NAŘÍZENÍ OBCE TETČICE č.1/2009
kterým se stanoví způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
účelových a místních komunikací a průjezdních úseků silnic.
Zastupitelé obce Tetčice se na svém řádném veřejném jednání dne 15.12.2009 usnesli vydat
na základě ust. ~ 11, ~ 102 odst. 2 písm.d) zákona oč. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení),
v platném znění a na základě ust. ~ 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění, toto nařízení:

článek 1
Vymezení neudržovaných úseků komunikací
Úseky účelových a místních komunikací ve správním obvodu obce, na nichž se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
(neudržované úseky) se vymezují takto:

Neudržované úseky komunikací je povinen správce místních komunikací, kterým je obec
Tetčice označit dopravní značkou č. A 22—jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou č. E 12
s textem,, Silnice se v zimě neudržuje“.

Neudržované cesty pro pěší je povinen správce místních komunikací, kterým je obec Tetčice
označit dodatkovou tabulkou č. E 12 s textem,, Cesta se v zimě neudržuje“.

článek 2
Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací

* 45 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.

104/1997 sb.

Správci komunikací zabezpečují zimní údržbu tak, aby pokyn k zahájení příslušného zásahu
byl vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby a aby pluhování bylo prováděno již v průběhu
spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení.
Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti dálnice nebo silnice do doby výjezdu prvních
mechanizmů ke zmírnění této závady nesmí být v zimě delší než 30 minut. Mimo zimní
období se závady ve sjízdnosti zmírňují bez průtahů.
Obec Tetčice zajišťuje sjízdnost místních a účelových komunikací I. až III. pořadí důležitosti
v těchto lhůtách:

a) I. pořadí důležitosti
b) II. pořadí důležitosti
c) III. pořadí důležitosti

do 4 hodin
do 12 hodin
Po ošetření komunikací I. a II. Pořadí
nejpozději však do 48 hodin

Místní a účelové komunikace

—

limity pro započetí údržby

a) Při odstraňování sněhu
V pracovní době nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.
V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění, že
vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.

b) Při posypu interními materiály (chemickými materiály) pro zmírnění závad kluzkosti
V pracovní době nejdéle do 30 minut po zjištění, že se na místních a účelových
komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořená kluzkostí.
V mimopracovní době při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění zhoršení
Sjízdnosti nebo schůdnosti vytvořením kluzkosti.

článek 3
Stanovení pořadí údržby místních komunikací
Zimní úklid a posyp místních a účelových komunikací v obci Tetčice
I.

Křiby
Tyršova
Hybešova
Spojovací

II.

Neslovická
Mlýnská
Sušilova

článek 4
Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti
1)

2)

Závady ve schůdnosti chodníků a vyznačených přechodů pro chodce, které byly
způsobeny povětrnostními situacemi ajejich důsledky se odstraňují na všech
komunikacích a průjezdních úsecích silnic na celém území obce Tetčice kromě úseků,
které jsou tímto nařízením stanoveny jako neudržované úseky komunikací.
Sníh se odstraňuje z chodníků a vyznačených přechodů pro chodce od 3 cm napadané
vrstvy sněhu nebo od 3 cm rozbředlé vrstvy sněhu. Cištění se provádí mechanizačními
nebo ručními prostředky za případného použití posypových materiálů.

3)

4)

5)

Ušlapané vrstvy sněhu a náledí se ošetřují pouze těmito posypovými materiály:
a) chemické rozmrazovací materiály vhodné pro zimní údržbu komunikací
b) zdrsňovací materiály, písek nebo jiné materiály se zrny do velikosti 5 mm
Po ošetření ušlapaných vrstev a náledí chemickými rozmrazovacími materiály se
následně provede odstranění rozbředlé hmoty.
Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují takto:
a) z chodníků
v šířce minimálně 1,0 m
b) z vyznačených přechodu pro chodce
v šířce nejméně 3,0 m
c) z chodníku se zastávkou hrom. autob. dopravy
v celé šířce chodníku a
v délce umožňující nástup a výstup z hromadných dopravních prostředků.

Stanovení pořadí údržby chodníků
I.

Palackého
Neslovická
Tyršova
Nádražní

II.

Hybešova
Křiby
Mlýnská

III.

Rosická

článek 5
Učinnost
Toto nařízení nabývá úČinnosti 1. ledna 2010

článek 6
Platnost tohoto nařízení se stanovuje do 31. března příslušného roku.
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