OBEC ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Výzva vlastníkovi motorového vozidla
Vážený vlastníku motorového vozidla,
upozorňuji vás touto cestou na množící se problémy související se zajištěním zimní
údržby komunikací a chodníků, se svozem odpadů a také se ztíženou dostupností
nemovitostí v některých částech obce, v případě požáru nebo nutnosti zdravotního
zásahu.
Obec si je vědoma své povinnosti zajistit údržbu místních komunikací a chodníků,
rovněž tak i zajištění svozu odpadů z území obce. K tomu, abychom mohli zajistit
plynulý a soustavný výkon těchto služeb však potřebujeme volný průjezd místními
komunikacemi.
V současné době však parkujete na místě, kde zajištění výše uvedených funkcí
místní komunikace omezujete.
Upozorňuji Vás proto na povinnost dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o
silničním provozu. Zejména pak upozorňuji na ustanovení o pravidlech pro zastavení
a stání § 25 – 27 zákona, jako např.:
§ 25
3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý
směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3
m pro oba směry jízdy.
§27
Řidič nesmí zastavit a stát:
a) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,
c) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5
m před nimi,
d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní;
tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující
pozemní komunikace,
f) u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku,
který začíná dopravní značkou "Zastávka autobusu", "Zastávka tramvaje" nebo
"Zastávka trolejbusu" a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde
taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem
zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou "Zastávka
autobusu nebo trolejbusu" nebo "Zastávka tramvaje", platí tento zákaz jen pro
vyznačený prostor,
k) ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce vodorovné dopravní značky
"Podélná čára souvislá" nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní
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značkou nebo nástupním ostrůvkem a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 m,
n) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího
mimo pozemní komunikaci,
r) na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní
komunikaci,
s) na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.
§39
V obytné zóně je stání dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
Výše uvedená zákonná opatření je nezbytné dodržovat. V případě, že by se tak nedělo
a vozidla i nadále bránila údržbě a bezpečnému průjezdu místními komunikacemi,
nezbude než se obrátit na Policii ČR s žádostí o zajištění jejich dodržování. Na tomto
postupu jsem se s Policií ČR již domluvil.
K pokojnému řešení problémů s parkováním však postačí dodržovat alespoň
následující zásady:
1) V případě nepříznivého počasí (sněžení, mrznoucí srážky) parkovat motorovými
vozidly mimo průjezdný profil místní komunikace nebo na veřejných
parkovištích. V případě, že nemohla být provedena údržba komunikace z důvodu
špatně zaparkovaného vozidla, provede neprodleně úklid místní komunikace
vlastník tohoto vozidla v rozsahu, ve kterém zaparkovaným vozidlem znemožnil
provést běžnou údržbu komunikace.
2) Dodržovat zákaz parkování motorových vozidel na chodnících.
3) Dodržovat zákaz parkování motorových vozidel v křižovatkách nebo ve
vzdálenosti kratší než 5m před nimi.
4) Dodržovat zákaz parkování motorových vozidel v nepřehledných zatáčkách a
v místech, kde by vozidlo bránilo provozu ostatním motorovým vozidlům,
zvláště pak vozidlům poskytujících úklidové služby a vozidlům záchranného
integrovaného systému.
5) Před pořízením nového motorového vozidla si zajistit místo pro jeho parkování v
souladu s obecně platnými předpisy.
Výše uvedené zásady nenahrazují nebo nesnižují platnost zákonných ustanovení
o silničním provozu. Při jejich dodržování však obec nepožádá o součinnost
Policii ČR.
Věřím, že v zájmu nás všech je řešit důsledky nárůstu motorových vozidel pokojným
způsobem. Berte proto tuto výzvu jako jednoduchý návod, jak tohoto výsledku
dosáhnout.

Jaromír Kratěna v.r.
starosta obce
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