§5 İkamet edenlerin sorumlu olduğu yerler

18.01.1996 yılında çıkan yönetmeliğe göre ikamet
edenlerin kaldırımdan kar giderme ve kürüme görevleri
vadır.

§6 Buz ve karların giderilmesi

§1 Yönetmeliğe göre Temizleme,
Serpme, kar giderme ve kürüme 		
sorumluluğu
1) İkamet edenler ikamet yerlerini, kaldırımları, geçiş
yollarını yönetmelikte belirtilen şekilde temizlemek ve
karları kürümek, buzlanmayı gidermek Z
zorundadırlar.

§2 Sorumlular
1) Yönetmelige göre ikamet eden ev sahipleri ve
kıracılar Ansalorı topluma aıt caddelere bitişıkse veya
Arsasına Yol gidiyorsa (§ 15. maddesi 1 fıkrasına addekanunu) aynı caddede otuvan olarak sovumludur. Aynı
konumda cadde ile Arsanızın arasında Kamu Arsass 10
Metre den fazla degilse, Çok geniş caddeler de caddenın
yarı genışlıgın den fazla olmama sart, geçerlı.
(§ 41ç maddesi 6 fıkrasına)

§3 Temizlık kar ve buylanmanın giderilme
		 sorumluluğu ile ilgili madde

1) Kar ve buxlanmanın giderilmesinden, kaldırımların
belirtilen genişlıkte olmasınaö geliş gidişin güvenliğini
sağlanmasında ve kurallara uygun asgari düzeyde temizleme çalışmalarını yapılmasından sorumlusunuz.

1) Kar ve buzlanmanın giderilmesinden, kaldırım ve diğer
yürüyüş yollarının yayalar için güvenli hale getirilmesi,
3. maddede belirtilen yerlerin yol giriş ve çıkışlarının
zamanında karlardan temizlenmesinden ikamet edenler sorumludur. Serpme Sorumlugu §5 Madde 1 fıkrasi
çapında dıR.
2)
a) Kaldırımlar için, kum Gakıl, kül gibi maddeler
kullanılabilir.
b) Özel durumlarda aşarı buz ve don olaylarında en asgari
düzeyde tuz kullanabilirsiniz.

§7 Tahliye ve temiyleme saatleri
1) Kaldirimlar çalısma günlerinde 07.00 e kadar, Pazar günü ve resmi tatil günlerinde saat 09.00 a kadar
kar ve buzdan arındırılmalıdır. Tahliye süresınden sonra tekrar yağan kar veya buzlanmaların giderilmesini
tekrarlamalısınız. Sorumluluğunuz saat 21:00 bitiyor.
Yönetmelikle ilgili yazılı metinleri Heidenheim Şehir Belediyesinden temin edebilirsiniz

1) Kaldırımlar yönetmelığe göre halka açık umumi yerler
olarak belirlenmiştir. Kaldırımı olmayan yol kenarlarında,
kenar genişlıği 1,5 metre olarak belirlenmiştir.

KIŞ GELİYOR SIZ
HAZIR MISINIZ?

KAR TEMİZLEME VE SERPME

KISACA YÖNETMELİĞİN ÖZET

2) Söz konusu yerlerın gelis gidisi rahatca sağlayacak
yaya geçitlerinin 1,5 metre genisliğinde olması, park
yerleri banklar, yesil alanlardan fidanlıklardan kendi
3) Arazı sınırınıza kader olan yerlerın yönetmeliğin 1.
maddesine göre sorumlusunuz.
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ŞEHİRİÇİ HİZMET İŞLETMESİ
İLE KIŞI GÜVENLİ GEÇİRİN

BUZLANMA KAR VE KIŞ İÇİN
GEREKLİ PRATİK BİLGİLER

GÜVENLI KALD RIMLAR İÇİN
SİZİN ABİLECEKLERİNİZ

Heidenheim şehir içi hizmet isletmesi bünyesinde bulunan
toplam kadınerek 90 çalışanımız, 8 adet kar temizleme
ve tahliye aracımız, 9 adet kar kürüme aracımızla Heidenheim belediyesi şehir içi hizmet işleri olarak kış mevsimine
hazırlıklı ve büyük sorumluluklar taşıdığımızın bilincindeyiz.
Bu yüzden şehir içi trafiğinin aksamaması, halka açık umumi
yolların, bisiklet yollarının ve geçitlerin günlük seyrini, kardan
ve buzlanmadan etkilenmemesi ve kullanılabilir olması için
çalışmaktayız.

Kış kapıyı çalmadan buzlanma ve kara karşı ihtiyacımız
olan gerekli malzemeleri zamanında temin ediniz.
Kullanacağınız malzemelerin çevreye zarar vermeyen
çevreyi koruyucu işaretler taşımasına dıkkat ednız.
Kar temizleme ve buzlanmaya karşı yapacağınız ışlerın
çalışma günleri ıçınde en geç 07:00 ye kadar, hafta
sonlatı ve rasmi tatil günlerinde ise en geç 09:00 a kadar
bıtmesine özen gösterin.
Sorumluluğunuz saat 21:00 bitiyor. Kar ve buzlanmaya
karşı görev ve sorumluluklarınızla ilgili daha fazla biligi
edinmek veya sorularınız için bizi arayabilirsiniz. Sizlere
her türlü bilgi vermeye hazırız.

