MĚSTO NETOLICE
Rada města Netolice schválila dne 15.11.2021 prostřednictvím usnesení č. 219/2021, podle ustanovení
§ 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě
ustanovení § 27 odst. 5 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení obce o zimní údržbě komunikací ve městě Netolice.

Nařízení č. 1/2021
o zimní údržbě komunikací ve městě Netolice
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení vymezuje v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., 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) Toto nařízení stanoví v souladu s § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
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 tohoto nařízení se rozumí taková změna ve
sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému 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 přizpůsobenému 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, místních
komunikacích IV. třídy a na průjezdních úsecích silnic
(1) Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na chodnících, místních komunikacích
IV. třídy a na průjezdních úsecích silnic je uveden v plánu zimní údržby, který schválila rada města.
Tento plán je přílohou tohoto nařízení.
(2) Na průjezdních úsecích silnic zajišťuje zmírňování závad ve sjízdnosti správce, tedy Správa a
údržby silnic Jihočeského kraje, Závod Prachatice. Zmírňování závad ve schůdnosti provádí obec
(město Netolice) pouze na těchto přechodech průjezdních úseků silnic: na silnici II/122 v Gregorově
ulici u bývalého hotelu Beseda č. p. 32, na Mírovém náměstí od parku na parkoviště a z parkoviště k
bývalé České spořitelně č. p. 51, ve Václavské ulici od knihkupectví č. p. 130 k podloubí, v Obecní
ulici od parčíku k č. p. 71 (Simandlů) a u nákupního střediska, ve Vodňanské ulici od bývalé učňovské
školy č. p. 92 ke kostelu sv. Václava, na obchvatu silnice II/145 od lávky k bývalé cihelně č. p. 533, ke
hřbitovu a k nádraží.

Čl. 4
Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu
(1) Sjízdnost a schůdnost se nezajišťuje na těchto místních komunikacích: tarásek ke Studánku – od
č. p. 362 k č. p. 417, pěšina od Schönbauerů k obchvatu – od č. p. 435 ke komunikaci II/145, cesta
kolem sádek u rybníka Mnich, schody od sádek na Slepičí vršek, Radní ulice, cesta od mostu pod
radnicí kolem Babků č. p. 298 k hrázi rybníka Mnich, část Hořejší Mlýnské od Ziegroserova mlýna
k radnici, park od Radů č. p. 193 k Francům č. p. 183, ulička od Čermína č. p. 172 ke Šmídům č. p.
170, z Budějovické kolem Fantů k Vítům – č. p. 370 až 177, Jánská ulice, cesta od altánu LČR pod
Peklem k památnému stromu - dub a od dubu k Hrbovu, od rybníka Horní Karbovský ke křižovatce
nad rybníkem Molerovský, cesta na Gertrudu č. p. 263, cesta k Ptáčníkům č. p. 349.
(2) Označení těchto úseků se provede způsobem v místě obvyklým, např. dopravní značkou A 22 –
jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou „Silnice se v zimě neudržuje“.
Čl. 5
Zimní období
Zimním obdobím se rozumí období od 1. listopadu do 31. března.
Čl. 6
Závěrečné ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení, to je první den
jejího vyvěšení na úřední desce, tedy 25.11.2021.
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