
Nařízení obce Kamenice č,.112016

o rozsahuo způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) záxadve schůdnostĺ a sjízdnosti
místních komunikací a chodníků a vymezení úseků místních komunĺkací, na kterych se

nezajištouje sjízdnost a schůdnost na území obce Kamenice v zimním obdobĺ

Rada obce Kamęnice vsouladu s $ 11 odst. 1 a $ 102 odst. 2 písm' d) zakonač,. t28l2}00 Sb., o
obcích (obecní zŤízeni), ve znění pozdějších předpisů, a podle $ 27 odst. 5 a 7 zákona č:. I3lI997 Sb
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisti, vydávátoto natízęni:

Čl. t

Úvodní ustanovenĺ

Nařízęní stanovuje nauzemí obce Kamenice (k.ú. Láđví; k.ú. Štiřín, k.ú. Těptín) ľozsah, způsob a
lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a ostatních ploch a
současně stanovuje úseky místních komunikací, na kteľých se pľo jejich malý dopravní význam nebo
nevyhovující stav povľchu nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstľaňováním sněhu análędi.

cr.2

Vymezení pojmů

1. Místní komunĺkace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace v katastľálním úzęmí Těptín,
Lađvi a Štiřín, kteľé slouŽí pŤevažn€ đopravě naízemí obce a jsou ve vlastnictví (spľávě) obce.
Místními komunikacemi pro účely stanovení plánu zimniídržby se ľozumí:

o komunikace, které napojují jednotlivé části obce na pozemní komunikace vyšší třídy nebo
kategoľie a které nejsou ve správě aűdrŽbě silnic (SÚS) a Ředitelství silnic a dálnic ČR
(RSD),

o obsluŽné místní komunikace umoŽňující přímou dopľavní obsluhu jednotlivých objektů,
pokud jsou přístupné běŽnému pľovozu motoľových vozidel a nejsou účelovou
komunikací,

o samostatné chodníky a stezky pro pěší,

o ostatní plochy, męzi které patří paľkoviště a autobusové zasttlvky.

2. Záxadou ve schůdnostĺ je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani
při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu komunikace a
povětľnostním situacím a jejich důsledkům ($26 odst' 7 zákona).

3, Záłľadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti,
kterou nęmůŽe řiđič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu, dopľavně
technickému stavu komunikací a povětľnostním situacím a jejich důsledkům ($26 odst. 6
zákona).

4. Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, kteľé mohou podstatně zhoršit nebo přerušit
sjízdnost, jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněŽení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy,



mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich
důsledky.

5. Zimním obdobím se ľozumí doba od 1. listopadu do 31 . března následujícího roku. V tomto
období se zimní uđržba místních komunikací a chodníků zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud
vzniknę zimni povětľnostní situace mimo toto obdobi, zmiríuji se závady ve sjízdnosti a
schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem
vlastníka (správce) místních komunikací a chodníků.

Čl. s

Zajĺštění údľžby místních komunikacío chodníků a ostatních ploch

t. Údľzbu místních komunikací a ostatních ploch zajišťuje vsouladu se zákonem o pozemních
komunikacích vlastník, tj. obec Kamenice prostřednictvím obecního úřadu Kamenice' odbor
technických služeb a zhotovitelů zimní űdržby na zák|adě uzavŤených smluv. Zimní údržba se
pľovádí podle Plánu zimni űďržby místních komunikací (dále jen ,,PZIJ"), kteľý je přílohou č. 1
tohoto nařízeni.

z'vdrzba místních komunikací věetně chodníků se řídí ustanovením $ 27 zźtkona o pozemních
komunikacích. Případné vzniklé škody jsou řešeny podle platného občanského zákoníku.

čl. ł
Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období

Zajĺšťování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků je dle místní znalosti a
důležitosti rozděleno do pořadí se stanovením lhůt pro odstľaňování nebo alespoň zmíľňovttni závad
ve sj ízdnosti a schůdnosti místních komunik ací podle P ZIJ .

cl.5
Vymezení rĺseků místních komunikací, na kteľých se nezajištouje jejich sjízdnost a schůdnost

Úseky místních komunikacích, na kteľých se pľo jejich malý dopľavnivýznamnebo nevyhovující
stav povľchu nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu anźieđi,jsou ulice:

Buková, Bŕezová, Kopľetinováo Koľálová, LádeveskńrLanýźová, Lĺšejníkováo Stľmá, Tálinská'
Teplá' Třtinová, Višňovka VI' Višňovka VII



čl. o

Záxérečná ustanovení

1. Toto nařízęní obce Kamenice nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po jeho vyvěšení na uřední
desce obecního uřadu Kamenice.

2. Toto natízení bylo schváleno usnesením Rady obce Kamęnice č. II,ze dne 15.1I.2016 .

Ing. PavelČeľmak Jedlička

starosta

vyvěšeno na úřední desce dne: 23.l l.2016

sejmuto ziňední desky dne 12.12.2016

oBEcNÍ ÚŘÁD KAMENI9p
olešovice, Ringhofferovo náý. /3+

25l68Yęĺ:'ce//á

odęsláno na Kľajský úřad Středočęského kľaje dne: 23.I1.2016


