Vyhláška č. 4/2000, zimní údržba komunikací ve městě

MĚSTO NETOLICE
Městská rada města Netolice se na svém zasedání dne 27. září 2000 usnesla vydat
na základě ustanovení §16, odst.2 až 4, §24 a §45, odst.1 zákona č. 367/90 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení §27, odst. 6 a 7
zákona č.13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů tuto
obecně závaznou vyhlášku o zimní údržbě komunikací v městě Netolice.

Vyhláška č. 4/00
o zimní údržbě komunikací v městě Netolice
Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška vymezuje v souladu s ustanovením § 27, odst. 6 zákona č. 13/97 o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů úseky místních komunikací,
na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí.
(2) Tato vyhláška stanoví v souladu s § 27, odst. 7 zákona č. 13/97 Sb. ve znění
pozdějších předpisů rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na
místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic, které byly způsobeny
povětrnostními situacemi a jejich důsledky.
Čl. 2
Vymezení některých pojmů

(1) Místní komunikace je sjízdná, jestliže umožňuje bezpečný pohyb silničních a
jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu
komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
(2) Závadou ve sjízdnosti místní komunikace pro účely této vyhlášky se rozumí taková změna
ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu
stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich
důsledkům.

(3) V zastavěném území města jsou místní komunikace schůdné jestliže umožňují
bezpečný pohyb chodců, přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
(4) Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti komunikace, kterou
nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

Čl. 3
Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na chodnících, které
přiléhají k sousední nemovitosti a hraničí se silnicí nebo místní komunikací
(1) Zmírnění závady ve schůdnosti, která vznikla v nočních hodinách provedou vlastníci
sousedních nemovitostí do 7 00 hodin ráno.

(2) Zmírnění závady ve schůdnosti, která vznikla v průběhu dne provedou vlastníci
sousedních nemovitostí bez zbytečného odkladu.
(3) Zmírňování závad ve schůdnosti na chodnících se provádí v minimální šířce 1
metr.

(4) Závady ve schůdnosti na chodnících se zmírňují, pokud vznikly znečištěním
náledím nebo sněhem, odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem
zdrsňovacím materiálem. Jako zdrsňovací materiál se smí používat pouze písek a
drcené kamenivo v rozmezí frakcí 4-8 mm.
(5) Sníh se shrnuje na okraj chodníku, přičemž nesmí být ztížena jeho eventuelní
nakládka přihrnutím ke stromům, sloupům apod., nesmí být znepřístupněny poklopy
sloužící jako přístupy k sítím (zařízením) pod povrchem chodníku.
(6) Sněhem nesmí být zahrnuty přístupy k přechodům pro chodce na jízdních pruzích
komunikací, k nástupištím hromadné osobní dopravy, vjezdy objektů.
Čl. 4
Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na ostatních
chodnících, místních komunikacích IV. třídy a na průjezdních úsecích silnic
(1) Rozsah způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na těchto
komunikacích je uveden v plánu zimní údržby, který schválila rada. Tento plán je
přílohou k této vyhlášce.
(2) Pokud jde o zmírňování závad ve schůdnosti na průjezdních úsecích silnic, které
jsou ve správě Správy a údržby silnic v Prachaticích, na těchto průjezdních úsecích
se zajišťuje pouze zmírňování závad ve sjízdnosti. Zmírňování závad ve schůdnosti
se provádí pouze na těchto přechodech průjezdních úseků silnic: v Gregorově ulici u
domu čp. 32 (hotel Beseda) k domu čp. 405, na Mírovém náměstí od parku na
parkoviště a z parkoviště od domu čp.51 (Česká spořitelna) na parkoviště a návazně
z parkoviště na roh parku, ve Václavské ulici od domu čp.130 (knihkupectví) k loubí,
v Obecní ulici od parčíku na roh domu čp. 71 (Simandlů) a u nákupního střediska, ve
Vodňanské ulici od domu čp.92 (učňovská škola) ke kostelu sv. Václava, na
obchvatu silnice II/145 od lávky k cihelně, ke hřbitovu a k nádraží.
Čl. 5
Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňování sněhu
(1) Sjízdnost a schůdnost se nezajišťuje na těchto místních komunikacích: tarásek ke
Studánku, pěšina od domu čp. 435 (Schönbauerů) k obchvatu, kolem sádek, od
mostu Za Potokem kolem domu čp. 299 (Babků) k Mnichu, od sádek na Slepičí
vršek, Radní ulice, část Horní mlýnské od domu čp. 217 (Ziegroserův mlýn) k radnici,
ulička od domu čp. 172 (Čermín) k domu čp. 170 (Šmídů), od domu čp. 370 (Fantů) k
domu čp. 177 (Vítů), Jánská ulice, cesta z Ovčína k dubu a od dubu na křižovatku k
Hrbovu, z Horánku ke Šmahovskému rybníku, od nového rybníka u obchvatu ke
křižovatce nad rybníkem Molerovský, cesta na Gertrudu, cesta k Ptáčníku.
(2) Označení těchto úseků na místních komunikacích I. a II. třídy se provede
způsobem v místě obvyklým, to je dopravní značkou A 22 – jiné nebezpečí s
dodatkovou tabulkou „Silnice se v zimě neudržuje“ a na místních komunikacích IV.
třídy a chodnících pouze dodatkovou tabulkou.
Čl. 6
Zimní období
Zimním obdobím se rozumí období od 1. listopadu do 31. března.
Čl. 7
Sankce
Porušení ustanovení podle této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek a to podle
§ 42 zákona č. 13/97 Sb. a podle zákona č. 200/90 Sb. vůči fyzickým osobám ve
znění platných předpisů.
Čl. 8
Závěrečné ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti a účinnosti z důvodu naléhavého
obecného zájmu dnem vyhlášení, to je první den jejího vyvěšení na úřední desce, to
je 4. října 2000.
Oldřich Petrášek v.r.
starosta města
Mgr.Karel Pižl v.r.
zástupce starosty

