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OBEC HOMOLE
NAŘíZENí
č.2/2008
k zabezpečení schůdnosti místních komunikací v zimním období
( chodníků)
Zastupitelstvo obce Homole ( pokud není rada obce, pak zastupitelstvo obce)
usnesením č. 21/2008 ze dne 19.11.2008 vydává na základě zmocnění v § 27, odst.
6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 11, odst. 1) a § 102, odst. 2) písmo d)
(v případě zastupitelstva dle § 84, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:
ČI. 1
Předmět nařízení
1. Toto nařízení stanovuje rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve
schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic (dále jen "zimní údržba").
2. Stanovení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí na území
obec Homole.
ČI. 2
Vymezení pojmů
1) Zimním obdobím se pro účely tohoto nařízení rozumí období od 1.11. do 31.3.
následujícího roku.
2) Místní komunikací a průjezdním úsekem silnice" se rozumí podle stavebně
a dopravně technického stavu místní komunikace sloužící k chůzi chodců
a zařazená v pasportu místních komunikací, tj. např. chodník samostatný, chodník
přilehlý k vozovce (místní komunikaci) nebo k vozovce (silnice v průjezdním úseku
obce), chodník přilehlý k nemovitosti, přechod pro pěší nebo i jinak oddělená
část komunikace, která slouží výhradně k pohybu chodců (dále jen "chodník").
3) Závadnou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti chodníku,
kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu
a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
4) Odpovědnou osobou za provádění zimní údržby se rozumí osoby dle § 27
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znéni.:
5) Nemovitostí se rozumí stavba nebo pozemek.
ČI. 3
Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti
Na nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní
komunikací, budou závady ve schůdnosti chodníku, které vzniknou vlivem

povětrnostní situace nočních hodinách, odstraněny nejpozději do 7,00 hodin.
V dalším průběhu dne, v případech, kdy trvá nebo nastane povětrnostní situace
způsobující závady ve schůdnosti chodníků, budou závady odstraňovány průběžně,
bez zbytečných odkladů.
ČI. 4
Způsob a rozsah odstraňování závad ve schůdnosti
1) Odklízení sněhu nebo náledí se provádí především mechanicky, tj. Za pomocí
strojů a speciálních mechanismů nebo ručně pomocí k tomu přizpůsobenému nářadí
a to ak, aby nedošlo k poškození samotného povrchu chodníku.
2) Odklízení sněhu nebo náledí se provádí nejprve odmetáním nebo odhrnutím,
odškrábáním zmrazků a následně, v případě potřeby posypem a to v celé délce
a šířce.
ČI. 5
Kontrolní a sankční opatření
1) Kontrolu provádění zimní údržby chodníků zajišťuje zaměstnanec Obecního
úřadu.
2) Za porušení povinností uložených tímto nařízením může být uložena pokuta
ve smyslu zvláštních právních předpisů",
ČI. 6
Závěrečná ustanovení
1) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
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