Nařízení
č. 1/2009
o provádění zimní údržby na místních komunikacích
Rada města Lomnice nad Lužnicí v souladu s ustanovením §11 a §102 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 27, odst. 5 a 6 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákona), vydává toto nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
1. Toto nařízení vymezuje v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákona a § 42 odst. 2
písm. d) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích (dále jen vyhlášky), místní komunikace na území města Lomnice nad
Lužnicí, na nichž se nevykonává zimní údržba z důvodu dopravní bezvýznamnosti.
2. Toto nařízení stanoví v souladu s § 27 odst. 6 zákona a § 41, § 42 odst. 2, § 44 a § 46
vyhlášky rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních
komunikací - chodníků a průjezdních úseků silnic (přechodů pro chodce na nich
umístěných, dále jen přechodů pro chodce) na území města Lomnice nad Lužnicí.
Čl. 2
Vymezení úseků
1. Místní komunikace I.-III. tř. – motoristické - pro zpracování plánu zimní údržby
k zajištění sjízdnosti se rozdělují podle dopravního významu do 1. – 2. pořadí a na
neudržované úseky komunikací z důvodu dopravní bezvýznamnosti nebo
nedostupnosti pro techniku provádějící zimní údržbu, které budou označeny svislou
dopravní značkou A 22 s dodatkovou tabulkou. Rozdělení místních komunikací podle
jejich dopravního významu do pořadí 1. a 2. je uvedeno v příloze č. 1, místní
komunikace I. až III. třídy neudržované jsou vyjmenovány v příloze č. 2.

2. Místní komunikace IV. tř. – nemotoristické (dále jen chodníky) se rozdělují pro
zpracování plánu zimní údržby k zajištění schůdnosti podle jejich významu do 1. – 2.
pořadí a na neudržované chodníky. Rozdělení místních komunikací IV. třídy –
chodníků podle jejich významu do pořadí 1. a 2. je uvedeno v příloze č. 3, chodníky
neudržované jsou vyjmenovány v příloze č. 4. Neudržované chodníky budou
označeny tabulkou s informací, že tyto chodníky se v zimním období neudržují.
Čl. 3
Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti
1. Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem
je dán minimální šířkou pásu pro chodce 1,00 m. U chodníků v 1. pořadí důležitosti je
třeba odstraňovat závady ve schůdnosti vzniklých náledím nebo sněhem v celé šíři
chodníku. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku
podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce, a to v celé
jejich šíři.

2. Schůdnost chodníků a přechodů pro chodce se zajišťuje odmetáním nebo odhrnutím
sněhu, oškrabáním zmrazků nebo posypem zdrsňovacími inertními materiály (písek,
drť zrnitosti 0,5 – 8 mm neobsahující toxické nebo jinak škodlivé látky a hlinité
částice), ale pouze na vrstvu sněhu do výšky 3 cm. Posyp chemickými materiály se
v souladu s vyhláškou zakazuje. Při strojním čištění nesmí zbývající výška sněhu
překročit 3 cm.
3. Schůdnost místních komunikací a přechodů pro chodce je třeba zajistit nejdéle k 8:00
hod. ranní. Je-li to nutné, je třeba zajistit schůdnost kdykoliv během dne.
4. V průběhu zimního období, pokud zůstanou komunikace bez sněhové pokrývky a
náledí, a po jeho skončení je nutné rovněž zajistit očištění všech místních komunikací
silnic odstraněním zdrsňujícího inertního materiálu. Znečištění komunikací je závadou
v jejich schůdnosti.
Čl. 4
Všeobecné podmínky
1. Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti silnic a místních komunikací
a ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce obsahuje podrobně „ Plán organizace
údržby místních komunikací města Lomnice nad Lužnicí“, do kterého je možné
nahlédnout na Městském úřadu Lomnice nad Lužnicí.
2. Pro účely tohoto nařízení a v souladu s § 41 odst. 4 vyhlášky je zimním obdobím doba
od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vzniknou závady ve
schůdnosti znečištěním, náledím nebo sněhem mimo zimní období, budou odstraněny
bez zbytečných průtahů.

Čl. 5
Závěrečné ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Dnem vyhlášení je první den
po jeho vyvěšení na úřední desce.

Karel Zvánovec
starosta města

Vyvěšeno na úřední desce : 12.11.2009

Sejmuto :

MUDr. Jaroslava Pumprová
místostarosta města

PŘÍLOHA č. 1
komunikace I až III. třídy
Pořadí 1.
Náměstí 5. května
Václavské náměstí
Palackého náměstí
Sádecká
Nové Město
Slunečná (včetně za zdravotním střediskem)
Sochorova
Na Třepince
B. Němcové
Nová
Dr. Kuny
Bratří Čapků
Na nábřeží
Školní
Kostelní
Šalounská
Jindrlovská
Floriánská
Třeboňské předměstí
Komunikace Klec - Lužnice

Pořadí 2.
k Novému hřbitovu
k čistírně odpadních vod

PŘÍLOHA č. 2
Seznam místních komunikací I. – III. třídy a účelových komunikací, které
nebudou udržovány v zimním období :
kolem Peřinky
ulička do Školní
ulička do Kostelní
ke studánce
spojovací Klec – Frahelž
kolem vodárny
a dále veškeré bezejmenné místní a účelové komunikace v k. ú. Lomnice nad Lužnicí

PŘÍLOHA č. 3
komunikace IV. třídy - chodníky
Pořadí 1.
Náměstí 5. května
Václavské náměstí
Palackého náměstí
Tyršova ulice
Nádražní ulice
Třeboňská ulice
Budějovická ulice

Pořadí 2.
Slunečná ulice
Sochorova ulice
B. Němcové
Dr. Kuny
Jindrlovská ulice
Třeboňské předměstí
Za zdravotním střediskem

PŘÍLOHA č. 4
komunikace IV. třídy - chodníky neudržované
Sádecká ulice
Nové Město
Na Třepince
Nová ulice
Bratří Čapků
Na nábřeží
Školní ulice
Kostelní ulice
Šalounská ulice
Floriánská ulice
Zámecká ulice
Budějovická (pravá strana od Palackého náměstí)

