
OBEC KRÁSNO
se sídlem Krásno, Radnicní 1, PSC 357 47

NARÍZENÍ OBCE
,

KRASNO
císlo 1/2006 ze dne 4.12.2006

o ZIMNÍ ÚDRŽBE OBCE KRÁSNO

Zastupitelstvo obce KRÁSNO rozhodlo dne 4.12.2006 svým usnesením císlo
22/02/2006 vydat podle § 27 odst. 7 zákona c. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
(dále jen "ZPK") a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) s podporou
§ 102 odst. 4 zákona c.128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších
predpisu toto narízení obce:

Clánek 1. Poslání zimní údržby

Zimní údržbou se podle poradí duležitosti zmírnují závady vznikající povetrnostními
vlivy a podmínkami za zimních situací ve schudnosti místních komunikací. Tímto narízením
se stanoví rozsah, zpusob a lhuty odstranování závad ve schudnosti místních komunikací.

Clánek 2. Plán zimní údržby

Zimní údržba komunikací v obci Krásno a místních cástech Háje a Dolní Hluboká se
provádí dle "Plánu zimní údržby obce Krásno".

Clánek 3. Povinnost vlastníka a správce komunikace a majitele nemovitosti s
komunikací sousedící.

Odst. 1 -Povinnosti vlastníka místních komunikací

Vlastník místní komunikace odpovídá s výjimkou prípadu uvedených v odstavci 4 § 27 ZPK
za škody, jejichž prícinou byla závada ve schudnosti místní komunikace nebo prujezdního
úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u
závady zpusobené povetrnostními situacemi a jejich dusledky takovou závadu zmírnit, ani na
ni predepsaným zpusobem upozornit.



Odst. 2 -Povinnosti správce místních komunikací

Funkci správce místních komunikací vykonává Obecní úrad obce Krásno. Správce místních
komunikací je povinen v souladu se zákonem c. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací, vyhl.
c. 104/1997 Sb. ministerstva dopravy a spoju, "Plánem zimní údržby obce Krásno" a tímto
narízením zmírnovat závady vznikající povetrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací
ve schudnosti místních komunikací. "Plán zimní údržby obce Krásno" se zpracovává pro
zimní období každého roku.

Odst. 3 - Povinnosti vlastníku nemovitostí

Vlastník nemovitosti, která v zastaveném území obce hranicí se silnicí nebo místní
komunikací, odpovídá za škody, jejichž prícinou byla závada ve schudnosti na prilehlém
chodníku, která vznikla náledím nebo snehem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho
možností tuto závadu odstranit, prípadne ji zmírnit.

Clánek 4. Urcení zimního období.

Pro úcely tohoto narízení je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. brezna daného
období. V tomto období se provádí zimní údržba komunikací podle "Plánu zimní údržby obce
Krásno". Pokud vznikne zimní povetrnostní situace mimo toto období, zmírnují se závady ve
schudnosti komunikace bez zbytecných odkladu primerene k vzniklé situaci.

Clánek 5. Lhuty pro odstranení nebo zmírnení závad ve schudnosti komunikací.

Vzniknou-li závady ve schudnosti vlivem povetrnostní situace v nocní dobe musí bÝt
odstraneny každý den nejpozdeji v 06.30 hod. Nastane-li závada ve schudnosti vlivem
povetrnostní situace v denní dobe musí bÝtodstranena bez zbytecných prutahu.

Clánek 6. Rozsah a zpusob odstranení nebo zmírnení závad ve schudnosti komunikací.

Odstranením nebo zmírnením závad schudnosti komunikací se rozumí:

- odhrnutí snehu nebo jeho zbytku pokud se spadem vytvorí vrstva vyšší, než 3 cm

- zdrsnení kluzkého povrchu ujetého nebo ušlapaného snehu popr. náledí posypem
hrubým zdrsnovacím materiálem (písek, škvára, šterk)

- narušení povrchu ujetého nebo ušlapaného snehu popr. náledí posypem solí s
následným úklidem zbytku snehu nebo náledí.



Clánek 7. Sankce.

Porušení tohoto narízení se postihuje podle zvláštních právních predpisul), 2).

Clánek 8. Úcinnost

Toto narízení obce nabývá úcinnosti z duvodu naléhavého obecního zájmu dnem vyhláš1
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Lenka Sidorjaková

starostka obce

Vyvešeno na úrední desce dne:
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Ing. Jan Masopust
místostarosta obce


