Město Jiříkov

Nařízení města ř. 3 /2006
kterým se upravuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních
komunikací a průjezdních úseků silnic.

Rada města Jiříkova se na svém zasedání dne 12.9.2006 usnesením č. 703/2006 usnesla vydat na
základě § 27 odsl. 7 zákona č. i 3/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a § 102 odst. 2 písm. d) zákona 128/2000 Sb,, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Město Jiříkov tímto nařízením města stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve
schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseku silníc.
2) V zastavěném území města jsou místní komunikace a průjezdní úsek sifnice schůdné, jestliže
umožňuji bezpečný pohyb chodců, přizpůsobený technickému stavu těchto komunikací
a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Článek 2
Rozsah odstraňování závad
1) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic se odstraňují na celé
jejich šířce a délce, není-li dále stanoveno jinak.
2) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují po celé šířce chodníku bez obrubníku (sníh se
shrnuje podélně k obrubníku), který' slouží chůzi a průjezdu kočárků a saní, a na místech zastávek
autobusů.

Článek 3
Způsob odstraňování závad
1) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic, pokud vznikly náledím
nebo sněhem, se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem
zdrsňujícími materiály. Sníh je nutné odstraňovat tak, aby nedošlo k j e h o ušlapání provozem
a přimrznutí k povrchu chodníku. Sněhovou brečku je nutno z chodníku odstranit.
2) Pří odmetávání a odhrnování sněhu se sníh odstraní bez zbytkové vrstvy až na povrch chodníku.
Sníh z chodníku je zakázáno shrnovat do vozovky. Sníh se ponechává v hromadách a okraji
chodníku při vozovce, přičemž nesmí být ztížena jeho nakládka přihrnutím ke stromům nebo
sloupům veřejného osvětleni, nesmí být zataraseny přechody pro chodce přes vozovky, příchody a
vjezdy do objektů a na poklopy sloužící jako přístupy k sítím a zařízením uloženým pod povrchem
chodníků

3) V místech a na chodnících používaných jako nástupní a výstupní prostory veřejné hromadné
dopravy je zakázáno shrnovat sníh způsobem, který by ohrozil bezpečnost nebo znemožnil nástup
a výstup cestujících.
4)

Závady ve schůdnosti chodníku se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů
a v přístupech u přechodů pro chodce.
Článek 4
Lhůty odstraňování závad
1) Schůdnost musí být zajištěna v době od zjištění vzniku závady do :

a) 4 hodin u chodníků, které slouží jako přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo městská
a zdravotnická zařízení, další úřady (pošta, banka), ke stanicím a zastávkám, veřejné hromadné
dopravy.
b) 8 hodin u ostatních místních komunikací.
c) závady ve schůdností se neodstraňují v Časovém úseku 16:00 - 7:30

Článek 5
Kontrolní činnost
Kontrolu dodržování nařízení města jsou oprávněni provádět určení pracovníci Městského úřadu
v Jiříkově a osoby pověřené výkonem státního dozoru.

Článek 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška Č. 5/2000, o schůdnosti místních komunikaci, ze dne
16.10.2000

Článek 7
Účinnost
Toto nařízení města nabývá účinnosti dne

1.10.2006

