6. Závadou ve schůdnosti:
Je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu
přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace,
povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona)

7. Vlastníkem místních komunikací:
vymezených v Plánu zimní údržby je obec Dalešice (§ 9 odst. 1 zákona)

8. Ekonomické možnosti vlastníka MK:
jsou dány výší fmančních prostředků, které obec může ze svého rozpočtu na zimní
údržbu poskytnout

9. Neudržované úseky místních komunikací:
jsou úseky, které se v zimě neudržují, jednak pro jejich malý dopravní význam (§ 27
odst. 6 zákona) a jednak pro technickou, specifickou nebo ekonomickou nemožnost
provádění zimní údržby

10. Zimním obdobím:
se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se
zimní údržba zajišťuje podle Plánu zimní údržby. Pokud vznikne povětrnostní situace
mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných
odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka MK (§ 41
odst. 4 vyhlášky)

11. Kalamitní situace:
na MK vzniká vlivem nadměrného spadu sněhu zpravidla spojeným se silným větrem,
nebo mimořádným vytvořením námrazy či náledí, čehož důsledkem je nesjízdnost a
neschůdnost MK na většině území obce. Kalamitní situaci vyhlašuje starosta obce,
nebo zástupce starosty. V době kalamitní situace se zimní údržba provádí operativně a
za závady ve sjízdnosti a schůdnosti vlastník a správce MK neodpovídají.
Článek IlJ.

Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních komunikací v zimním
období
1. Základní povinnosti vlastníka:
a. Zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby
b. Uzavřít smlouvu s dodavatelem prací potřebných pro provádění zimní údržby
c. Kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby
2. Základní povinnosti dodavatele prací na zimní údržbě MK:
a. Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou
b. V průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a
schůdnosti MK s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka MK
3. Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:
a. Přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý
b. Při chůzi po komunikacích,

kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve

