Na ízení m sta Sob slavi . 1/2009 o zabezpe ení sch dnosti chodník
a místních komunikací na území m sta Sob slavi
Rada m sta Sob slavi usnesením . 19/276/2009 ze dne 27. 10. 2009 vydává podle § 11, § 102
odst. 2 písm. d) zákona . 128/2000 Sb. o obcích (obecní z ízení), v platném zn ní, a § 27 odst. 5 a 6
zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném zn ní, toto Na ízení o zabezpe ení
sch dnosti chodník a místních komunikací na území m sta Sob slavi (dále jen na ízení).

lánek 1
Ú el
Toto na ízení stanoví rozsah, zp sob a lh ty odstra ování závad ve sch dnosti chodník ,
místních komunikací a pr jezdních úsek silnic1) a dále úseky chodník a místních komunikací, na
kterých se nezajiš uje sch dnost a sjízdnost odstra ováním sn hu a náledí na území m sta Sob slavi.

lánek 2
Vymezení pojm
1. Území m sta Sob slavi – území m sta Sob slavi tvo í katastrální území Sob slav, Chlebov a
Nedv dice.
2. Závada ve sch dnosti – pod pojmem závada ve sch dnosti se pro ú ely tohoto na ízení rozumí
závada ve sch dnosti2) komunikace pro p ší, kterou nem že chodec p edvídat p i pohybu
p izp sobeném stavebnímu a dopravn technickému stavu a pov trnostním situacím.
3. Chodník – za chodník se pro ú ely tohoto na ízení považují chodníky, které jsou sou ástmi
pr jezdních úsek silnic, chodníky, které jsou sou ástmi místních komunikací I., II. a III. t ídy, a
chodníky, které jsou samostatnými místními komunikacemi IV. t ídy.
4. Pov trnostní situace – pod pojmem pov trnostní situace se pro ú ely tohoto na ízení rozumí
pov trnostní situace zp sobující závady ve sch dnosti, zejména sn žení, namrzající déš , kroupy
nebo námraza, a jejich d sledky.

lánek 3
Rozsah, zp sob a lh ty pro odstra ování závad ve sch dnosti
1. Závady ve sch dnosti chodník , místních komunikací a pr jezdních úsek silnic1) na území m sta
Sob slavi, které jsou podle obecných právních p edpis 3) p ístupné chodc m, je povinen jejich
vlastník v zimním období4) odstra ovat nebo alespo zmír ovat v rozsahu, zp sobem a ve lh tách
stanovených plánem zimní údržby4), který je p ílohou tohoto na ízení.
2. Plán zimní údržby4) podle odst. 1 zpracovává Správa m sta Sob slavi, s. r. o., Sob slav, a schvaluje
Rada m sta Sob slavi.
3. Na úsecích místních komunikací a chodník na území m sta Sob slavi, které jsou vymezeny v l. 8
plánu zimní údržby4), se pro jejich malý dopravní význam sjízdnost a sch dnost odstra ováním
sn hu a náledí nezajiš uje.
4. Pln ním povinností uložených tímto na ízením pov uje vlastník komunikací Správu m sta
Sob slavi, s. r. o., Sob slav. Tím se vlastník komunikace nezbavuje svých povinností a
odpov dnosti podle obecných právních p edpis 3).
5. Vlastníci a uživatelé nemovitostí jsou oprávn ni sami i prost ednictvím t etích osob odstra ovat i
zmír ovat závady ve sch dnosti chodník a místních komunikací na území m sta Sob slavi k t mto
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nemovitostem p ilehlým i nad rámec tohoto na ízení, pokud tak z n jakých d vod uznají za vhodné
i pot ebné.

lánek 4
Záv re ná ustanovení
1. Kontrolu dodržování tohoto na ízení provádí M stská policie m sta Sob slavi nebo pov ení
pracovníci M Ú Sob slav.
2. Pro odstra ování závad ve sch dnosti, které nevznikly v d sledku pov trnostních situací, a pro
odstra ování závad ve sch dnosti na ostatních pozemních komunikacích, než které jsou uvedeny
v l. 3 tohoto na ízení, platí obecné právní p edpisy3).
3. Vlastník místních komunikací a chodník uvedených v l. 3 odst. 3 tohoto na ízení ozna í tyto
úseky podle zvláštního právního p edpisu5).
4. Tímto na ízením se ruší Na ízení m sta Sob slavi . 3/2007 o zabezpe ení sch dnosti místních
komunikací na území m sta Sob slav ze dne 30. 10. 2007.
5. Toto na ízení nabývá ú innosti dnem 1. 11. 2009.

...................................................
Zden k Vránek
místostarosta m sta Sob slavi

.......................................................
Ing. Jind ich Bláha
starosta m sta Sob slavi
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