OBEC SÝKOŘICE
NAŘÍZENÍ č. 2/2003
O zajištění zimní údržby místních komunikací.
Zastupitelstvo Obce Sýkořice vydává dne 26.6.2003 ve smyslu ustanovení § 27 odst.6 a 7
zákona č.13/1997 SB., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 11 a § 84 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění
pozdějších předpisů toto nařízení obce:
Čl.1
Rozsah platnosti
1. Toto Nařízení stanoví způsob, rozsah a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a
schůdnosti místních komunikací a průjezdných úsecích silnic, které se nacházejí
v územním obvodu obce Sýkořice a dále úseky místních komunikací, kde se schůdnost
a sjízdnost nezajišťuje.
Čl.2
Rozdělení komunikací podle pořadí důležitosti.
Komunikace jsou rozděleny na skupiny:
1. Komunikace prvořadé – jedná se o Kopeček – Vrška (Pěnčina).
2. Komunikace druhořadé:
a) Kulturní dům – státní silnice, směr Běleč.
b) Od Kožků – státní silnice, směr Zbečno (spojka).
c) Všechny ostatní komunikace navazující , nebo vyúsťující na komunikaci
prvořadou (jedná se o veškeré ulice v obci).
d) Státní silnice – rod.domek p.Šmídka st. (Na Koze) a rod.domek p.Švolby.
3. Komunikace vedlejší:
a) Podkova – fotbalové hřiště – obec.
b) Od Křížku k Valentovu mlýnu.
c) Od Kříže na Kopeček.
4. Komunikace vedlejší, neudržované – všechny polní a lesní cesty a zkratky
v extravilánu obce

Čl.3
Způsob odstraňování závad ve sjízdnosti.
1. Komunikace prvořadé – budou protahovány a sypány přednostně.
2. Komunikace druhořadé – budou protahovány a sypány jako druhé v pořadí.
3. Komunikace vedlejší – budou pouze protahovány – jako třetí v pořadí.
4. Komunikace vedlejší neudržované nebudou udržovány pro malý dopravní význam.
5. Posyp bude prováděn pouze inertním materiálem.

Čl.4
Lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti.
1. Při nočním sněžení bude komunikace prvořadá protažena do 6.00 hodin, návazně
budou protaženy komunikace skupiny 2 a 3 uvedené v čl.2. Poté bude následovat
posyp ve stejném pořadí , kromě komunikace skupiny 3.
2. Při déletrvajícím souvislém sněžení budou všechny skupiny komunikací pouze
protahovány a to v pořadí dle bodu 1 článku 4. Po skončení sněžení bude následovat
posyp.
Čl.5
Zrušující ustanovení.

Zrušuje se vyhláška obce Sýkořice č.1/97 k zimní údržbě místních komunikací.
Čl.6
Závěrečná ustanovení.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 16.7.2003.

Josef Helebrant v.r.
Starosta

Vyvěšeno dne 30.6.2003

Jiří Šulc v.r.
místostarosta

Sejmuto dne 29.7.2003

