NAŘÍZENÍ OBCE LÁNY č.1/2009
O ZAJIŠTĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Zastupitelstvo obce Lány se usneslo vydat dne 26. 10. 2009 podle ustanovení § 27, odst.
6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v souladu § 102, odst. d),
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací je povinen odstranit vlastník nebo
správce komunikace v termínu od 1.12. do 31.3. následného roku. Mimo toto období se
provádí údržba podle situace.

Článek 2
Evidence místních komunikací a rozdělení do tříd podle významnosti je uvedeno v
„Pasportu“ komunikací viz. § 5 prováděcí vyhlášky č. 104/1997. Pasport – viz.příloha tohoto
nařízení.
Článek 3
Rozdělení místních komunikací I. – III. třídy podle důležitosti, a to v pořadí odstavce 2, § 42
vyhl.č. 104/1997.
II. pořadí – sběrné místní komunikace – viz.pasport: 1b, 2b, 11b, 14b, 16b, 27b, 28b, 8c
III. pořadí – ostatní obslužné místní komunikace
Článek 4
Lhůty zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací I. – II. Třídy:
II. pořadí důležitosti ………………..do 12ti hodin po spadu
III. pořadí důležitosti ……………… do 48ti hodin po spadu
Článek 5
Způsob údržby místních komunikací
• Z vozovky odstranění sněhu pluhováním
• V místech, kde si to vyžaduje dopravně technický stav komunikace se provádí
posyp zdrsňovacími materiály

Článek 6
Prohrnování sněhu z chodníků přilehlých k nemovitostem jsou povinni odstraňovat
vlastníci nebo správci chodníků.
Rozdělení chodníků do tříd dle důležitosti:
I.
II.
III.

Masarykovo náměstí, před zdravotním střediskem, zastávky ČSAD, spojovací
chodník od budovy obecního úřadu do ul.Školní, chodník do Vašírova,
Berounská, Ke Hřbitovu, Zámecká, Křivoklátská, Školní
Ostatní chodníky

Lhůty pro úklid chodníků:
I.
II.
III.

do 12 hodin po spadu
do 48 hodin po spadu
do 72 hodin po spadu

Článek 7
Nesplnění výše uvedeného čl. 6 bude posuzováno jako přestupek podle zákona č.200/90Sb.
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8
K zajištění posypu chodníků zřídí Obecní úřad v Lánech skládky posypového materiálu:
1. Berounská ul. – restaurace Fontána čp.63
2. Lesní ul. – zastávka ČSAD
3. Pod Hřištěm - čp. 492
4. Berounská ul. – čp. 98
5. Na Ohradech – Dům pečovatelské služby čp.432
6. Masarykovo náměstí – Obecní úřad Lány čp.9
7. Školní ul. – Základní škola Lány
8. ul. Ke Hřbitovu – čp. 174
9. ul. Za Školou – čp. 207
10. u hřbitova – zastávka ČSAD
11. ul. Čs.armády – čp. 338
12. ul. Polní – čp.458
13. křižovatka ul. Školní a Čs.armády – čp.322
14. ul. Křivoklátská čp. 413
15. Vašírov – u telefonní budky

Článek 9
Toto nařízení obce nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

Václav Fencl, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno dne: 10. listopadu 2009
Sejmuto dne: 26. listopadu 2009
Nabytí účinnosti dne: 27. listopadu 2009

Karel Sklenička, v.r.
starosta obce

