
Nařízení obce Kamenĺc e č,. 1ĺ2021

o ľozsahu, způsobu a lhůtách odstľaňování (zmíľňování) závad ve schůdnostĺ a sjízdnostĺ
místních komunikací a chodníků a vymezení r'iseků místních komunikacín na kterych se
nezajĺšt'uje sjízdnost a schůdnost na území obce Kamenice v zĺmním období a o zľušení

naŕizeni č,.1l20l9

Rada obce Kamenice v souladu s $ 11 odst. 1 a $ 102 odst. 2 písm. d) ztlkonač,. 12812000 Sb., o obcích
(obecní zÍizení), ve znění pozdějších předpisů, a podle $ 27 odst. 5 a 7 zźkona č,. l3ll997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen ,,Ztlkon"),vydźtvátoto nařízení:

cl. 1

Úvodní ustanovení

Nařízení stanovuje ĺaűzęmiobceKamenice (k.ú. Ládví,k.ú. Štiřín, k.ú. Těptín) ľozsah, způsob alhůty
odstraňováni zävad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků a současně stanovuje
úseky místních komunikací a chodníků, na kteých se pro jejich malý dopľavní vpnam nebo
nevyhovující stav povrchu nezajištĘe sjízdnost a schůdnost odstľaňováním sněhu anźůedí.

Čl.z

Vymezení pojmů

1. Místní komunĺkace jsou veřejně přístupné pozemni komunikace v katastľálním území Těptín,
Lźtdvi a Štiřín, ktęľé sloužipřevážĺě dopravě nat'zeĺrĺ obce a jsou ve vlastnictví (správě) o_bce.

Místními komunikacemi pro účely stanovení plánu zimníűdržby se ľozumí:

o komunikace, kteľé napojují jednotlivé části obce na po'zemní komunikace vyšší třídy nebo
kategorie a ktęľé nejsou ve správě aűdržbě silnic ĺŚÚsl a Řeđitelství silnic a dálnic ČR
(RSD),

o obsluŽné místní komunikace umožňující přímou dopľavní obsluhu jednotlivých objektů,
pokud jsou přístupné běŽnému pľovozu motorových vozidel a nejsou úěelovou
komunikací,

o samostatné chodníky a stezky pro pěší,

o ostatní plochy, mezi kteľé patří parkoviště a autobusové zastźxky.

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

3, Zálľadoa ve sjÍzdnostĺ na místních komunikacích se rcanrĺi taková změnave sjízdnosti, kterou
nemůže řidiě předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu, dopravně
technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům ($26 odst. 6 Zźkona).



4. Povětľnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit
sjízdnost, jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněŽeni, vznik souvislé nämrazy, mlhy, oblevy,
mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jinć: obdobné povětrnostní situace a jejich
důsledky ($26 odst. 5 Zákona).

5. Zimním obdobím se ľozumí doba od l. listopadu do 31. března násleđujícího ľoku. V tomto
období se zimní űdržba místních komunikací a chodníků zajišt'uje podle tohoto plánu. Pokud
vznikne zimni povětľnostní situace mimo toto období, zmirřrují se ztĺvady ve sjízdnosti a
schůdnosti bez zbyteěných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technick1im možnostem
vlastníka (správce) místních komunikací a chodníků.

čls
Zajištění údľžby místních komunĺkací, 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 své příspěvkové organizace TECHNICKÉ
SLUŽBY KAMENICE, příspěvková organizace, IČ:08 68112I (dále jen ,,TsK") dle ěl. III. odst. 2
zÍizovaci listiny TSK a zhotovitelů zimni:úďržby nazźlkladě uzavřených smluv s TSK. Zimniűdržba
se pľovádí podle Plánu zimniűdržby (dále jen ,,PZIJ*),který je přílohou č. 1 tohoto naÍizeni.

z. lJdrzba místních komunikací včetně chodníků se řídí ustanovením $ 27 zźl<ona o pozemních
komunikacích. Případné vzniklé škody jsou řešeny podle platného občanského ziĺkoníku.

čl. ł
Lhůty pľo zmíľňování závad ve sjízdnosti a schůdnostĺ místních komunikací v zimním období

Zajišťovélní sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků je dle místní znalosti a důleŽitosti
rozděleno do pořadí se stanovením lhůt pro odstraňování nebo alespoň zmíľňování zźtvadve sjízdnosti
a schůdnosti místních komunikac i podle PZIJ .

čls
Vymezení rĺseků místních komunikací, na kterých se nezajÍšt'uje jejĺch sjízdnost a schůdnost

Úseky místních komunikacích, na kteľých se pro jejich malý dopravni význannebo nevyhovující
stav povľchu nezajišt'uje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu anźledi,jsou ulice:

Buková úsek od křižovatky u č.p. 259 po č.p. 263' Kopretinová, Ládeveská úsek od č.p.265 po
č.p. 256' Lanýźová, Lišejníková část od č.ev.1318 po 1316 a od č.ev. 1319 po 1325, Strmáo Teplá,
Třtinová, Vĺšňovka VIn Vĺšňovka VII, nezpevněný chodník podól komunĺkace Jednosměľná,
chodník mezi komunĺkací K Větľovu a Jednosměľná, chodník Rĺnghofferova - Stľuhařov mezi
komunĺkací Slunečná a Slámová, chodník v ulici Teplá, chodník v ulĺci Ohľadní úsek mezi č.p.
1462 a č.p. 1455.



Čl. ĺ
Zävéreónä ustanovení

1. Ke dni účinnosti tohoto naÍízen|obce Kamenice se ruší nahzeníobce Kamenice ć. ll20l9.

2. Toto naÍizenl obce Kamenice nabývá účinnosti 15. đnem následujícím po jeho vyvěšení na uřední
desce obecního úřadu Kamenice.

3. Toto naÍízenl bylo schváleno usnesením Rady obce Kamenice ě. 1/1l4ĺRoK/202l, ze dne27. lO.
2021.

l.v'(

Ing. PavelČermák

starosta

Příloha:

Plán zimní ndržhy z27.l0.202l

vyvěšeno naúřední desce dne: 3. ll.202l

sejmuto zÍlÍedni desky dne: 21. ll.202l

odesláno na Kľajský uřad Středočeského kraje dne: 3. tt.2021

Ing. Peh Valášek

místostaľosta




