MESTO HANDLOVÁ

Výtlačok č. : 1
Vydanie č. : 1

Prevádzkový poriadok centrálnej mestskej zóny
a pešej zóny mesta Handlová

Článok 1
Predmet prevádzkového poriadku
Tento prevádzkový poriadok upravuje pravidlá prevádzky centrálnej mestskej zóny, dopravný
režim a podmienky povolenia na vjazd do pešej zóny na Námestí baníkov v Handlovej.

Článok 2
Vymedzenie územia
2.1

2.2

2.3

Centrálna mestská zóna (CMZ) je územie komunikácií, spevnených a trávnatých plôch
definované prevažne fasádami priľahlých objektov po obvode Námestia baníkov.
Hranice centrálnej mestskej zóny sú jednoznačne definované a graficky znázornené
v prílohe tohto poriadku – koordinačná situácia CMZ ( Príloha č. 1).
Pešia zóna je územie komunikácií a spevnených plôch v centrálnej časti mesta
na Námestí baníkov, ohraničené príslušnou zvislou dopravnou značkou: IP 25a (Pešia
zóna) a IP 25b (Koniec pešej zóny), určené predovšetkým pre chodcov. V pešej zóne
chodci smú používať cestu v celej šírke. Vjazd vozidiel do pešej zóny upravuje
dopravné značenie (DZ) s doplnkovým textom: Vozidlám vjazd povolený len
s platným preukazom. Usmernenie smeru jazdy je upravené DZ: IP 3b –
jednosmerná premávka. Vstup do pešej zóny od kostola upravuje DZ s doplnkovým
textom: Vozidlám Slovenskej pošty vjazd povolený. Za uvedenou značkou je
umiestnené DZ: B2 – zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v jednom smere). Grafické
zobrazenie dopravného značenia tvorí prílohu tohto poriadku (Príloha č. 2). Chodci sú
povinní umožniť vozidlám, ktoré majú povolenie na vjazd do pešej zóny, jazdu
po vyhradenej komunikácií.
Správcom centrálnej mestskej zóny a pešej zóny je mesto Handlová.
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Článok 3
Prevádzka a dopravný režim pešej zóny
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6
3.7

Pre potreby zásobovania podnikateľských subjektov (prevádzok) je povolený vjazd
vozidlám, ktorým to umožňuje vydaný preukaz. Zásobovanie sa uskutočňuje
bez časového obmedzenia len s vozidlami do hmotnosti 3,5 t. Maximálny časový limit
na vjazd a zotrvanie v pešej zóne je stanovený na 30 minút (vyloženie alebo naloženia
tovaru).
Vozidlá s preukazom na vjazd do pešej zóny v rámci zásobovania sa radia za sebou
v pravej časti obslužnej (zásobovacej) komunikácie, kde hranicu tvorí línia lámp
verejného osvetlenia. V ľavej časti obslužnej komunikácie vozidlá prechádzajú
a opúšťajú pešiu zónu ( Príloha č. 3).
V pešej zóne je určený režim jednosmernej premávky, kde sa vodič nesmie otáčať
a nesmie cúvať.
Vjazd do pešej zóny je povolený bez preukazu:
a) vozidlám požiarneho zboru a zdravotnej služby počas zásahu
b) vozidlám havarijných služieb (vodárne a kanalizácie, energetické závody,
telekomunikácie, plynárenský priemysel a pod.) pri odstraňovaní havárií
c) vozidlám mestskej polície počas plnenia výkonu služby
d) vozidlám policajného zboru počas plnenia výkonu služby
e) vozidlám vykonávajúcich údržbu verejných plôch a verejnej zelene
Vjazd do pešej zóny je zakázaný pre:
a) vozidlá zo zlým technickým stavom (zaolejované a špinavé, vozidlá s viditeľným
odkvapkávaním oleja a tekutín)
b) vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t s výnimkou vozidiel vykonávajúcich
údržbu verejných plôch a zelene a vozidlá ORHZ vykonávajúce protipožiarny zásah
V pešej zóne je státie vozidiel zakázané.
V pešej zóne smie vodič jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h, vodič je povinný dbať
na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť.
Článok 4
Žiadosť o vydanie preukazu k vjazdu do pešej zóny

