Nařízení obce Vrané nad Vltavou č. 1/2011
O rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací
Rada obce Vrané nad Vltavou vydává podle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a st. § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních
v komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
1. Toto nařízení stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti
místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic na území obce Vrané nad Vltavou.
2. Toto nařízení stanoví pořadí provádění zimní údržby podle pořadí důležitosti jednotlivých
komunikací v časových lhůtách.
3. Pro účely tohoto nařízení je zimním obdobím vždy doba od 1. 11. běžného roku do 31.3.
následujícího roku. Pokud vznikne povětrností situace obdobná zimnímu období mimo výše
stanovené období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečného
odkladu přiměřeně vzniklé situaci.
4. K základním způsobům odstraňování závad náleží zejména pluhování sněhových vrstev, posyp
chemickými nebo inertními materiály.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Závadou ve schůdnosti a sjízdnosti je taková změna ve schůdnosti a sjízdnosti pozemní
komunikace nebo chodníku, kterou nemůže chodec nebo řidič předvídat ani při pohybu
přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu místní komunikace nebo
chodníku, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
2. Povětrnostní situace a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost a
schůdnost, jsou vánice, a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy,
mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrností situace a jejich
důsledky.
Čl. 3
Rozdělení komunikační sítě do skupin
1. Komunikace obce Vrané nad Vltavou jsou pro účely zimní údržby rozděleny do tří skupin a to
podle důležitosti takto:
a) I. pořadí důležitosti
do 4 hodin
b) II. pořadí důležitosti
do 12 hodin
c) III. pořadí důležitosti
po ošetření I. A II. Pořadí, nejpozději však do 48 hodin
Čl. 4
Rozdělení komunikací, kde se zajišťuje sjízdnost a schůdnost podle skupin
I. pořadí důležitosti – do 4 hodin
1. Březovská – kopec od křižovatky u železničního přejezdu V Dolích k horní budově
mateřské školky
2. Březovská – kopec v oblasti Březová
3. křižovatka Březovská a Pod Sokolovnou
4. křižovatka U Školy a Dlouhá
5. od Březovské do Obloukové ke zdravotnímu středisku, zpět Příčnou do Dlouhé

6.
7.
8.
9.

U Elektrárny – kopec u Megafytu
Dlouhá – rovina
Nádražní - od ZUŠ do Vltavské k hasičské zbrojnici
U Pošty

II. pořadí důležitosti – do 12 hodin
1. V Zídkách, Pod Lesem – kopec
2. železniční přejezd Skochovická – Vltavská
3. Skochovice – Dravkov, kopec
4. Skochovice – Vltavská, od hasičské zbrojnice k přejezdu
5. Na Kodlíči
6. Ve Strouze – horní část
7. Skochovická
8. Ke Statku
9. chodník před obecním úřadem v Březovské
III. pořadí důležitosti – do 48 hodin
1. chodníky k přívozu, u ZUŠ, v Nádražní, v Dlouhé ke Školní jídelně, Březovská
2. schody u hřbitova a Akátku
3. Na Vršku
4. Pod Lesem – rovina
5. U Elektrárny – k fotbalovému hřišti
6. Nad Školkou
7. Kruhová
8. Oblouková
9. Rovná
10. U Školy
11. Na Chrástech
12. Polní
13. Příčná
14. Nad Schody
15. Nad Jezerem, pouze horní část po křižovatku s ulicí Na Chrástech
16. Luční
17. Na Vršku
18. Spojovací
19. Sluneční
20. Zahradní
21. Větrná
22. Akátová
23. Jedlová
24. Modřínová
25. Smrková
26. Borová
27. U Potoka
28. Dravkov – zbylá část
29. U Jezera
30. Na Vyhlídce
31. Zvolská
32. V Zahradách
33. Slepá
34. Lesní
35. Okružní část s otočkou zpět do Lesní

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Tímto nařízením se ruší vyhláška číslo 3/2002 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad
ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací.
2. Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady obce Vrané nad Vltavou dne 9.2.2011 a nabývá
účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ve Vraném nad Vltavou dne: 9.2.2011

………………………………
Petr Janeček
Místostarosta obce

Vyvěšeno dne: 11.2.2011
Sejmuto dne:

…………………………….
Martina Filipová
starosta obce

