N A Ř Í Z E N Í č. 2/2002
obce Kunžak
o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Zastupitelstvo obce Kunžak vydává dne 26.9.2002 toto nařízení podle § 27
odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn
a doplňků a v souladu s ustanovením § 11, § 12, § 84 odst. 3 a § 104 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků.
Článek 1
Předmět úpravy
Toto nařízení vymezuje v souladu s § 27, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků úseky místních
komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Článek 2
Vymezení některých pojmů
(1) Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný
pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich
1)
důsledkům.
(2) Závadou ve sjízdnosti pro účely tohoto nařízení se rozumí taková změna ve
sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla
předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich
důsledkům.2)
Článek 3
Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
(1)

Sjízdnost a schůdnost se nezajišťuje na těchto úsecích místních komunikacích:

Kunžak :
část 12c

Malé Podolí - od konce zástavby na křižovatku se silnicí č. II/151
(Kunžak-Dačice)
13c
Velké Podolí - od silnice č. II/151(Kunžak- Dačice) k silnici č.III/1518
(Kunžak-Terezín)
26c
Velké Podolí od silnice č. III/1518 (Kunžak-Terezín) k č.p. 133
1d
schůdky Žižkova ulice
2d
Malé Podolí od č.p.50 k č.p. 45
_______________
1) § 26 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
2) § 26 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích

3d
7d

Velké Podolí k č.p. 119
Velké Podolí za domy č.p. 304 - č.p. 311

Mosty :
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část 31c
část 34c
Zvůle :
část 40c
(2)

od křižovatky s místní komunikací č. 41c u č.p. 14 na křižovatku se
silnicí č. III/ 1518 (Kunžak - Terezín)

Schůdnost se nezajišťuje na těchto chodnících :

Kunžak
část 4c
27d

od konce zástavby v Mostech na začátek zástavby v Suchdole
od č.p. 10 přes hráz rybníka k č.p. 8

levý chodník v ulici Nerudova ve směru od silnice č. II/151 (KunžakNová Bystřice) k místní komunikaci č. 5d
levý chodník podél silnice č. II/151 (Kunžak-Dačice) ve směru na
Dačice

Článek 4
Způsob označení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí
(1) Dopravní značkou A22 „Jiné nebezpečí“ s dodatkovou tabulkou „V zimě se
neudržuje“ budou označeny tyto úseky :
část 12c
Malé Podolí - od konce zástavby na křižovatku se silnicí č. II/151
(Kunžak-Dačice)
část 31c
od konce zástavby v Mostech na začátek zástavby v Suchdole
část 40c
Zvůle od křižovatky s místní komunikací č. 41c u č.p. 14 na
křižovatku se silnicí č. III/ 1518 (Kunžak - Terezín)
(2) Tabulkou „V zimě se neudržuje“ osazenou na ocelovém sloupku budou
označeny tyto úseky:
13c
Velké Podolí - od silnice č. II/151(Kunžak- Dačice) k silnici č.III/1518
(Kunžak-Terezín)
1d
schůdky Žižkova ulice
část 4c
levý chodník v ulici Nerudova ve směru od silnice č. II/151 (KunžakNová Bystřice) k místní komunikaci č. 5d
27d
levý chodník podél silnice č. II/151 (Kunžak-Dačice) ve směru na
Dačice
(3) Ostatní úseky budou označeny způsobem v místě obvyklým, to je zveřejněním
na úřední desce.

Článek 5
Pro účely tohoto nařízení je zimním obdobím doba od 1.11. do 31.3.
následujícího roku.3)
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Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 19.10.2002.

Jaroslav Čapek
starosta

Ing. Vladimír Šamal
místostarosta

Vyvěšeno : 3.10.2002
Sejmuto : 18.10.2002

______________
3) ustanovení § 41 odstavce 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb. , kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
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