
Město Bělá pod Bezdězem

NAŘÍZENÍ
č. 1/2009,

kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada  města Bělá pod Bezdězem se v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  ustanovením § 27 odst. 
5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, usnesla dne 18.11.2009 
usnesením č. 530 /2009 vydat toto nařízení:

Čl. 1
Základní ustanovení

1) Tímto nařízením se vymezují  úseky místních komunikací  a chodníků, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje v zimním období sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

2) Meze  možností  vlastníka  (správce)  místních  komunikací  a  chodníků  při  odstraňování  závad  ve 
schůdnosti a sjízdnosti na místních komunikacích a chodnících jsou dány zejména: 
- rozsahem Plánu zimní údržby místních komunikací v Bělé pod Bezdězem pro zimní období 
- finančními prostředky, které může město Bělá pod Bezdězem ze svého rozpočtu na údržbu místních 

komunikací poskytnout.

Čl. 2
Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje v zimním období sjízdnost a 

schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

V zimním období se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na místní komunikaci 
Strmá ulice.    

                                                                                   Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1) Porušením ustanovení  tohoto  nařízení  není  dotčena  odpovědnost,  práva  a  povinnosti  dle  zvláštních 
právních předpisů.

2) Tímto  nařízením se  ruší  nařízení  města  Bělá  pod  Bezdězem  č.  1/2005,  kterým se  vymezují  úseky 
místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí,  a stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti 
místních komunikací a průjezdních úseků silnic, ze dne 17.10.2005.

3) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

           …………………….                                              …………………………
            Miroslav  Schneider                                             Mgr. Daniela Pastorková
             místostarosta                                                             starostka města
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