Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 329 na svojom XI. zasadnutí dňa 12.- 13.
decembra 2019 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, a § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov ustanovuje:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku prijaté
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1037/2006, v znení zmien a doplnkov
prijatých uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1152/2006, 83/2007, 546/2008,
737/2009, 789/2009, 329/2012, 380/2013, 447/2012, 551/2013, č. 640/2013, č. 18/2015
a uznesenia č. 368/2016 sa mení takto:
1. Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie:
„§ 4a
Zimná údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev
(l) Zimnú údržbu verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť
chodníkov vo vlastníctve a správe mesta zabezpečuje mesto najmä pluhovaním, zhŕňaním,
prípadným odvozom snehu, ručným odstraňovaním snehu a ľadu a posypom vhodným
posypovým materiálom určenými na odstraňovanie, alebo zmierňovanie vplyvu vzniknutej
námrazy, poľadovice alebo utlačenej snehovej vrstvy.
(2) Mesto zabezpečuje výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu zimnej
údržby tak, aby prioritne bola zabezpečená:
a) zjazdnosť miestnych komunikácií I. a II. triedy, kde premáva mestská hromadná doprava,
a prieťahov ciest II. a III. triedy cez mesto,
b) zjazdnosť iných miestnych komunikácií I. triedy, ostatných miestnych komunikácií
II. a III. triedy,
c) zjazdnosť miestnych komunikácií IV. triedy, a to chodníkov, schodov, podchodov,
prechodov a ostrovčekov na križovatkách a zastávok mestskej hromadnej dopravy,
a priľahlých chodníkov vrátane parkovísk.
(3) V prípade mimoriadnej situácie možno za účelom zníženia rizika ohrozenia života,
zdravia alebo majetku postupovať odchylne od odseku 2.
(4) Mesto zverejní operačný plán zimnej údržby na úradnej tabuli a na svojom webovom
sídle.“.
2. § 7 sa vypúšťa.
Čl. II
Účinnosť
Táto zmena nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
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