Obecně závazná vyhláška obce Teplice nad Bečvou
č. 2/2000
o zimní údržbě na místních komunikacích
Starosta obce Teplice nad Bečvou podle ustanovení § 45 písm. l) zákona ČNR čís. 302/1992 Sb., kterým se mění
a doplňuje zákon čís. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů vydává v přenesené
působnosti tuto obecně závaznou vyhlášku o zimní údržbě na místních komunikacích.
Článek 1
Závaznost vyhlášky
1.
2.

Tato vyhláška řeší zimní údržbu na místních komunikacích, které jsou ve vlastnictví obce Teplice nad
Bečvou.
Tato vyhláška je závazná pro všechny vlastníky nemovitostí, které hraničí s místními komunikacemi.
Týká se zimní údržby na chodnících (odstraňování sněhu, náledí, posypu vč. jeho odstraňování).

Článek 2
Základní pojmy
1.
2.

•
•
•
•

3.

Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně místní dopravě
na území obce.
Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebního technického vybavení
do těchto tříd:
místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace
místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého
připojení sousedních nemovitostí
místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace
místní komunikace IV. Třídy, kterou je nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na
které je umožněn smíšený provoz
Místní komunikaci tvoří
o silniční pozemek
o chodníky

4.

Místní komunikace může být ohrožena v zimním období
o
o
o
o
o
o

5.
jímž je

vánicemi
intenzivním dlouhodobým sněžením,
vznikem souvislé námrazy,
mlhami,
oblevou,
namrzajícím deštěm apod.

Zimní údržba je zaměřena na zajištění plynulého a bezpečného provozu,

o sjízdnost a schůdnost místních komunikací

Článek 3
Místní komunikace
1.

Zimní údržba je prováděna na všech místních komunikacích, jejichž vlastníkem je obec Teplice nad
Bečvou dle tohoto rozdělení:

Čís. MK P. č.

Lokalita

Č.p. domů

1.

230/1

U Ostravanky

56, 63

2.

267/5

Böhm – Elšík

55, 70

3.

694

Pekárna – Mitura

36, 94

4.

691

Na Výsluní

48, 66, 37, 27, 54, 69, 78, 6, 8

5.

689

Panelové domy

97, 98

6.

22

Za kaplí

15, 39, 11E, 2, 89

7.

700/3

Před kaplí

5, 52

8.

63/2

Has. Zbrojnice, Černošek, Theimer,
Vlček, Vykopal

78, 90, 91, 92, 102

9.

686

K drůbežárně

28, 29, 34, 12E, 57, 77, 86

10.

548

K Segeťům

30, 62

11.

682

Kohout, Skácelová, dr. Bučková

32, 73, 103

12.

42/2

Panelové domy

53, 95, 96

Článek 4
Sjízdnost místních komunikací – provádění údržby
1.
2.
3.
4.
5.

Odhrnování sněhu a námrazy na místních komunikacích provádí techničtí pracovníci Obecního úřadu
nasazením malotraktoru a radlice.
Příkaz k odstraňování dává Obecní úřad dle povětrnostních podmínek. Odhrnování musí být provedeno
nejpozději do 8.00 hodiny ranní.
V případě mimořádně zhoršených povětrnostních podmínek musí být odrnování sněhu provedeno
nejpozději již v ranních hodinách a při stálém jejich zhoršování i během dne.
Posyp přechodu na místní komunikaci “Na výsluní” mezi domem čp. 48 a zídkou pod panelovými
domy čp. 95, 96, jakož i na přechodu přes místní komunikace u Obecního úřadu provede pracovník
Obecního úřadu .
V případě mimořádných povětrnostních podmínek, které nelze zvládnout vlastními technickými
prostředky bude provedena odhrnování sněhu a námrazy na základě okamžité objednávky u
technického provozu Lázní Teplice nad Bečvou a.s., kterou vystaví Obecní úřad.

Článek 5
Schůdnost na chodnících
1.

Zimní údržba na chodnících bude prováděna dle tohoto rozdělení:

Chodník

Zajišťuje

•

Chodník podél silnice III/4832 od schodů
vedoucích do lázní po dům č.p. 70 Mateřská
škola (levá strana)

Lázně Teplice nad Bečvou

•

Chodník podél silnice III/4832 od orientační
tabule “Teplice nad Bečvou” po dům č.p. 42
“Zora” (pravá strana

Lázně Teplice nad Bečvou

•

Chodník podél silnice III/4832 od mateřské školy Obecní úřad Teplice nad Bečvou
po autobusovou čekárnu (levá strana)

•

Chodník podél silnice III/4832 od Ostravanky po
pekárnu

Obecní úřad Teplice nad Bečvou

•

Chodník podél místní komunikace “Na výsluní”
(levá strana)

Vlastníci domů č.p. 48, 66, 37, 27,
54, 69, 78, 6, 8

•

Chodník podél silnice III/4832 od autobusové
zastávky po č.p. 28 (levá strana)

Vlastníci domů č.p. 90, 58, 3, 21

•

Chodník podél místní komunikace p.č. 691, 680
(levá strana)

Vlastníci domů č.p. 28, 29, 12E,
13E, 57, 86

2.

Závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitostem hraničících
s místními komunikacemi musí bez průtahu odstraňovat vlastníci těchto nemovitostí pokud vznikly
sněhem, znečištěním nebo náledím.

Doba pro odstranění se stanoví takto:
a.
b.

do 7.00 hod ranní – závady vzniklé v noci
bez průtahu ihned – závady vzniklé ve dne

______________________________________________________________
3.

Rozsah čištění chodníků: - celá šíře chodníku

4.

Posypové materiály
o obec – kamenná drť (uskladněná za Obecním úřadem)
o vlastníci nemovitostí – dosažitelný posypový materiál
mimo popele

Článek 6
Odpovědnost
1.
2.

Vlastník nemovitostí, k níž přiléhá chodník ohraničující místní komunikaci odpovídá za škodu, která
vznikla závadou ve schůdnosti přilehlého chodníku.
Závada musí být zapříčiněna náledím, sněhem nebo znečištěním.

Článek 7
Sankce
1.
2.

Sankce proti právnickým osobám bude uplatněna dle zákona čís. 13/1997 Sb., § 42, odst. 1 o
pozemních komunikacích.
Proti fyzickým osobám bude postupováno podle zákona čís. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění
pozdějších předpisů.

Článek 8
Zrušení
1.

Zrušují se obecně závazné vyhlášky čís. 1/99 a její doplněk čís. 3/99.

Článek 9
Nabytí účinnosti
1.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení
tj. vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu v Teplicích nad Bečvou.

Zdeněk Holubář

Ing. Karel Hübl

Zástupce starosty

starosta obce

Vyvěšeno: 31. 3. 2000
Sejmuto: 14. 4. 2000

