
Ročník 2020

VĚSTNÍK
p r á v n í c h  p ř e d p i s ů  L i b e r e c k é h o  k r a j e

Částka 7 Rozesláno dne 25. září 2020

O B S A H

3. Nařízení Libereckého kraje, kterým se kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
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Rada Libereckého kraje v souladu s ustanovením § 7
a ustanovením § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na
základě ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává
toto nařízení kraje. 

Čl. 1
Vymezení úseků 

Na následujících úsecích silnic II. a III. třídy na území Li-
bereckého kraje se nebude pro jejich malý dopravní význam
zajišťovat sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí:

3
NAŘÍZENÍ

Libereckého kraje č. 3/2020,
ze dne 8. 9. 2020,

kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
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Čl. 2
Označení úseků 

Úseky silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje, na kte-
rých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, musí být majetko-
vým správcem označeny dopravní značkou č. A 22 – Jiné ne-
bezpečí, včetně dodatkové tabulky s textem „Silnice se v zimě
neudržuje“.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Li-
bereckého kraje č. 1486/20/RK ze dne 8. 9. 2020.

Čl. 4
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po
dni, kdy bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Libe-
reckého kraje. Účinnost tohoto nařízení končí dnem 31. 3. 2021.

Martin Půta v. r.
hejtman

Ing. Jitka Volfová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ LIBERECKÉHO KRAJE

Vydává Liberecký kraj
Redakce: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: 485 226 315, fax: 485 226 444
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer ČR, a. s., U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3
Roční předplatné: představuje částku za dodávku úplného ročníku a je od předplatitelů vybíráno ve formě záloh.
Výše záloh bude vždy písemně oznámena. Roční vyúčtování bude provedeno na základě skutečně vydaných částek.
Záloha na rok 2020 činí 1 100 Kč bez DPH; 1 265 Kč včetně 15% DPH.
Vychází dle potřeb Libereckého kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnické osoby), číslo odběratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu: 
Wolters Kluwer ČR, a. s., U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401
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