Obec Stará Ves, okres Přerov,IČ 00636584

Nařízení

č.l/2010

kterým se pro obec Stará Ves stanoví rozsah.způsob
schůdnosti

a lhůty odstraňování závad ve

místních komunikací a chodníků a vymezují se úseky místních komunikací a

chodníků, na kterých se sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území obce
Stará Ves nezajišťuje.

Zastupitelstvo obce Stará Ves se na svém zasedání dne 11.10.2010 usneslo na základě § 27
odst. 5) a 6) zákona č.13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst.2) pism.d}, a odst.4 a § 84 odst.3) zákona
č.128/2000 Sb.,o obcích fobecní zřfzení/,

ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení:

Článek 1
Předmět úprav
Tímto nařízením se stanoví:
a) rozsah.způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a
chodníků v obci Stará Ves a
b) vymezují se úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se sjízdnost a
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí nezajišťuje.

.-

Článek 2
Rozsah a způsob odstraňování závad
Zimní údržbu místních komunikací zajišťuje obec vlastní technikou a vlastním
zaměstnancem/plužení
2.

a posyp/o

Plužení sněhu se provádí mechanickými

prostředky a zdrsňování náledí nebo ujetých

sněhových vrstev se provádí posypem pískem resp.solí.

Článek 3
Lhůty pro odstraňování závad
1.

2.

Zimní údržba se zajišťuje každoročně od 1.12. do 31.3.následujícího

Mimo toto období se závady ve sjízdnosti a schůdnosti/které

náledim.odstraňují

roku

vznikly sněžením nebo

nebo zmírňují bez zbytečných odkladů a průtahů přiměřeně

k vzniklé situaci.
3.

Zahájení prací při zimní údržbě se stanovuje:
a)

na místních komunikacích,chodnících

u aut.zastávky a u obecního úřadu,každodenně

7,00 - 21,00 hod. ,průběžně
b)

v době od 21,00 hod. do 7,00 hod. se zimní údržba místních komunikací a chodníků
neprovádí.

Článek 4
Úseky.na kterých se schůdnost nezajišťuje
Chodníky, na kterých se nezajišťuje schůdnost a odstraňování
a)

sněhu a náledí

Chodníky před domy od č.p.9 - č.p.35 (podél hl. místní komunikace),dále

před domy od

č.p.199 -č.p. 144 a od č.p.l72 - č.p. 188.Dále vstupy a vjezdy do domů a chodníky podél
domů.
b)

Ostatní plochy sloužící k průchodům v uličkách /kde nejsou vybudovány chodníky/o

od

Článek 5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti od 1.11.2010

Ve Staré Vsi dne 18.10.2010.
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