Nařízení města Vlašimi č. 4/2013

Město Vlašim
Nařízení města Vlašimi č. 4/2013,
kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad
ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků
silnic ve městě Vlašimi
Rada města Vlašimi schválila na své schůzi dne 04.11.2013 podle § 102 odst. 2 písm. d)
a § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 27
odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, toto nařízení:
Čl. 1
Provádění zimní údržby
1. Schůdnost komunikací a chodníků i jejich sjízdnost ve městě Vlašimi zajišťují Technické
služby Vlašim, s. r. o., v souladu s plánem zimní údržby podle pořadí důležitosti
komunikací, v časových lhůtách, v rozsahu, způsobem a po trasách stanovených plánem
zimní údržby.
2. Plán zimní údržby je přílohou tohoto nařízení.
3. Chodníky, místní komunikace a průjezdní úseky silnic ve městě Vlašimi se rozdělují pro
účely zimní údržby na úsek komunikací a na úsek chodníků: úseky se rozdělují do I. až III.
pořadí důležitosti. Komunikace se udržují postupně podle důležitosti mechanizačními
prostředky tak, jak vedou trasy mechanizačních prostředků.
4. Zimní údržba se neprovádí na přístupových cestách a chodnících k jednotlivým
nemovitostem.
Čl. 2
Lhůty údržby
1. Lhůty pro zajišťování schůdnosti komunikací se stanoví takto:
a) komunikace v I. pořadí důležitosti – do 4 hodin;
b) komunikace ve II. pořadí důležitosti – do 12 hodin;
c) komunikace ve III. pořadí důležitosti – po ošetření komunikací v I. a II. pořadí
důležitosti, nejpozději do 48 hodin.
2. Lhůty pro zajišťování schůdnosti chodníků se stanoví takto:
a) chodníky v I. pořadí důležitosti: do 12 hodin;
b) chodníky ve II. pořadí důležitosti: do 24 hodin;
c) chodníky ve III. pořadí důležitosti: do 72 hodin.

Čl. 3
Způsob údržby
Odstraňování a zmírňování závad způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky
se provádí na komunikacích ve stanoveném pořadí takto:
a) na komunikacích v I. pořadí důležitosti: pluhováním do tloušťky sněhu 3 cm a posypy
chemickými rozmrazovacími materiály (chlorid sodný a chlorid hořečnatý) při tloušťce
sněhu menší než 3 cm. Celková spotřeba posypových solí při jednom zásahovém dni
nemá překročit 60 g/m2. Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné obnovit
rychle úplnou sjízdnost komunikace nebo schůdnost chodníku, je možno použít dávku
vyšší než 60 g/m2. Při teplotách nižších než – 8°C se komunikace ošetřují inertními
materiály;
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b) na komunikacích ve II. pořadí důležitosti: stejným způsobem jako na komunikacích
v I. pořadí; náledí a kluzkost ujeté sněhové vrstvy se při neúčinnosti chemických
rozmrazovacích materiálů může občasně zdrsňovat posypem inertními materiály
na místech, kde si to vyžádá dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká
stoupání, zastávky MHD apod.);
c) na komunikacích ve III. pořadí důležitosti: po ošetření komunikací v I. a ve II. pořadí
obdobnou technologií;
d) na chodnících a na přechodech pro chodce se odstraňují a zmírňují závady
ve schůdnosti zejména odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků nebo
posypem zdrsňovacími inertními nebo chemickými rozmrazovacími materiály.
Chemickým rozmrazovacím materiálem se ošetřují pouze ty chodníky, které jsou
odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl
stékat slaný roztok. Po mechanickém čištění nemá zbytková vrstva sněhu překročit
3 cm.
Čl. 4
Rozsah údržby
Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků vzniklých náledím nebo sněhem činí
1,5 m - minimální šíře pásu pro chodce. V případě, že je chodník užší než 1,5 m,
se odstraňují tyto závady v celé šíři chodníku, minimálně v šíři 0,7 m. Kde je profil chodníku
zúžen na méně než 0,7 m překážkami, jako jsou nesprávně zaparkované automobily,
se zimní údržba nezajišťuje. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává na chodníku v co
nejmenší šíři podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce
v celé jejich šíři. Komunikace se udržují v celé šíři.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Toto nařízení města Vlašimi nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu
dnem 05.11.2013.
2. Přílohou je plán zimní údržby

Mgr. Luděk Jeništa v. r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce a na internetu dne: 05.11.2013
Sejmuto z úřední desky a z internetu dne: 21.11.2013
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Karel Kroupa v. r.
místostarosta

