Nařízení

obce

Stráž

č]l2a04

nad

Nežárkou

o vymezenímístníchkomunikací,na kterých se pro jejich nra|ýdopravnívýznam
nezajišťujesjízdnosta schůdnostodstrariovánímsně|rua ná|edí
a

rozsahuzpůsobua |hůtodstraňování
o stanovení
závadve schůdnosti
místních
konrunikací

Rada obce Strážnad Nežárkouvydaladne l7. |2'2004 poclle$ 27 odst.6)a7) zákona
č)'13l1997
Sb' o pozemníchkomunikacích
ve zněnípclzdějších
předpisůa v souladu
s ustanovením
1
l
l
l02
písm.d)
odst.
a
odst.2
zákona
č,'12812000
Sb.'o obcích(obecní
$
$
zřizeni) ve zněnípozdějších
předpisů'totonařizeni:

Čt.t
ÚteI
je:
Účelemtohoto nařízení
a) vymezenimístních
konrunikacina územíobce Strážnad Nežárkou.nekteryichse pro
jejich malý dopravnírýznam nezajišťuje
sjizdnosta schůdnostodstraňovánímsněhua
náledí.
t)
b) stanovenírozsahu,způsobu
a lhůtodstraňovánizávad ve schůdnostimístních
komunikací
na územíobce Strážnad Nežárkou.z.l

Čl.z

Vymezenízákladních pojmů
l .Místníkclmunikaceje veřejněpřístupnápozemníkomunikace,kterás|ouŽipřeváŽně
místnídopravě na územíobce,:;
2,Závadou ve sjizdnostise rozumítaková změna ve sjízdnostidálnice,siInicenebo místni
komunikace,kterounemůže
řidičvozidla přec|vídat
při pohybur'ozidla přizpůsobeném
stavebnímustavu a dopravnětechnickémustavu těchto pozemníchkonrunikacía
povětrnostnímsituacíma jejich důsledkům.
+)
3,Závadouve schůdnostise rozumítakováznrěnave schůdnostipozemni komunikace,
kterou nemůže
chodec předvídatpři pohybu přizpůsobenénr
stavebtlímu
star,ua dopravě
technickénru
stavu a povětrnostnimsituacíma jejich důs|edkům'5)

r

cl.3
Vymezeníúsekůmístníc|rkomrrnikací,nakteqýchse pro jejich ma|ý dopravní význam
nezajišťuje
sjízrlnosta schůdnostodstrariovánímsněhu a ná|edí.

Kú Strážnad Nežárkou
táboraNa sk|adědo Širnanova
a) MK 4b - úsekod dětského
b) he( 2c odIl34 na autokempU Skalníků
ulici ( okolo Plachých)
c) MK ld - stezkaod kostelak ]\{ostní
Kú Doiní Llrota
a) MK 1b * od Il34 na Terezskýclr,ur
Kú pyffae
a) MK óc - od vyderskésilnicek samotám',Na ovčině..

Čt"+.

Vymezenírozsahu povinností
hraničise silnicínebo mistní
v zastavěném
územic,rboe
1) Vlastníknemovitosti'která
komurrikací,odpovídá
za škodyjejichžpříčinoubyla zár,adave schůdnostina přilehlém
rreprokáže,že
nebylo
nebo sněhem,pokucl
chodníku,kterávznikla znečištění,náledím
povětrnostními
v mezíchjeho možnostítuto závadu odstranit,uzávady způsobené
zavaduzmirrrit'6)
situacemia jejich clůs|edky,takovou
2) Zitvady ve sclrůdnostirnistnichkomunikaci se odstraliujírracelejejich šiřcea délce'
rrení-lidále uvederroiinak.

Čl.s.

Zpťrsobodstraňovánízávad
kcrmunikací(včetně
1) ZÍtvady
ve sclrůdnosti
rnístních
-chodpiků)pcrktrdvznikly znečištěním,
břečky),
náledimnebo srrěhern
se odstraňují
odmetánímnebo odhrnutímsněhu(sněhové
oškrábánímzmrazkůa posypemzdrsňovacímimateriá|y.
2) Na místníchkomunikacích(včqtněchodnLků)je zakázánok posypávánípři zinrním
úklidypoužívatškvárua pope|.
3) Při odmetánía r:dhrnovánisněhuse sníhodstraníbez zbytkovévrstvy aŽ na povrch
z chodníkuje zaká.zánoshrnovatdcrvozclvky.Sníhse ponechána okraji
chodníku.Sníh
nesmibýt zatarasenypř.echodyi'rrochodce přes vozovky,příchodya
chodníkupři vozovce,přičemž
vjezdy do objektůa na poklopy sloužícíjakopřístupyk sitínla zaiizenimu|oŽenýrnpod povrchem
4} Zavady ve schťrdnosti
chodrríků
se odstrariujinejdřivena přístupechke vchodůrndc
objektůa v přístupeclru přechodripro clrodce.

Čl.o

Lhrlty

a) Vlastníknemovitosti,kteráv zastavěném
územiobce hraničíse silnicínebo místníkomunikací
odstranízávaduve schůdnostichodníkunejpozdějiv 8.00 hodin každýden.
Nastane-lizávada ve schůdnostiv době od 8.00 hodin do 20.00 hodinje nutno závadu
odstranitbez zbyečnýchprůtahů.
b) Pro zbyvaJicímistníkomunikacep|atílhůtypod|eplánu zimní údrž'by
'71

Čl.l
Sankce

1)Porušení
tohotonaÍizeni
se postihujeu $'zickýchosobjako přestupek.a)
2) Zaporušerrí
tohoto naÍízení
mťrže
obeculožitpokutu právnickéosobě a $zzickéosobě'
kteráje podnikate|em.
91
Čl.g
Účinnost

Toto nařízení
obce StrážnadNežárkou
nabwáúčinnosti
dneml l.2005

Věra Tonršclvá
starostka
.

,z

-/

Z/"/2/

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

pozdějŠíclr
r c zrrční
přcdpisu
$ 27 odst'6)zákonač.13/l997 Sb.o pozennícltkolttunikacíclt
2,7
pozelnniclr
odst.7)
zákona
č.l3i
l997
Sb.
o
pozdě.|šiclr
kontrtnikacích
předpisu
ve
z,nění
s
č.|3l|99'7
pozdčjŠích
Sb.o pozclnnic|t
kornunik;tcích
přcdpisrr
r,eznční
$ 6 odst.l)zátkona
Sb.o pozetnníclr
kortrunilraciclt
vc zrrěnipozrlč"iších
přcdpistr
$ 26 odst.6)zákonaě'|3l|L)9-/
č.I3l|997Sb o pozetnníclt
kornuttikacíclr
r,cznčnipozdějšich
předpistr
s 26 odst.7).zákona
Sb.o pozelnrriclt
kotntrnikacich
poz'rlč.išiclr
předpisr.r
r'c znční
$ 27 odst'4)ziákonač.]3/1997
č.|01l|991Sb..ktcrou
se provádízákotto pozcnlnichkorrturrikircic}t
pozdějšiclr
vc zrrční
předpisů
$ 42 vryhláŠl$
pozděišíclt
Sb.o přestrrpcíclr.r,e
z-nčrri
zmčna doplrikti
s 46 odst.l zákonač.200/1990
č.12812000
Sb.o obcích(obecníl'ii'zeni)ve znčnípozdě.jŠiclr
předpisri
$ 58 odst.4)zákona

