Městys Budišov

Nařízení č. 2/2009
o provádění zimní údržby místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků
na území městyse Budišov a místní části Mihoukovice
Rada městyse Budišov se na svém zasedání dne 30.11.2009 usnesla vydat na základě § 27 odst. 5 a
odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
§ 11 odst. 1 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Předmět úpravy
Tímto nařízením se:
1. Stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací,
průjezdních úseků silnic a chodníků v městysi Budišov a místní části Mihoukovice (dále jen
„území městyse Budišov“)
2. Vymezuje úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Článek 2
Rozsah a způsob odstraňování závad
1. Závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti se odstraňují na všech místních komunikacích a průjezdních
úsecích silnic (chodníky a vyznačené přechody pro chodce) na celém území městyse Budišov,
kromě těch komunikací nebo jejich úseků, které jsou uvedeny v Čl. 4 tohoto nařízení, na nichž se
závady ve sjízdnosti a schůdnosti neodstraňují.
2. Zimní údržbu místních komunikací zajišťuje úřad městyse smluvně prostřednictvím dodavatelů.
3. Odklizení sněhu se provádí mechanickými prostředky a zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových
vrstev se provádí posypem povolenými inertními materiály.
4. Posyp chodníků se provádí pískem nebo podobným inertním materiálem o velikosti částic

4 mm – 8 mm. Na posyp je zakázáno používat popel, škváru, strusku, domovní odpad a
jiné hmoty, které by znečišťovaly chodníky a místní komunikace.
5. Odstranění sněhu nebo náledí se z MK IV. třídy provádí nejméně v šíři 1,5 m pokud není

chodník užší. Na náměstí se odstranění sněhu z MK IV. třídy provádí v šířce nejméně 3 m.
U přechodů pro chodce v šíři min. 2 m. U schodů v šíři min. 1,5 m.
Článek 3
Lhůty pro odstraňování závad
1. Zimní údržba bude zajišťována od 1.11. do 31.3. následujícího roku. Mimo toto období se závady
ve sjízdnosti a schůdnosti, které vznikly sněžením nebo náledím, odstraňují nebo zmírňují bez
zbytečných odkladů a průtahů přiměřeně k vzniklé situaci.
2. Zimní údržba se provádí v pořadí důležitosti od nejfrekventovanějších úseků směrem k okrajovým
částem městyse.

3. S odklízením sněhu se započne nejpozději v době, kdy vrstva napadlého sněhu přesáhla
5 cm. V průběhu trvalého sněžení se v odstraňování sněhu průběžně pokračuje. Sníh se
ponechává na okraji MK.

4. Vlastníci místních komunikací, průjezdních úseků silnice a chodníků jsou povinni:

a) provést odstranění závad ve schůdnosti, především znečištění sněhem či náledím, na
chodnících:
– v pracovní dny do 8:00 hodin
– ve dnech pracovního klidu do 9:00 hodin
– v průběhu dne bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci
b) sjízdnost a schůdnost dalších MK a průjezdních úseků silnic bude zajišťována dle plánu
zimní údržby pro dané období. 1)
5. Časové lhůty k zahájení prací při zimní údržbě jsou součástí operačního plánu zimní údržby
zpracovaného dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o místních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.
Článek 4
Úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (neudržované úseky)

Tímto nařízením se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí, a to v rozsahu dle
Přílohy tohoto nařízení.
Článek 5
Odpovědnost za škody vzniklé ze závad
Za škody vzniklé ze závad odpovídá vlastník silnice, místní komunikace nebo průjezdního úseku
silnice a chodníku 2).
Článek 6
Zrušuje se

Nařízení č. 10/2007 ze dne 3.12. 2007, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování
závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezení úseků
místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a
náledí na území městyse Budišov, Kundelov a Mihoukovice.
Článek 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Ing. Ladislav Dokulil
místostarosta

Petr Piňos
starosta

1) Plán zimní údržby místních komunikací v Budišově v aktuálním platném znění, je k nahlédnutí na Úřadu
městyse Budišov.
2) § 27 odst. 2, odst. 3 a odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.

Vyvěšeno na úřední desce dne : 07.12.2009
Sňato z úřední desky dne: 22.12.2009

Městys Budišov

Příloha
k Nařízení č. 2/2009
Vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje jejich schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Schodiště u bývalé sochy TGM
Schodiště u pomníku padlých
Komunikace v zámeckém parku
Tyto neudržované komunikace budou
„Komunikace se v zimě neudržuje“.

Ing. Ladislav Dokulil
místostarosta

v zimním

období

označeny

tabulkou:

Petr Piňos
starosta

