Nařízení obce č. 1/2015
Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad
ve schůdnosti chodníků, místních komunikací
a průjezdních úseků silnic
(Plán zimní údržby)

Zastupitelstvo obce Včelná vydává na základě § 27 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)
a v souladu s § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, toto nařízení obce:
I.
Předmět úpravy
Tímto nařízením se:
1. stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních
komunikací v obci
2. vymezují úseky komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
3. pro účely výše uvedené vyhlášky je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března
následujícího roku. V tomto období se prování zimní údržba podle plánu zimní údržby.
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti
(schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.
II.
Vymezení místních komunikací






















Borovského, parc. č. 570/11
Čtyři Chalupy, parc. č. 515, 537/3, 497
Dlouhá, parc. č. 303, 115, 92/6
Dlouhé role, parc. č. 723/67, 723/88 část, 723/89, 723/91, 723/92, 723/93
Dolní, parc. č. 723/18, 723/68, 723/69, 723/312, 723/374
Družstevní, parc. č. 633/2
Hraniční, parc. č. 682
Husova, parc. č. 343, 291, 144, 94/11
Jiráskova, parc. č. 333, 278
Jiřičkova, parc. č. 723/275, 723/301, 723/319, 723/373, 723/438, 723/451
Krátká, parc. č. 69/11
Lesní, parc. č. 421, 219/3, 219/2
Lesní kolonie, parc. č. 26, 34, 9, 11, 219/1
Na Vyhlídce, parc. č. 657
Nová, parc. č. 3/1
Okružní, parc. č. 723/301, 723/385, 723/407, 723/419, 723/373, 723/438
Rybákova, parc. č. 363, 246, 201
Sokolovského, parc. č. 97 a část 788/4 k čp. 477
Tikalova, parc. č. 723/88, 723/272, 723/438, 723/391, 723/211
Tyršova, parc. č. 350, 274, 189, 162/3
U Stadionu, parc. č. 350











Úzká, parc. č. 70, 635/1
V Sídlišti, parc. č. 86/9
Větrná, parc. č. 529/22
Witthanova, parc. č. 180, 546
Zahradní, parc. č. 194
Luční, parc. č. 538/13
ulice od tř.5.května ke skladu Čepro a.s., parc. č. 529/3
cesta od tř.5.května k domku čp. 243 v Lesní kolonii
cesta od tř.5.května k čp.276, parc. č. 456

Vymezení chodníků:

podél ulice tř.5.května

ulice Witthanova – část

podél ulice Dlouhé role

podél ulice Jiřičkova

podél ulice Tikalova

podél ulice Okružní
III.
Zařazení komunikací do tříd dle pořadí důležitosti
Všechny místní komunikace uvedené v čl. II se zařazují dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, do III. pořadí důležitosti.
IV.
Komunikace, na nichž se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
1. Pro malý dopravní význam se nezajišťuje zimní údržba komunikace mezi silnicí III. třídy
č. 00354 a obcí Roudné v severní části katastru obce Včelná na parc. č. 756.
2. Silnice na tř.5.května a v ulici Nádražní nejsou místními komunikacemi a zimní údržbu
vozovky provádí Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, České Budějovice.
V.
Odpovědnost za zimní údržbu
1. Za odstranění závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků odpovídá obec.
2. Osobou zodpovědnou za provádění zimní údržby za obec Včelnou je vedoucí technických
služeb obce Včelná.
3. V obci Včelná není stanovena nepřetržitá služba zodpovědná za výkon zimní údržby.
VI.
Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací
1. Zimní údržba bude prováděna na místních komunikacích vymezených v článku 2. tohoto
nařízení a závady ve schůdnosti chodníků, místních komunikací průjezdních úseků silnic
budou odstraněny ve lhůtě do 48 hodin.
2. Odhrnování sněhu z místních komunikací se zahajuje nejpozději při spadlé vrstvě 8 cm,
odhrnování sněhu z chodníků se zahajuje nejpozději při spadlé vrstvě 5 cm, a to nejdříve
po 4. hodině ranní.

3. Přednostně bude zajišťována sjízdnost místních komunikací sloužících k zásobování
a příjezdu k mateřské škole a jiným důležitým objektům občanské vybavenosti a schůdnost
chodníků kolem zastávek autobusů.
4. Čištění komunikací i chodníků se provádí ručním nebo mechanickým odstraněním sněhu
či náledí a v případě kluzkého povrchu či nebezpečných stoupání se následně povrch zdrsní
posypovým materiálem.
5. K posypu je zakázáno používat popel, škváru, strusku, domovní odpad a jiné hmoty, které
by znečišťovaly chodníky a místní komunikace.
6. Posypový materiál včas před zimním obdobím a v odpovídajícím množství zajišťuje
vedoucí technických služeb obce Včelná.
VII.
Kalamitní stav
Kalamitní stav za mimořádného sněžení či povětrnostních podmínek vyhlašuje starosta obce.
Za kalamitní situace se způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a sjízdnosti
místních komunikací stanovují dle konkrétní situace mimo rámec tohoto nařízení.
VIII.
Účinnost
Tímto se ruší nařízení obce č. 1/2009 "Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti
chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (Plán zimní údržby)".
Toto nařízení bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 10.8.2015 a nabývá účinnosti patnáctým
dnem po vyhlášení.

..............................................
Ing. Jarmila Mandžukova
starostka obce

Vyhlášeno vyvěšením na úřední desce dne: 19.8.2015
Sejmuto dne:

..............................................
Mgr. Kamil Feitl
místostarosta

