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Obecně závazná vyhláška č. 3/2009
o odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a průjezdních
úseků silnic na území obce Čechy
____________________________________________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce Čechy vydalo dne 3.12.2009 podle ustanovení zákona č. 13/1997
Sb. o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákona) a podle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Předmět úpravy
1. Touto vyhláškou se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a
schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území obce Čechy.

Článek 2
Základní pojmy
1. Pozemní komunikace (dále jen komunikace) je dopravní cesta určená k užití silničními a
jinými vozidly 1) a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a
jeho bezpečnosti.
2. Průjezdní úsek silnice je část komunikace vedoucí souvislou zástavbou obce2).
3. Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně
místní dopravě na území obce. Za sjízdnost místních komunikací odpovídá vlastník.
Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se tyto komunikace nacházejí.
4. Chodník je pro účely této vyhlášky dlážděná či asfaltovým povrchem upravená část
veřejného prostranství nebo místní komunikace, určená pro pěší.
5. Sjízdnost komunikací, průjezdných úseků silnic resp. schůdnost chodníků, je takový stav
těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu motorových i nemotorových vozidel,
resp. chůzi chodců, přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu těchto
komunikací, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem, které může řidič, resp.
chodec předvídat.
6. Zajištěním schůdnosti chodníků se rozumí především odstraňování bláta, odpadků,
odklízení sněhu a sypání zledovatělých chodníků a to v celé jejich šíři. K sypání chodníků
je přípustné použít pouze písek nebo jemné drcené kamenivo. Zejména je zakázáno sypání
popelem, škvárou a chemicky znečištěným pískem. Pouze v případě mrznoucího deště a
tvoření se námrazy a náledí se může k ošetření použít sůl.

1)

2)

Zákon 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
prováděcí vyhláška č. 102/1995 Sb.
Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Článek 3
Odpovědnost
1. Zajišťovat sjízdnost a schůdnost pozemních komunikací (s výjimkou násled. odst. 2) je
povinností vlastníka komunikace, popřípadě pověřené osoby.
2. Ten, kdo způsobil závadu ve sjízdnosti a schůdnosti komunikace je povinen tuto závadu
neprodleně odstranit. Při poškození komunikace, které může ohrozit bezpečnost silničního
provozu je nutné místo poškození neprodleně alespoň provizorním ale dostatečným
způsobem označit a závadu oznámit vlastníkovi komunikace.
3. Za stavebně technický stav překopů komunikací a chodníků zodpovídá stavebník –
investor - v rozsahu stanoveném v povolení ke zvláštnímu užívání komunikace.
4. Za stav poklopů revizních šachet inženýrských sítí včetně domovních přípojek,uzávěrů a
dalších podobných zařízení umístěných v komunikacích odpovídá vlastník těchto zařízení.
Článek 4
Rozsah,způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací a průjezdných úsecích silnic,způsobených povětrnostními vlivy v zimním
období
1. Zimním obdobím pro účely této vyhlášky je doba od 1. listopadu do 31. března
následujícího roku.
2. Zimní údržbou se zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za
zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků
silnic.
3. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke
zmírnění této závady u průjezdných úseků silnic nesmí být delší než 30 minut, u místních
komunikací nesmí být delší než 1 hodina.
4. Časové lhůty pro zjišťování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací od výjezdu
těchto mechanismů jsou stanoveny dle pořadí důležitosti a jsou následující:
I. pořadí důležitosti
II. pořadí důležitosti
III. pořadí důležitosti
(po ošetření komunikací I. a II. pořadí)

do 4 hodin
do 12 hodin
do 48 hodin

I.pořadí důležitosti :
-

silnice II/150 ( průjezdní úsek, zajišťuje Správa a údržba silnic Olomouckého kraje)

II.pořadí důležitosti :
-

MK ke koupališti (od křižovatky se silnicí II/150 po „ Sokolák“)
MK k mostu (od křižovatky se silnicí II/150 po křižovatku „ Pruská cesta“)
MK Závodí (od křižovatky s MK k mostu po garáže)
MK ke mlýnu (od křižovatky MK k mostu po mlýn)
chodník kolem komunikace II/150 od OÚ po křižovatku MK ke koupališti
ostatní dlážděná nebo asfaltem upravená veřejná prostranství a autobusové zastávky
užívané chodci (v nutném rozsahu pro užívání chodci)

III.pořadí důležitosti :
-

MK ke koupališti, od garáží po „Sokolák“
MK ke mlýnu, od mlýna po křižovatku se silnicí II/150
MK na Mariánov, od křižovatky „Pruská cesta“
MK Podél vody, od MK k mostu po rodinný dům
Ke kravínu, od křižovatky se silnicí II/150 po odvodňovací rošty

5. Zajištění schůdnosti chodníků musí být prováděno kdykoliv, je-li to nutné, a to neprodleně.
To platí zejména v zimním období, kdy musí být sníh odklizen a chodník posypán, jestliže
se vytvořilo náledí, a to nejpozději do 7:00 hod. při nočním sněžení.
6. Nezpevněné pěšiny na veřejných prostranstvích užívané chodci (pěšiny v zeleni a
podobné) se v zimě neudržují. Stejně tak se neudržují chodníky a příjezdy od MK
k nemovitosti, které jsou kratší než 10m i když se nalézají na obecním pozemku a mají
dlážděný či asfaltem zpevněný povrch.
7. Sníh se ponechává na okraji chodníků tak, aby nebyly zataraseny přechody přes
komunikace, vchody a vjezdy do budov, plochy potřebné pro nakládání a skládání zboží,
kanalizační vpustě a stanoviště pro nádoby na komunální odpad. Sníh nesmí být
hromaděn na plochách sloužících jako autobusové zastávky.
8. Způsob, kterým lze odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací zajistit, je
možný pluhováním, chemickým posypem rozmrazovacími materiály, posypem
zdrsňujícími materiály, ručním čištěním a posypem.
9. Způsob údržby jednotlivých úseků dle stupně důležitosti je uveden v „Operačním plánu
zimní údržby místních komunikací“, který je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Článek 5
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o odstraňování závad ve sjízdnosti místních
komunikací a průjezdních úseků silnic na území obce Čechy ze dne 30.4.2003.
Článek 6
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2010.
2. Porušení ustanovení této vyhlášky bude postihováno podle zák. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích a zák. č. 200/1990 Sb.,o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Lubomír Michálek
starosta
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