Nařízeníč.1l201I městvseNovéVeselí
o prováděnízimní údržbyna místníchkomunikacích a stanoveníúseků
místníchkomunikací,na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišt'ujesjízdnosta schůdnost
Rada městyseNové Veselí dle $27 odst.7a $ 27, odst. 6 zákona č.13lI997 Sb., o pozemních
komunikacích(dálejen zákona) a ustanovení$ 102 odst.2, písrn.d) zákona č.12812000Sb., o
obcích,ve zněnípozdějšíchpředpisůvydává svým usnesenímč.4 ze dne 10.1.2011
toto nďízení:

Clánek 1
Předmět naÍízení

1. Toto nďízení stanovírozsah,způsoba lhůtyodstraňovánizávad ve schůdnostimístních
komunikacía silnic a průjezdních
úsekůsilnic a stanovíúsekymístníchkomunikací,na
kterych Sepro jejich malý dopravnivýznam nezajišťujesjízdnosta schůdnost.

Clánek 2
Vymezení rozsahu, lhůty a činnostiobce a lymezení odpovědnosti
obec zajišt'ujev zimním obdobídle potřeby schůdnosta sjízdnostprohrnováním.Lhůta
k odstraněnínebo zmiměni závad se z důvodudélkyudrŽovaných komunikací stanovuje
na dobu 5 hodin od v'ýjezdůmechaniky. S odklizením sněhu se zaěíná,kdyŽ vrstva sněhu
přesáhne 10 cm. Při trvalémsněŽeníse odstraňovánísněhuprovádíopakovaněv rámci
moŽnostíměstyse.Seznam neudrŽovanýchchodníkůdle $27 odst. 6 zákonaje uveden
v příloze.
2 . Rozsah odstraňovánízávad ve schůdnostiudrŽovaných chodníků,vzniklým sněhem,je
dán minimální šířkoupásu pro chodce 1'50 m. V případě,kdy je chodníkuŽšínež1,50m,
se odstraňuji závady ve schůdnostichodníkuvzniklé sněhem v celéšíři
chodníku,minimálně však0,5 m. V úsecích,kde je profil chodníkudá|ezižen na méně
než0,7 m překážkami(např.nesprávnězaparkovanéautomobily)' se zimníuďrŽba
nezajišťuje.U chodníků,kterése uklízí strojně, musí bý zajištěnabezpečnáprujezdná
šířkatak, aby při údrŽběnedošlok poškozenípřilehlého majetku. V případě' Že tato šířka
nebude zajištěna'nebude zimníudržbaprovedena.Shrabaný sníh,pokud neníodváŽen'
ztstává v co nejmenšíšířina chodníkupodélobrubníkus ponechánímprůchodů
v místechpřechodůpro chodce,a to v celéjejich šíři.odstraňovánízávad ve schůdnosti
chodníkůpro chodce se provádí odhrnutímsněhu.
odklizení sněhu od vjezdůdo nemovitostínebude řešenoodstraňovánímsněhu zpět na
přilehlou komunikaci.
I

Clánek 3
Závěrečná ustanovení
1. Součástínařízenije příloha č.1 - seznam chodníků,na kterých se zimní idržba
neprovádí.
schválenoradou městyseNové Veselí dne 10'1,2011 anabývá
2. Toto naŤízeníbylo
účinnosti15. dnem po zveřejněnínaúřednídesce.
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