MĚSTO TACHOV
NAŘÍZENÍ
číslo 2/2007
o vymezení místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost v zimním období.
Rada města Tachova (RMT) se usnesla dne 9.11.2007 pod č.usn. 581 vydat podle ustanovení
§ 11 odst. 1, § 61, odst. 2, písm. a) a § 102, odst. 2, písm. d), zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27, odst. 6, zák.č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Vymezují se úseky místních komunikací na území města Tachova a to ty, na nichž není
provozována osobní veřejná hromadná doprava a na nichž není nutno pro jejich nepatrný
dopravní význam vykonávat zimní údržbu komunikací.
Jde o následující úseky místních komunikací (MK):
MK č. 126b z Oldřichova za točnou MHD k Pernolecké křižovatce (II/199) - 1490m
MK č. 122b z osady Světce k vodárenské nádrži Lučina - 2200m
MK č. 114b a č.7c od křižovatky s ul. Okružní do osady Vilémov

Čl. 2
Doba platnosti
Po celé zimní období, vždy od 1.listopadu do 31. března následujícího roku

Čl. 3
Označení vymezených úseků:
1. Označení vymezených úseků MK bude provedeno dopravním značením v souladu s příl. č.
7, odst. 1, písm. c) vyhl.č. 104/1997 Sb., dopravními značkami č. A 22 „Jiné nebezpečí“
s dodatkovou tabulkou č. E 12 „Silnice se v zimě neudržuje“.
2. Osazení dopravních značek se provádí před začátkem zimního období a jejich odstranění
se provádí po skončení zimního období.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Toto nařízení bude vyvěšeno na úředních deskách Města Tachov po dobu nejméně 15 dnů.
2. Nařízení Města Tachova nabývá účinnosti dnem 27.11.2007

V Tachově dne 9.11.2007

.....................................................

......................................................

Mgr. Ladislav Macák
starosta Města Tachova

Ing.Václav Svoboda
místostarosta Města Tachova

Vyvěšeno na úřadní desce dne: 9.11.2007
Sejmuto z úřední desky dne: 26.11.2007

