
Obec Malá Bystřice 

 

Nařízení č. 2/2006, 

kterým se stanovují podmínky zimní údržby chodníků, místních a účelových 

komunikací v obci Malá Bystřice. 

 

 

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice se na svém zasedání dne 30.11.2006 

usnesením č.2/3,  usneslo vydat na základě § 27 odst. 7,  zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, (ve znění pozdějších předpisů,) a v souladu s § 11 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 

odst. 2 písm. d) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto 

nařízení: 

 

 

Čl. 1 

Úvod 

(1) Toto nařízení obce je vytvořeno v souladu se: 

- zákonem 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

- vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 

(2) Úkolem zimní údržby chodníků a místních a účelových komunikací  je zajistit v zimním 

období zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti vzniklých povětrnostními 

podmínkami. 

(3) V souladu s obecně závaznými právními předpisy stanoví toto nařízení obce rozsah, 

způsob a lhůty na odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na chodnících a 

místních a účelových komunikacích. 

(4) Rozsah činnosti správce místních komunikací je stanoven v souladu s potřebami 

obyvatel obce a s přihlédnutím k ekonomickým možnostem Obce  Malá Bystřice. 

 

 

Čl. 2 

Způsob a rozsah údržby místních a účelových komunikací. 

(1) Odklízení sněhu z místních a  komunikací  v obci Malá Bystřice s provádí pouze 

mechanicky, tj. rozhrnováním sněhu. 

(2) S odklízením sněhu se začíná, dosáhne-li vrstva napadaného sněhu min. 15 cm  po 

ukončení sněžení nejpozději za 12 hodin  v pracovný dny, nebo do 24 hodin od ukončení 

sněžení v nepracovní dny. 

(3) Pokud vlivem silného větru a sněžení  dosáhne sněhová pokrývka výšky nad 50 cm a 

sníh nelze rozhrnout plužením, obecní úřad rozhodne podle vývoje počasí o způsobu a 

době zprůjezdnění ostatních místních   a  účelových komunikací  v obci Malá Bystřice.  

(4) V případě denní  venkovní teploty nad 0
0
C se shrne sněhová kaše. 

(5) Rozsah shrnování sněhu :  

1 pořadí:   - parkoviště  u  Kočíbů,   točna  u  Malenů, 

                               -zastávka  u Malenů,   příjezd k OÚ, 

                               - zastávky autobusů  u Bůšů, u  Melichaříků, 

                               - Místní komunikace  č. 1c, Malá Bystřice  u Kočíbů - obchod Santov,   

          - Místní komunikace č.3c. Santov -Hajdušky (po hranici obce), 

         

 

        2    pořadí  - Ostatní místní komunikace a účelové komunikace umožňující přijezd k 

   trvale obydleným domům v obci.                    



 

 

Čl. 3 

Způsob a rozsah zimní údržby chodníků. 

 

(1) Chodníky v obci se udržují pouze rozhrnováním sněhu. Posyp se neprovádí. 

(2) Sníh se z chodníků shrnuje v šíři min. 60 cm, překročí-li vrstva sněhu výšku 10 cm. 

(3) Obecní úřad zajistí úklid chodníků kolem hlavní silnice  do 72 hodin po ukončení 

sněžení. 

 

Čl. 4 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se nařízení č. 3 /2000, o zimní údržbě chodníků,místních a účelových komunikací 

v obci Malá Bystřice. 

. 

 

Čl. 5 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá  účinnosti dnem 1 ledna 2007 

 

 

 

                                                                                                           

    ……………….                                                                                  ..……………….      

    Jméno Příjmení                                                                                 Jméno Příjmení 

      místostarosta                                                                                           starosta  

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 