4.1

4.2

Žiadosť o vydanie preukazu k vjazdu do pešej zóny sa podáva v písomnej forme
na MsÚ Handlová – oddelenie výstavby, územného plánovania, dopravy a ochrany
životného prostredia. Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné náležitosti. Vzor
žiadosti tvorí prílohu tohto prevádzkového poriadku (Príloha č. 4).
Nárok na vydanie preukazu na vjazd do pešej zóny má:
a) občan s trvalým alebo prechodným pobytom
b) vlastník nehnuteľnosti v pešej zóne, ktorý nemá možnosť iného prístupu
k nehnuteľnosti, ako cez pešiu zónu
c) právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ so sídlom prevádzky, resp. firmy
alebo vlastniaci nehnuteľnosť v pešej zóne, ktorá nemá možnosť iného prístupu
k nehnuteľnosti, ako cez pešiu zónu
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4.3

d) obsluha zabezpečujúca kultúrne, spoločenské a športové podujatia, ktoré boli
povolené mestom Handlová
Žiadosť o vydanie preukazu obsahuje zoznam prevádzok a vozidiel, na ktoré sa bude
výnimka vzťahovať s uvedením evidenčných čísel vozidiel, druhu, továrenskej značky
a typu vozidla (Príloha č. 6).
Článok 5
Preukaz

5.1

5.2
5.3

Preukaz na vjazd vozidiel do pešej zóny vydáva mesto Handlová žiadateľom, ktorí
spĺňajú podmienky na jeho vydanie. Jeho platnosť je obmedzená na dobu určitú, a to
na 1 rok. Ak počas platnosti oprávnenia nastanú zmeny v skutočnostiach, na základe
ktorých bol preukaz vydaný, je držiteľ povinný tieto oznámiť na MsÚ Handlová –
oddelenie výstavby, územného plánovania, dopravy a ochrany životného prostredia
najneskôr do 15 dní od ich vzniku.
Preukaz na vjazd do pešej zóny sa vystaví v prípade fyzickej osoby na konkrétne
vozidlo alebo v prípade právnickej osoby na konkrétnu prevádzku (Príloha č. 5).
Vodič vozidla je povinný mať preukaz na vjazd do pešej zóny umiestnený
na viditeľnom mieste počas celej doby zotrvania v pešej zóne.
Článok 6
Údržba a čistota pešej zóny

6.1

6.2
6.3

6.4
6.5

6.6

Údržbu pešej zóny zabezpečujú:
a) právnické a fyzické osoby, s ktorými má mesto Handlová uzatvorenú zmluvu
o poskytovaní služieb (napr. spoločnosť HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o.),
a ktorej predmetom je letná a zimná údržba pešej zóny, okrem plôch, ktoré sú
povinné udržiavať iné osoby
b) iné osoby, ktoré sú povinné udržiavať plochy pešej zóny, najmä prevádzkovatelia
obchodov a služieb, vlastníci budov
Údržbu zabezpečujú vlastníci a prevádzkovatelia, resp. správcovia nehnuteľností
pozdĺž svojej nehnuteľnosti v celej jej dĺžke a v šírke 2,00 m od hranice budovy.
Prevádzkovatelia, správcovia a vlastníci dočasných prevádzok (stánky, sezónne
posedenia a pod.) sú povinní zabezpečiť čistenie miesta prevádzky a plochy okolo
dočasnej prevádzky v šírke 2,00 m na všetky strany od tejto prevádzky.
Udržiavaním čistoty a schodnosti komunikácií sa rozumie ich zametanie, umývanie,
odstraňovanie blata, snehu, námrazy, odpadkov a iných nečistôt.
Hlavné čistenie vykonávajú prevádzkovatelia, vlastníci a správcovia nehnuteľností
podľa odseku 2 a 3 tohto článku a na ostatných verejných priestranstvách čistenie
zabezpečuje Mesto Handlová v čase do 08,00 hodiny nasledujúceho dňa tak, aby bola
zabezpečená schodnosť pešej komunikácie. Čistenie sa musí vykonávať tak, aby
chodci boli čo najmenej obťažovaní. Vlastníci a prevádzkovatelia musia priebežné
čistenie vykonávať tak, aby bola zabezpečená schodnosť pešej komunikácie.
Nie je dovolené zhŕňať nečistoty na komunikáciu, verejnú zeleň a do odvodňovacích
žľabov. Nečistoty si vlastníci, prevádzkovatelia a správcovia nehnuteľností ukladajú
do vlastných zberných nádob na komunálny odpad, resp. plastových vriec.
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6.7

