
NAŘÍZENÍ
MĚSTA LUHAČOVICE č. 6/2006

kterým se vymezují úseky místních komunikací ve městě Luhačovice, na kterých se    

pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 

sněhu a náledí

Rada města Luhačovice se na svém zasedání dne 19.10.2006 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 27 
odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve  znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2, písmeno d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

(1) Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost      
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí jsou vymezeny v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
nařízení.

(2) Vlastník místních komunikací označí tyto úseky dle bodu (1) v souladu se zvláštním právním 
předpisem. 1)

Čl.2
Závěrečná ustanovení

1) Tímto nařízením se ruší  obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 7/1998 o rozsahu, způsobu      
a lhůtách pro odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací ve městě Luhačovice      
a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

2) Toto nařízení nabývá účinnosti 1. listopadu 2006.

Ing. Bohuslav Marhoul
starosta

PhDr. František Hubáček
místostarosta

1) zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů   (o silničním 
provozu) ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno dne: 20.10.2006

Sňato dne:         6.11.2006
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Příloha k Nařízení města Luhačovice č. 6/2006, 
kterým se vymezují úseky místních komunikací ve městě Luhačovice, na kterých se pro jejich 

malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
ze dne 19.10.2006

Úseky místních komunikací, na nichž nebude pro jejich malý dopravní význam zajišťována 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí:

1. Komunikace

- Polichno – část ke Dvoru s vyústěním na polní cestu  –    250 bm

- Kladná-Žilín  - Drahy II.                                               -      80 bm

    - k požární nádrži                                   -     115 bm

- Komunikace do lesní části hřbitova – horní část          -    500 bm

- Komunikace nad Aloiskou                                            -    150 bm 

2. Chodníky

- chodník ul. Komenského mezi ulicemi Újezda a vyústění na Výsluní vedle 

dětského hřiště v délce 100 bm

- chodník ul. Nádražní pod MŠ s vyústěním na ul. Komenského k MŠ 

v délce 150 bm

- chodník ul. Školní k Plzni v délce 200 bm

- chodník ul. Leoše Janáčka od vodoléčby po odbočku k teplárně pod     

Androvými vilami v délce  350 bm

- ul. Leoše Janáčka pod hotelem Praha souběžně s III/4922 v délce 100 bm

- hřbitov – všechny chodníky a pěší stezky mimo centrálního obslužného

chodníku

- chodník Solné – Bílá čtvrt /okolo plovárny/  v délce 175 bm

- chodník pod Miramonti  - ul. Čs. armády – v délce 125 bm

- chodník na ul. Slunná od  vyústění do ul. Hrazanská po točnu na ul. Slunná

- chodník ul. Nábřeží mezi mostem u kostela po lávku u plynové stanice

v délce 100 bm

- lávka Polichno

- schodiště u domu Orlík čp. 411 


