Obecně závazná vyhláška Obce Klenčí pod
Čerchovem 3-2006 o zimní údržbě komunikací
Obec

Klenčí

pod

Čerchovem

Klenčí pod Čerchovem č. 118
okr. Domažlice
PSČ : 345 34
O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A OBCE KLENČÍ POD
ČERCHOVEM
č í s l o 3/2006 ze dne 4. října 2006
K ZIMNÍ ÚDRŽBĚ KOMUNIKACÍ
V OBCI KLENČÍ POD ČERCHOVEM
a místních částech Výhledy, Capartice, Černá Řeka
Zastupitelstvo obce Klenčí pod Čerchovem rozhodla dne 4. října 2006 vydat podle
§27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v
souladu s ustanovením
§ 24 odst. 1 a § 45 písm. 1) zákona č. 367/1990 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů
tuto obecně závaznou vyhlášku :
§ 1. Poslání zimní údržby.
Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními
vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních
komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic.
§ 2. Plán zimní údržby.
Zimní údržba komunikací v obci Klenčí pod Čerchovem a místních částech
Výhledy, Capartice, Černá Řeka se provádí dle "Plánu zimní údržby
komunikací v
Klenčí pod Čerchovem a místních částech Výhledy, Capartice, Černá Řeka ".
§ 3. Povinnost vlastníka (správce) komunikace a majitele
nemovitosti
s komunikací sousedící.
odst.1.
V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) komunikace odstraní nebo
alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových lhůtách,
stanovených plánem zimní údržby. Povinnost odstranit nebo alespoň zmírnit závady ve
schůdnosti chodníků mají majitelé nemovitostí, sousedících s chodníky. Plnění této povinnosti
znamená odklidit spadlý sníh z povrchu chodníku v pásu o minimální šíři 1 m při výši

napadané vrstvy vyšší, než 3 cm a posypání chodníku chemickým nebo zdrsňujícím
materiálem (sůl, drť, písek, škvára).
Vlastník (správce) komunikace a majitelé nemovitostí, sousedících s chodníky v
zastavěné části obceodpovídají v duchu zákona č.13/1997 Sb,
§27 odst.3 a 4 za škody,
jejichž příčinou byly závady ve schůdnosti místní komunikace nebo přilehlého
chodníku,
které vznikly znečištěním, náledím nebo
sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích
jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich
důsledky takovou
závadu zmírnit.
odst.2 U domů s více nájemníky zajistí majitel nemovitosti způsob zimní údržby přilehlých
částí chodníků a komunikací.
§4. Určení zimního období.
Pro účely této vyhlášky je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31.
března daného období. V tomto období se provádí zimní údržba komunikací
podle
"Plánu zimní údržby". Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují
se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k
vzniklé situaci.
§ 5. Termín pro odstranění nebo zmírnění závad ve sjízdnosti
(schůdnosti) komunikací.
Termínem pro odstranění nebo zmírnění závad ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikací
je čas 06.30 hod. V průběhu dne v duchu "Plánu zimní údržby" je nutné provést údržbu v
souladu s § 3 neprodleně v závislosti na vzniklé povětrnostní situaci.
§ 6. Způsob odstranění nebo zmírnění závad ve sjízdnosti
(schůdnosti) komunikací.
Odstraněním nebo zmírněním závad ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikací se rozumí
:
- odhrnutí sněhu nebo jeho zbytků pokud se spadem vytvoří vrstva vyšší, než 3 cm
- zdrsnění kluzkého povrchu ujetého nebo ušlapaného sněhu popř. náledí posypem
hrubým zdrsňovacím materiálem (písek, škvára, popel)
- narušení povrchu ujetého nebo ušlapaného sněhu popř. náledí posypem solí s
následným úklidem zbytků sněhu nebo náledí
§ 7. Likvidace následků posypu.
Vlastník (správce) komunikace a majitelé nemovitostí, sousedících s
chodníky jsou povinni po ukončení zimního období popř. po ukončení období
s
možnými zimními povětrnostními situacemi uklidit neprodleně zbytky posypového materiálu
a připravit jej k odvozu obecními prostředky.
§ 8. Sankce.

Vlastník (správce) komunikace, uživatel účelové komunikace a majitelé
nemovitostí, sousedících s chodníkyodpovídají za způsobilý stav komunikací a chodníků dle
této vyhlášky. Při neplnění ustanovené této vyhlášky je obec oprávněna uložit pokutu ve výši
500.- Kč, při opakovaném
neplnění povinnosti ve výši 3 000.- Kč.
§ 9. Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2006
Touto vyhláškou se ruší vyhláška 1/1997 ze dne

……………………………………….
Karel

SMUTNÝ

Starosta obce

…………………………………….
Ing. Jan

BENDA

místostarosta obce