6.8

6.9

V zimnom období musí byť sneh odstránený z komunikácie do 08,00 hodiny.
Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr po jej vytvorení. Odstraňovanie snehu
a poľadovice z komunikácie je potrebné podľa poveternostnej situácie vykonávať
i viackrát v priebehu dňa. Zakazuje sa skládkovanie prebytočného snehu a ľadu
v zónach mestského mobiliáru a v priestoroch záhonov. Čistenie nesmie byť
vykonávané oceľovým náradím, ktoré by spôsobilo poškodenie betónovej dlažby.
V prípade poľadovice musí byť komunikácia posypaná materiálmi zdrsňujúcimi
námrazu tak, aby bola zabezpečená jej schodnosť, posyp vykonávať drveným
kamenivom frakcie 0 - 2 mm. Zakazuje sa používanie chemického posypu.
Sneh musí byť zhrnutý na okraj čistenej šírky komunikácie (podľa odsekov 2 a 3
tohto článku).
Údržbu zelene:
a) vykonávajú osoby, s ktorými má mesto Handlová uzatvorenú zmluvu
o poskytovaní služieb, podľa schváleného harmonogramu
b) polievanie zelene sa prevádza tak, aby nedochádzalo k stekaniu znečistenej vody
na dlažbu
c) chemické ošetrenie je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia
občanov, poškodeniu dlažby a pod.
V rámci všeobecnej čistoty a ochrany životného prostredia sa zakazuje:
a) vylievať znečistenú vodu do verejnej zelene, záhonov, odvodňovacích žľabov
a vpustov pre dažďovú vodu
b) odhadzovať ohorky cigariet a použité žuvačky na dlažbu alebo iné znečisťovanie
verejného priestranstva
c) prechádzať cez verejnú a parkovú zeleň (trávnaté a záhonové plochy) a iným
spôsobom ju poškodzovať v centrálnej mestskej zóne počas celého roka
Článok 7
Podmienky pre stavebnú činnosť, údržbu a, búracie práce nehnuteľností
nachádzajúcich sa na pešej zóne

7.1

7.2

Podmienky pre výkon stavebnej činnosti pred realizáciou:
Stavebník alebo vlastník nehnuteľností, nachádzajúcich sa na pešej zóne je povinný
svoj stavebný zámer (opravu a údržbu, rekonštrukciu, prístavbu, nadstavbu, búracie
práce) vopred oznámiť Mestskému úradu a požiadať o záväzné stanovisko, ktoré bude
súčasťou dokladov k žiadosti k stavebnému konaniu. Pred začatím stavebných prác je
stavebník povinný požiadať správcu pešej zóny o protokolárne odovzdanie časti
plochy, ktorú bude používať.
Podmienky pre výkon stavebnej činnosti počas realizácie:
a) výrobu stavebných zmesí zabezpečovať iba v priestoroch mimo pešej zóny,
jej zvyšky je zakázané vylievať do kanalizačných vpustov a odvodňovacích žľabov
b) stavebné mechanizmy a lešenárske konštrukcie (stĺpiky lešenia) musia mať
pod pätkami ochranné podložky z dreva alebo tvrdej gumy, ktoré zabránia
poškodeniu dlažby vplyvom tlaku a dotykom kovovej časti s dlažbou
c) pri realizácií stavebných prác na fasádach z lešenia je potrebné zabezpečiť ochranu
chodcov ako aj ochranu povrchu dlažby. Lešenie musí byť prekryté z vonkajšej
strany plachtami, ochrannou sieťovinou, fóliou a pod. Plocha pod lešením
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7.3

