Obec Plavy

NAŘÍZENÍ obce Plavy č. 1/2009
o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování / zmírňování / závad ve sjízdnosti a schůdnosti na
místních komunikacích, chodnících a průjezdních úsecích silnic
Zastupitelstvo Obce Plavy rozhodlo usnesením č. 108/6/09 ze dne 16.12.2009 vydat v souladu s § 27
odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §
11 a § 102 odst. 2 písm. d) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení :
Čl. I
Úvodní ustanovení
1) Toto nařízení vymezuje rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti a
schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic, které vznikly znečištěním,
náledím nebo sněhem.
2) Pro účely tohoto nařízení se zimním obdobím rozumí období od 1.listopadu do 31.března. Pokud
vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti
bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.
Čl. II
Rozsah
Sjízdnost a schůdnost v katastru obce se zajišťuje na místních komunikacích, chodnících a průjezdních
úsecích silnic včetně jejich součástí, kterými jsou veřejná parkoviště, veřejná prostranství a přechody pro
chodce.
Čl. III
Způsob
1) Obec Plavy provádí v rámci zimní údržby zmírňování a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
na chodnících, místních komunikacích a jejich součástech. Zimní údržba musí být prováděna šetrně
s ohledem na životní prostředí.
2) Krajská správa silnic Libereckého kraje provádí v rámci zimní údržby zmírňování a odstraňování závad
ve sjízdnosti a schůdnosti na průjezdních úsecích silnic a jejich součástech.
3) Na komunikacích uvedených v Nařízení Obce Plavy č. 2/2009 se z technických důvodů nebo pro
jejich malý dopravní význam sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí nezajišťuje.
Čl. IV
Lhůty
1) V zimním období musí být padající sníh z pozemních komunikací odklízen průběžně.
2) Sjízdnost a schůdnost je zajišťována nejpozději:
a/ do 12 hodin po skončení spadu sněhu
- na místních komunikacích;
- na chodnících v Plavech podél silnice I/10 v úseku od čp. 61 k železničnímu přejezdu po pravé
straně směr Držkov, v úseku od veřejného parkoviště před obecním úřadem k autobusové
zastávce směr Tanvald;
- na chodnících a nástupištích u zastávek pravidelné autobusové dopravy;
- na chodníku podél mostu přes Kamenici, na lávce přes Kamenici;
- na veřejném parkovišti proti obecnímu úřadu;
b/ do 48 hodin po skončení spadu sněhu
- z dalších úseků neuvedených v bodu a) , z nichž je k zajištění schůdnosti nezbytné sníh odvážet.
Čl. V
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctý den po vyvěšení na úřední desce obce.
Ke dni účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení ze dne 5.9.1999.
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