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I{ARIZEN{I
Obce Bojanovice

č. Il201.I

o odstraňování záryad ve Šjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
a o vymezení úseků místních komunikací, u kterých se neprovádí odstraňování

sněhu a náledí

Zastupitelstvo obce Bojanovice se na svém zasedéni konaném dne 7. března 2011 usneslo vydat ve
smyslu ustanovení $ 27 odst. 5 a 6 zákona č. I3l|997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném
znění (dále jen ,,zékott',) av souladu s $ 11 odst. 1 a $ 102 odst.2 písm. dzákonač.12812000 Sb., o
obcích v platrém znění toto nďízení obce (dríle jen ,,nařízeni,,):

Čl. 1
1) Závady ve sjízdnosti a schůdnosti vozovek místních komunikací způsobené sněhem se

odstraňují pluhováním při sněhové pokryvce minimálně 10 cm.

2) U komunikací v místech Kižovatek a místech s výrazným sklonem se náledí aýeÍá sněhová
vrstva kryje inertním posypem.

3) Sjízdnost a schůdnost vjezdů a vstupů na pozemky a do budov sousedících s místními
komunikacemi zajištbjí vlastníci těchto nemovitostí na své nríklady.

cl.2

Místní komunikace v obci Bojanovice jsou z hlediska odstraňování závad způsobených sněhem a
náledím rozděleny v souladu s $ 42 odst. 2 vyhlašky 10411997 Sb., kterou se provádí zékon o
pozemních komunikacích, do tří skupin:

pořadí chatakteristika

T. odstraňoviání závad se provádí přednosÚrě tak, aby byly odstraněny co nejdříve
po jejich vzniku, nejpozději však do 4 hodin.

il. odstraňovríní závaď se provádí hned po úklidu komrrnikací zaÍazených do I.
pořadí tak, aby byly odstraněny co nejdříve po jejich vmiku, nejpozději však do
12 hodin.

ilL odstraňoviíni závad se provádí hned po úklidu komunikací zařazených do I. a II.
Pořadí tak, aby byly odstraněny co nejdříve po jejich vzniku' nejpozději však do
48 hodin.

odstraňování těchto závad' zajišt'uje obec Bojanovice.
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čt. s
pořadí nejsou zařazeny žádné komunikace.
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ct. 4

Nďízení ě. Llz}tl nabvlo účinnosti dnem ,/.března20It.

Petr Záhora
místostarosta

v.r.

Přílohy: ilustrační mapy

Vyvěšeno dne: l8.února 2011

Sejmuto dne: 7. března}}||

Schváleno dne: 7. března20L1

Vyvěšeno dne: 8. bÍezna}}|L

Sejmuto dne 24' března 20|I

Helena Dufková
starostka

v.r.

komunikace:


