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OBEC BEŇOV
Beňov
IČO 00636126

N ař zení
í

č.

1/2009

kterým se pro obec Beňov-Prusy stanoví rozsah, způsob a lhůty k odstraňování závad ve
schůdnosti místních komunikací a chodníků a vymezují se úseky místních komunikací a
chodníků, na kterých se sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí obce Beňov-Prusy
nezajišťuje.
Zastupitelstvo obce Beňov-Prusy se na svém 21.zasedání dne 10.12.2009 se usneslo na
základě §27 odst.5) a 6) zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s usnesením § 11 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm.d) a odst.4 a
§84 odst.3) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
vydává toto nařízení :
Článek I..
Předmět úpravy
Tímto nařízením se stanoví:
a) rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků
v obci Beňov-Prusy
b) vymezují se úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí nezajišťuje.

Článek II.
Rozsah a způsob odstraňování
1. Zimní údržbu místních komunikací zajišťuje obec smluvně prostřednictvím dodavatelů a
pracovníků obce /plužení, posyp, zametání/.
2. Plužení sněhu se provádí mechanickými prostředky a zdrsňování náledí nebo ujetých
sněhových vrstev se provádí posypem, pískem.

Článek III.
Lhůty pro odstraňování závad
1. Zimní údržba se zajišťuje každoročně od 1.11. do 31.3. následujícího roku. Mimo toto
období se závady ve schůdnosti, vzniklé sněžením nebo náledím odstraňují bez
zbytečných odkladů a průtahů přiměřeně k vzniklé situaci.
2. Zahájení prací při zimní údržbě se stanovuje:
a) Na místních komunikacích, chodník podél hlavní komunikace přes obec Beňov, kolem
kostela a zastávky a chodník od hlavní silnice od (p.Kubíka) č.p. 35 až k hřišti.

Dále v obci Prusy vedlejší komunikace a chodník od domu č.p.9 (p.Horák) podél
obecního domu č.p.4, dále kolem domu č.p.18 (p.Gavenda) až k domu č.p.26
(p.Spáčila) každodenně od 8.00 do 21.00 hodin průběžně.
b) V době od 21.00 hodin do 5.00 hodin nebude obec údržbu místních komunikací a
chodníků zajišťovat.
Článek IV.
Úseky na kterých se nezajišt'uje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí:
a) chodníky podél komunikace p.č. 710 (po obou stranách) od domu č.p.143 (p.Cigánek)
až k ČOV.
b) chodník od domu č.p.152 (p.Digaňa) až k domu č.p. 203 (p.Krajčovič).

Článek V.
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po schválení na 21.veřejném zasedání
zastupitelstva obce dne 10.12.2009.
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