VYHLÁŠKA
č.2/2002

o schůdnosti místních komunikací
Obec Vysoká Pec na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 4. října 2002 ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 27, odst. 7 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku č. 2/2002, o schůdnosti místních komunikací.
Článek 1
Předmět úpravy
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací v zimním období v obci Vysoká Pec.
Článek 2
Rozsah a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací
(1) Pro účely této vyhlášky je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího kalendářního roku. V tomto období se provádí zimní údržba podle Plánu zimní údržby, který je
přílohou této vyhlášky.
(2) Pro plán zimní údržby komunikací jsou stanoveny tyto lhůty:
a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin po skončení spadu sněhu
b) II. pořadí důležitosti do 8 hodin po ukončení spadu sněhu
(3) Vlastníci nemovitostí, kteří jsou ze zákona povinni provádět nebo zajistit zimní údržbu přilehlých chodníků (stezek, prostorů před domy apod.) jsou povinni toto provést neprodleně po ukončení spadu sněhu.
(4) Zakazuje se posyp popelem a stavební sutí. Obec stanovuje jako povolený materiál k posypu místních komunikací písek nebo štěrk.
(5) Vlastník nemovitosti, která hraničí se silnicí nebo místní komunikací v zastavěném území
obce je povinen odstranit závady, které vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem, a to v celé šíři,
kterou sousedí tato nemovitost s komunikací.
Článek 3
Kontrola a sankce
(1) Porušení této vyhlášky se postihuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Dozor nad dodržováním této vyhlášky mají pověření členové zastupitelstva obce Vysoká
Pec.
Článek 4
Účinnost
Tato vyhláška byla vyhlášena dne 1. listopadu 2002 a z důvodu naléhavého obecného zájmu
nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Jiří Pazdera
zástupce starosty

Tomáš Hüttner
starosta obce

Plán zimní údržby v obci Vysoká Pec
I.
Zajištění zimní údržby
Zimní údržba místních komunikací je v obci Vysoká Pec zajišťována dodavatelskou firmou.
Odstraňování sněhu je prováděno traktorem s radlicí.
II.
Limity pro zahájení prací
Práce na odstraňování sněhu z místních komunikací musí být zahájeny do 60 minut po zjištění,
že vrstva napadlého sněhu dosáhla 10 cm.
III.
Pořadí důležitosti
Práce jsou rozvrženy tak, aby bylo přednostně zajištěno protažení komunikací, které slouží jako
přístupové k veřejným dopravním prostředkům, dále pak ty, které slouží občanům k výjezdům do
zaměstnání a poté ostatní komunikace, odstavné plochy a veřejná prostranství.
I. pořadí důležitosti:
- komunikace č. 883 (od hotelu Modrá hvězda) a 903 v k.ú. Vysoká Pec k chatě ČSAO, č. 901
k chatě p. Špidry a komunikace k chatě p. Kratochvíla
- komunikace č. 878 v k.ú. Vysoká Pec (k RD pí. Staňkové)
- komunikace č. 446/6 a 446/19 v k.ú. Vysoká Pec (k RD p. Knapa)
- komunikace č. 880/2 v k.ú. Vysoká Pec (k prodejně smíšeného zboží) a 880/1 a 409/3 v k.ú.
Vysoká Pec (k RD pí. Lánové) a k chatě p. Fibicha
- komunikace č. 879 v k.ú. Vysoká Pec (k RD p. Ipnera a k RD pí. Michálkové)
- komunikace č. 1798/2 v k.ú. Rudné (k RD pí. Matyskové)
- komunikace č. 61/9 v k.ú. Rudné k napojení na komunikaci č. 1646/1
- komunikace č. 1650 v k.ú. Rudné (k RD p. Vysokého)
- komunikace č. 1646/1 v k.ú. Rudné (k RD p. Schlossera a 1663 v k.ú. Rudné (k RD p. Zettla)
- komunikace č. 1649 a 1703 v k.ú. Rudné (k RD p. Karase)
II. pořadí důležitosti:
- prostranství před budovou obecního úřadu
- prostranství před hotelem Modrá hvězda
- prostranství před prodejnou smíšeného zboží
- prostranství před vjezdem k hasičské zbrojnici
Po zajištění schůdnosti komunikací a prostranství podle I. a II. pořadí důležitosti budou dále pokračovat práce na těchto místech:
- odstavná plocha na p.p.č. 453/2 v k.ú. Vysoká Pec (naproti hotelu)
- odstavná plocha na p.p.č. 411/1 v k.ú. Vysoká Pec (vedle domu p. Pazdery)
- prostranství kolem kontejnerů u hasičské zbrojnice
- prostranství u požární nádrže v Rudném
- podle potřeby otočka autobusů v Rudném
IV.
Kalamitní situace
V případě kalamitní situace jmenuje starosta štáb, který určí pořadí důležitosti zimní údržby
komunikací podle aktuální situace a má právo vyžádat si pomoc z řad občanů.

V.
Schvalování a změny
Plán zimní údržby byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Vysoká Pec na zasedání dne
4. října 2002. Plán zimní údržby může být pro další zimní období změněn nebo doplněn, a to vždy
po předchozím schválení zastupitelstvem obce. Změny nebo doplnění Plánu zimní údržby budou
zveřejněny po dobu 15 dnů na úředních deskách. Plán zimní údržby bude spolu s Vyhláškou
o schůdnosti místních komunikací k dispozici na obecním úřadě Vysoká Pec.
VI.
Plán zimní údržby byl vytvořen s přihlédnutím k technickým a finančním možnostem obce.

Ve Vysoké Peci dne 30.10.2002
Tomáš Hüttner
starosta obce