a na miestach, kde je predpoklad poškodenia dlažby vplyvom pádu materiálu,
náradia a pod. z lešenia musí byť zakrytá tlmiacou vrstvou, ktorá tieto vplyvy
eliminuje.
d) stavebný materiál skladovať mimo pešej zóny
e) na užívanej ploche musí byť udržiavaný poriadok a ihneď (denne) po ukončení
prác musí byť vyčistená pracovná plocha
Povinnosti stavebníka po realizácii stavebnej činnosti:
a) stavebník je povinný užívanú plochu po celkovom ukončení prác uviesť
do pôvodného stavu. Plocha musí byť čistá a nesmie vykazovať známky
poškodenia.
b) stavebník vyzve správcu pešej zóny k protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu
plochy, ktorú užíval, resp. do nej zasahoval pri výstavbe
Článok 8
Zriaďovanie letných terás

8.1

8.2

Letné terasy je možné zriadiť na území pešej zóny len so súhlasom mesta Handlová,
po predchádzajúcom predložení projektovej dokumentácie a splnení podmienok
stanovené odborným útvarom mesta v súlade s plánom rozvoja mesta.
Terasa musí byť umiestnená na správcom určenej ploche v zmysle odsúhlasenej
projektovej dokumentácie tak, aby neobmedzovala a neohrozovala bezpečnosť
premávky, pohyb chodcov a nedochádzalo k poškodzovaniu verejnoprospešných
zariadení v jej blízkosti.
Článok 9
Spoločenské, kultúrne a športové akcie

9.1

Mesto Handlová si vyhradzuje právo využívať časť pešej zóny na organizovanie
tradičných kultúrnych a spoločenských podujatí v zmysle schváleného projektu
prenosného dopravného značenia.
Článok 10
Prevádzkovanie fontány

10.1
10.2

V centrálnej mestskej zóne je umiestnená fontána, ktorú prevádzkuje mesto Handlová.
Zakazuje sa:
a) kúpanie a umývanie sa ľudí a zvierat vo fontáne a vodotoku
b) pranie a čistenie vecí
c) znečisťovanie fontány a vodotoku vhadzovaním odpadkov a akýchkoľvek iných
predmetov okrem mincí
d) vylievanie odpadovej vody a nápojov
e) poškodzovanie a vstupovanie do zariadení fontány
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Článok 11
Prevádzkovanie tribúny
11.1
11.2

Na pešej zóne prevádzkuje mesto Handlová pevnú tribúnu, ktorá slúži
na zabezpečovanie kultúrneho a spoločenského života mesta.
Pre krátkodobé kultúrne a spoločenské podujatia je možné po predchádzajúcom
povolení Mesta Handlová využiť mobilné pódium bez požiadavky na náročné
technické zabezpečenie.
Článok 12
Prevádzkovanie detského ihriska

12.1
12.2

Na pešej zóne prevádzkuje mesto Handlová detské ihrisko, ktoré slúži deťom
do 12 rokov.
Pokyny na prevádzku detského ihriska sú uvedené v prevádzkovom poriadku, ktorý
je umiestnený v zóne detského ihriska.
Článok 13
Propagačná a reklamná činnosť

13.1
13.2

13.3

Propagačná a reklamná činnosť fyzických a právnických osôb musí byť schválená
na základe povolenia mesta Handlová.
Mesto Handlová si vyhradzuje právo nepovoliť tie propagačné a reklamné akcie, ktoré
považuje za nevhodné a zároveň, ak sa majú konať v čase, kedy je dané verejné
priestranstvo užívané mestom Handlová, alebo ak sa v danom čase konajú akcie, ktoré
už boli povolené skôr.
Umiestnenie oznamov a plagátov na stožiaroch verejného osvetlenia, rozvodných
skriniach, stromoch alebo iných prvkoch mestského mobiliáru je zakázané.
Článok 14
Kontrolná činnosť

