplička n./V") nie je
umiestnená pod dopravnou značkou B3 (zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel),
regulujúcou dopravou na Ceste.

2.

Obec Teplička nad Váhom vydá Oprávnenej osobe označenej v člránku 2, bod 3 tejto
smernice povolenie na prejazd motorového vozidla po Ceste na základe
predloŽenej, riadne vyplnenej a podpísanej žiadosti Oprármenou osobou, ktorá tvod
pdlohu tejto smerníce, ato bezodplatne, vždy na nevyhnutnli čas podťa charakteru
ÚČelu, na ktorý sa vydáva, najviac na obdobie 30 dní odo dňa vydania povolenia.
Povolenie podťa tohto bodu smernice sa vydáva na meno a priezvisko a/alebo názov
Oprávnenej osoby azátoveí na evidenčnéčíslomotorového vozidla, ktoré Oprávnená
osoba uvedie v žiadosti. Oprávnená osoba uvedie v žiadosti okrem inóho aj adresu
trvalého pobytu alebo sídlo, dátum narodenia alebo IČO. Oprávnená osoba podťa tohto
bodu smernice je v podanej žiadosti povinná uviesť íěel, za ktorým vydanie povolenia
Žiada. Povolenie podťa tohto bodu smernice sa nevydáva v prospech Oprávnených osób
špecifikovaných v článku 2, bod 2, písm. a) alebo b) tejto smernice. Povolenie podťa
tohto bodu smernice neplatí vzimnom období, vprípade, ak dodatkovátabuťkaB 12
(dodatková tabuťka s textom: ,,okrem vozidiel s povolením OcÚ Teplička n.A/") nie je
umiestnená pod dopravnou značkou B 3 (zákaz vjazdu všetkých motoroqich vozidiel),
regulujúcou dopravu na predmetnej účelovejkomunikácii.

V Tepličke nad Váhom, dňa

1. decembra 2018

viliam Mrázik

starosta obce Teplička nad Váhom
:

1 Motorové
vozidlo prepravujúce
individuálnu prepravu (č. O1), motorové
vozidlo lekára, pri poskytovaní zďravotnej starostlivosti (č. 03)

osobu odkázanú na

(č. 02)

a

motorové

