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Ř E H L O V I C E

Obecně závazná vyhláška č. 13/1997 ze dne 9.12.1997,
o zimní údržbě místních komunikací
Obecní rada Řehlovice se na svém zasedání dne 9. 12. 97 usnesla v souladu s ustanovením
24 odst. 1 a 45 písm. I) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
ustanovením 27 odst. 6) a 7) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydat tuto obecně
závaznou vyhlášku.

článek 1
VYMEZENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, NA KTERÝCH SE NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A SCHŮDNOST


Ŕehlovice - okolí vodní nádrţe - ulička pro pěší (mezi domem čp. 24 a 25)



Brozánky - od čp. 33-37 (CermáK J., Kruntorád K.)
- od čp. 8 ke hřbitovu
- od přejezdu přes most do Malhostic



Dubice - cesta k Liščímu vrchu
- cesta a parkoviště u Caravan clubu
- cesta k amfiteatru
- komunikace k radejčínskému nádraţí



Radejčín - komunikace do Ţimu
- cesta u čp. 27 (Schütz F.)
- cesta k chatové osadě okolo ev. č. 41 (Parobek S.)
- cesta za čp. 35 (Richter A.) k ev.č. 40 (Adalská E.)



Stadice - od mostu k čp. 32 (Křivka J.)
- od mostu k čp. 43 (Toropov J.)
- do zahrádkářské kolonie



N. Stadice - od čp. 38 (Jeţková E.) k ev. č. 23 (Lakomý Y.)
- od ev.č. 25 (Vacín K.) k ev. č. 35 (Neuwirthová I.)

 Moravany - od čp. 6 (Fischerová H.) k ev.č. 21 (Míšek M.)
- k ev. č. 14 (Michálková H.)
- k ev. č. 23 (Pokorný J.)
- k ev. č. 39 (Krucký L.)
- okolo vodní nádrţe

článek 2
ODSTRANOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI A SJÍZDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ
I. Způsob čištění
Místní komunikace se udrţují pluhováním, chodníky odstraněním sněhu (zametáním, škrábáním).
Posyp se provádí pouze při tvorbě souvislého náledí, a to inertním materiálem (písek, jemná šotolina),
nelze pouţívat škváru a popel, sůl jen ve výjimečných případech v malém mnoţství.
II. Stanovení důležitosti
Okruh č. 1
Ŕehlovice - náves, k nádraţí, k čp. 104-119
Brozánky - od čp. 32 (Adamcovi) k přejeydu, náves
Dubice - náves Dubice a Dubičky, točna
Moravany - průtah osadou
Radejčín - od zastávky na náves, panelová cesta na návsi
Stadice - průjezd obcí a náves

N. Stadice - průtah osadou, obě spojnice k silnici
Okruh č. 2
Ŕehlovice - od čp. 7 (Prokopovi) k čp. 42 (Šlechtovi)
- od MŔ k čp. 117
- ke hřbitovu a na Lána
Brozánky - od čp. 49 (Šůlovi) na náves
Radejčín - od čp. 28 (Machovec V.) k čp. 10 (Šponiar P.)
III. Lhůty
Podle pořadí důleţitosti a vyuţití komunikací a chodníků se schůdnost zajištuje.
V pracovních dnech:
Okruh č. 1. do 5 hodin
Okruh č. 2 do 7 hodin
Ve dnech pracovního klidu a pracovního volna:
Okruh č. 1. do 7 hodin
Okruh č. 2. do 8 hodin
Uvedené časové limity se počítají po skončení spadu sněhu, mrznoucího deště apod. Nevztahují se
na vyhlášné kalamitní situace.
Práce budou prováděny převáţně za denního světla od 7, 00 do 15,00 hod.
IV. Zajištění prací
a) Pracovníci OÚ
b) Smluvně zajištění majitelé potřebné mechanizace udrţují komunikace a chodníky v majetku obce v
rozsahu smlouvy
c) Majitelé nemovitostí přilehlých k chodníkům udrţují chodníky v sousedství své nemovitosti (zák.č.
13/97 Sb., o pozemních komunikacích 27 odst. 4) ve výše uvedených lhůtách.

článek 3
SANKCE
Nedodrţení této vyhlášky bude postihováno podle zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích.

článek 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem: 25. 12. 1997

________________________

Ing. Alfréd Dytrt
místostarosta

_______________________

Josef Macháček
starosta

1 Zákon č. 200/1990 Sb. a zákon č. 13/1997 Sb.
Přílohy: - Smlouva o zajištění zimní údrţby komunikací s majitelem mechanizace