14.1

Kontrolu nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku vykonávajú:
a) Mestská polícia Handlová
b) poverení zamestnanci mesta Handlová
Článok 15
Záverečné ustanovenia

15.1
15.2

Na porušenie niektorých ustanovení tohto prevádzkového poriadku sa primerane
vzťahujú platné právne predpisy.
Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.
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Zoznam príloh:
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Príloha č. 3:
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Príloha č. 5:
Príloha č. 6:
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Dopravné značenie pešej zóny
Situácia pešej zóny
Vzor žiadosti na vydanie parkovacieho preukazu
Vzor povolenia vjazdu do pešej zóny
Zoznam prevádzok a vozidiel s povolením vjazdu do pešej zóny
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Príloha č. 1: Koordinačná situácia CMZ
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Príloha č. 2: Dopravné značenie pešej zóny

IP 25a: pešia zóna

VOZIDLÁM VJAZD POVOLENÝ LEN S PLATNÝM PREUKAZOM
VOZIDLÁM SLOVENSKEJ POŠTY VJAZD POVOLENÝ

IP 25b: koniec pešej zóny
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IP 3b: jednosmerná premávka

B 2: zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v jednom smere)
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Príloha č. 3: Situácia pešej zóny
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Príloha č. 4: Vzor žiadosti na vydanie parkovacieho preukazu
Mesto Handlová
Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP
Námestie baníkov 7
972 51 Handlová
Žiadosť o vydanie povolenia na vjazd do pešej zóny mesta Handlová
podľa prevádzkového poriadku pešej zóny v Handlovej
Žiadateľ:
Meno a priezvisko/obchodné meno*:.............................................................................................
..................................................................................................................................................
Trvalý pobyt/sídlo a IČO*
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Telefónne číslo .......................................... e-mail ......................................................................
Zodpovedný zástupca firmy (meno a priezvisko, titul) .......................................................................
Telefónne číslo .......................................... e-mail ......................................................................
Adresa pre doručovanie písomností ..............................................................................................
..................................................................................................................................................
(vyplní žiadateľ v prípade ak je adresa iná ako trvalý pobyt alebo sídlo spoločnosti )
Termín vjazdu, resp. potvrdenia (deň*, týždeň*, mesiac*, rok*)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Odôvodnenie žiadosti
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Druh vozidla , evidenčné číslo ............................................... tonáž : do 2,5 t*; 3,5t*
...............................................
V ............................. dňa .............................
...................................................
podpis navrhovateľa
(u právnických osôb odtlačok pečiatky,
meno priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby)
* nevhodné prečiarknite
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Príloha č. 5: Vzor povolenia vjazdu do pešej zóny

POVOLENIE VJAZDU DO PEŠEJ ZÓNY
..........................................................................
poradové číslo
..........................................................................
evidenčné číslo vozidla / prevádzka
platnosť od ..................... do .......................
..........................................................................
podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu

Pokyny na použitie povolenia vjazdu:
Počas prejazdu je držiteľ povolenia vjazdu povinný ho umiestniť na
viditeľnom mieste v motorovom
vozidle z dôvodu kontroly
..........................................................................
oprávnenosti vjazdu. V opačnom prípade ide o neoprávnený vjazd.
podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu

Povolenie vjazdu je neprenosné a platí len na vjazd vozidla
uvedenom na prvej strane povolenia vjazdu.
Povolenie vjazdu nie je povolené kopírovať.
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Príloha č. 6: Zoznam prevádzok a vozidiel s povolením vjazdu do pešej zóny

Zoznam prevádzok a vozidiel s povolením vjazdu do pešej zóny
P. č. Prevádzka,
rezident

Zásobovanie
(dodávateľ)

Evidenčné
číslo vozidla

Druh, továrenská značka
a typ vozidla

V ............................. dňa ..................
...................................................
podpis navrhovateľa
(odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby)
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