
Nařízení obce Kamenice č,.ll2019

o ľozsahu, způsobu a lhůtách odstľaňování (zmíľňování) záxad ve schůdnosti a sjízdnosti
místních komunikací a chodnÍků a vymezení úseků místních komunĺkacío na kterych se

nezajĺšt'uje sjízdnost a schůdnost na území obce Kamenice v zimním období a o zľušení
naľrzení č,.1ĺ2016 a č,.l.l20l7

RadaobceKamenicevsouladus$11odst. 1a$102odst.2písm.d)zákonać.12812000Sb.,oobcích
(obecní zÍizeni), ve zněni pozdějších předpisů, a pod1e $ 27 odst. 5 a 7 zttkona č,. l3ll997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve zněni pozděj ších předpisů, vydźx á toto nařízení :

V
cl. 1

Úvodní ustanovení

Nařízení stanovuje nauzemiobce Kamenice (k.ú. Láďvi,k.ú. Štiřín, k.ú. Těptín) rozsah, způsob a lhůty
odstľaňováni závađ ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chođníků a souěasně stanovuje
úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nebo
nevyhovující stav povľchu nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

ct.2

Vymezení pojmů

1. Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace v katastľálním území Těptín,
Láđvi a Štiřín, kteľé sloužiptevźňné dopravě ĺauzemi obce a jsou ve vlastnictví (správě) obce.
Místními komunikacemi pľo účely stanovení plánu zimniudržby se rozumí:

o komunikace, kteľé napojují jednotlivé části obce na pozemni komunikace vyšší třídy nebo
kategoľie a kteľé nejsou ve spľávě a í&žbě silnic (SÚS) a Ředitelství silnic a dálnic ČR
1Řso;,

o obslužné místní komunikace umoŽňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů,
pokud jsou přístupné běžnému provozu motorových vozidel a nejsou úěelovou
komunikací,

o samostatné chođníky a stezky pro pěší,

o ostatní plochy, mezikteré patří paľkoviště a autobusové zastávky.

2. Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kteľou nemůže chodec předvídat ani
při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu komunikace a
povětmostním situacím a jejich důsledkům ($26 odst. 7 zźlkona).

3. Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změĺa ve sjízdnosti, kterou
nemůže řidič předvídat při pohybu voziđla přizpůsobeném stavebnímu stavu, đopravně
technickému stavu komunikací a povětmostním situacím a jejich důsledkům ($26 odst. 6 zákona).



4. Povětrnostnímĺ sĺtuacemĺ a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit
sjízdnost, jsou vánice aintenzivní dlouhodobé sněŽeni,vznik souvislé ĺttmrazy, mlhy, oblevy,
mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětmostní situace a jejich
důsledky.

5. Zĺmním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31 . bÍezna následujícího roku. V tomto
období se zimní údržba místních komunikací a chodníků zajišt'uje podle tohoto plánu. Pokud
vznikne zimni povětmostní situace mimo toto obdobi, zmirřvji se ztlvady ve sjízdnosti a
schůdnosti bez zbyteěných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickyrn moŽnostem
vlastníka (správce) místních komunikací a chodníků.

cl.3

Zajištění údľžby místních komunikací, chodníků a ostatních ploch

t ' Údrzbu místních komunikací a ostatních ploch zajišt'uje v souladu se zákonem o pozemních
komunikacích vlastník, tj. obec Kamenice pľostřednictvím obecního úřadu Kamenice, odbor
technických služeb a zhotovitelů zimní űďržby ĺazákladě uzavřených smluv. Zimníűdržbase provádí
podlePlánu zimniuďržby (dálejen,,PzÚ*),kteľýjepřílohouč. 1tohoto naŤizeni.

z.udrzba místních komunikací včetně chodníků se řídí ustanovením $ 27 ztĺkona o pozemních
komunikacích. Případné vzniklé škody jsou řešeny podle platného oběanského zákoníku.

čl. ą

Lhůty pľo zmírňovánízávad ve sjízdnostĺ a schůdnostĺ místních komunikací v zimnĺm období

Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků je dle místní znalosti a důleŽitosti
ľozděleno do pořadí se stanovením lhůt pro odstraňování nebo alespoň zmírňováni zćlvad ve sjízdnosti
a schůdnosti místních komunikací podle PZÚ.

Čl. s

Vymezení úseků mÍstních komunikací, na kterých se nezajĺšt'uje jejich sjízdnost a schůdnost

Úseky místních komunikacích, na kterých se pro jejich malý dopravni významnebo nevyhovující
stav povrchu nezajišt'uje sjízdnost a schůdnost odstľaňováním sněhu análedi,jsou ulice:

Buková úsek od křižovatky u č.p. 259 po č,.p.263, Kopľetinováo Ládeveská úsek od č.p. 265 po
č.p, 256, Lanýž,ová, Lišejníková část od č.ev.1318 po 1316 a od č.ev. 1319 po 1325, Stľmá,
Tálinskáo Teplá' Třtĺnováo Višňovka VI' Vĺšňovka VII, nezpevněný chodník podél komunikace
Jednosměľnáo chodník mezi komunikace K Větľovu a Jednosměľná, chodník Rĺnghoffeľova *
Stľuhařov mezĺ komunikací Slunečná a Slámová, chodník v ulici Tálĺnská a Teplá.



člĺ
Zá*érećná ustanovení

1' Ke dni účinnosti tohoto naÍizeni obce Kamenice se ruší naÍizeni obce Kamenice č. 112016 all20|7.

2.Toto nařizeni obce Kamenice nab1ývá účinnosti 15. đnem násleđujícím po jeho vyvěšení na úřední
đescę obecního uřadu Kamenice.

3. Toto naÍizęni bylo schváleno usnesením Rady obce Kamenice č. lt' ze dĺę27. 11.2019.

-
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Ing. Pavel Čermák Ing. Petr Valášek

místostarostastaľosta

Příloha:

Plźn zimni űdržby z 30. I0. 2019

vyvěšeno naúřední desce dne: 1 I. 12.2019

sejmuto zűÍední desky dne:27. 12.2019

odesláno na Krajský úřad Středočeského kraje dne: Il.1,2.2019