Kaldırımlardaki buzlanma ve karın
gilderilmesınden orada ikamet eden
ev sahipleri sorumludur. Bu sorumluluk
basamak ve kaldırımı olmayan yol
kenarlarını da kapsamaktadır.
Kaldırımların buz ve kardan temizlenmesinde dıkkat edilecek husus iki
yayanın yan yana zorlanmadan
yürürürp geçebileceği şekilde olmalıdır.
(yaklaşık 1 metre genişlıkte) Kar
yağışı devam ediyorsa ve buzlanmanın da görüldüğü
durumlarda düzenli aralıklarla karların giderilmesi ve
sevpme sorumluğunuzu üstlenin.

KAR VE BUZUN GİDERİLMESİ İÇIN NERELERDE
ÇALIŞIYORUZ?

BUZLANMA VE KARA KARŞI SİZ HANGİ
MADDELERİ KULLANIYORSUNUZ?

Kışın sunduğumuz hızmetlerde, önceliklı olarak ihtiyaç ve
önem sırasına göre çalışmaktayız. Öncelikli verler olarak
sehir ici ve çevresini birbine bağlayan devlet yolları, ara ve
talı yolların kar ve buzlanmasına karşı çalışmaktayız. Daha
sonraki çalışma alanlarımız toplu taşıma yapılan yerler,
hastaneler ve onların bağlantı yolları, dığer merkezi ana ve
ara caddelerle, toplu konut ve kalabalık yerleşim birimlerine
yokuşlu yollana özel hizmetlerimizi götürmekteyiz.

Tuz kullanılması yasak olduğu için kaldırımalarda
kum, granür veya split kullanmaya özen gösterin. Özel
durumlarda buzlu yağmur yağışında ve aşırı donma
olaylarında tuz kullanımına izin verilmektedir. Çevreyi
düşünerek bilinçli bir kullanım için gerekli miktarlarda
tuz kullanımına özen gösterin.

DIKKAT ETMENİZ GEREKEN DİĞER ÖNEMLİ
DURUMLAR

BUZLANMAYA VE KARA KARŞI HANGI
MADDELERİ KULLANIYORUZ?
Buzlanmaya ve kara karşı kullandığımız maddelereı hem
güvenli hem de çevreyi koruyan zarar vermeyenn maddeler olmasına önem vermekteyiz. Bu yüzden caddelerde
serpme maddesi olarak daha çok nemlı tuz veya kuru
tuz kullanmaktayız. Teknik donanımı yüksek modern
araçlarımızda kullandığımız tuzları en asgari düzeye indirebiliyor ve erime süresini kısaltıp yollara zarar
vermesini engellemeye çalışıyoruz.
Halka açık umumı yer ve yaya
yollarında da granür, kum ve split
gibi maddelerei ek olarak
kullanmaktayız.Özel durumlarda
ve günvenlikgerektiren önemli
yerlerde tuz kullanmaktayız.
Ağaçların, yeşil alanların, gereksiz
ve aşırı tuzlamalardan dolayı zara görmesini istemiyoruz.

KİŞİN ARABANIZLA YOLA ÇIKACAKSANIZ
Lüften kıs için arabanıza zamanında gerekli bakımı
yaptırınız. Özellikle kış lastıklerinizin ve kar zincirlerini
hazır bulundurunuz.
Kışın her an değişebilen mevsim ve yol şartlarına göre
daha dıkkatli ve oluşabilecek durumlaı düşünerek
aracınızı kullanınız.
Trafiğe çıktığınızda kar temizleme ve buzlanmaya karşı
çalışan araçlara öncelık verin, yolun tıkandığı durumlarda
orta yol şeridini ve kavşak alanlarını işgal etmeyin.
Aracınızı mümkün merteble de yol kenarına yakın park
edin. Eğer imkanlarınız elverişli ise yoğun kar yağışı ve
buzlanmanın olduğu günlerde toplu taşıma araçlarını
kullanın.

Karların kaldırımdan yolun ortasina doğru değıl,
kaldırımın kenarına doğru küvüvsemiz, karların erimesi
ile kar sularının mazgallara akışını sorunsuz sağlamış
olursunuz. Yeni temizlediğiniz kladırma kar kürüme
araçları tarafından kar püskürtülmüs olabilir. Bu sizi
kızdırmasın, çünkü bunların olmamasını engelleyemeyiz. Kar kürüme araçları için gerekli geçiş mesafesı
bırakmayı, kaldırmı açıt tutmayı unutmayın.
Şunu bilmelisiniz ki klar kürüme araçlarının kürüme
kızakları 3 metre genişlığinde yani yan yana duran iki
araba genişlığine eşittir. Cöp arabalarını da düşünerek
kaldırım kenarlarını ve çöp bıdonu konulan yerlerin
kardan arındırılmış olmasına özen gösterin.

