VYHLÁŠKA
c. 1/2000
o rozsahu, zpusobu a lhutách odstranování závad ve
schudnosti a sjízdnosti lnístních komunikací
platná
Obec Stredokuky

v územním

vydává

obvodu

STREDOKLUKY

obce

v rámci prenesené

pusobnosti

dle § 24, § 16, odst. 2 až 5

Sb. ve znení pozdejších
a § 45, písmo I) zákona CNR o obcích C. 367/1990
komunikacích
tuto
pr"edpisu a § 27, odst. 6 a 7 zákona C. 13/1997 Sb. o pozemních
obecne závaznou vyhlášku.
Clánek

Základní

1

pojmy

I. Schudnost
V zastaveném
území obce jsou místní komunikace
(chodníky)
a prujezdní
úseky silnic (prechody
pro chodce) schlldné, jestliže umožnují bezpecný
pohyb
chodcu, kterým se rozumí pohyb prizpusobený
stavebnímu
stavu, dopravne
technickému
stavu techto
komunikací
a povetrnostním
situacím
a jej ich
d Llsl cdkLlm.
')

Sj ízdnost
Místní komunikace
jsou sjízdné, jestliže umožnují bezpecný pohyb silnicních
a
jiných vozidel prizpusobený
stavebnímu
stavu, dopravne
technickému
stavu
techto komunikací,
povetrnostním
situacím a jej ich dusledkum.

3. Závady

ve schudnosti

Závadou

ve schudnosti

pro úcely

této

vyhlášky

se rozumí

taková

schudnosti
pozemní komunikace,
kterou nemuže chodec predvídat
prizpllsobeném
stavebnímu
stavu
a dopravne
technickému
povetrnostním
situacím a jej ich dusledkum.
4. Závady

zmena

ve

pri pohybu
stavu
a

ve sj ízdnosti

Závadou

ve sjízdnosti

pro úcely

této

vyhlášky

se rozumí

taková

zmena

ve

sj ízdnosti
pozemní
komunikace,
kterou nemuže
ridic vozidla
predvídat
pri
pohybu
vozidla
prizpllsobeném
stavebnímu
stavu a dopravne
technickému
stavu a povetrnostním
situacím a jejich dusledkum.
Povetrnostní
situace a jejich
clllsledky, které mohou podstatne zhoršit nebo prerušit sjízdnost jsou: vánice a
intenzívní
dlouhodobé
snežení,
vznik
souvislé
námrazy,
mlhy,
oblevy,
mrznoucí déšt, povodne a prívalové vody aj iné obdobné povetrnostní
situace a
jejich dusledky.
5. Chodník
Chodník

je místní

motorových
provoz.

komunikace

vozidel,

nebo

IV. trídy, která je neprístupná

na které je dopravním

znacením

provozu
umožnen

silnicních
smíšený

6. Chodník prilehlý k nemovitosti
Chodníkem prilehlým k nemovitosti se pro úcely této vyhlášky rozumí chodník,
který bezprostredne
hranicí s nemovitostí,
nebo je od nemovitosti oddelen
pruhem zelene do šíre maximálne
10m,
nebo je na tento nemovitost
bezprostredne napojena.
7. Mechanické

odstranování

Mechanické odstranování nebo zmírnování závad zpusobených povetrnostními
situacemi je takový rucní nebo strojní zpusob, pri kterém nedochází ke stálému
ani prechodnému poškození povrchu místní komunikace.
8. Inertní posypové materiály
Používají se jako zdrsnující posypové materiály. Nejvhodnejší
jsou sypké
hmoty z místních zdroju: písek, výsivky nebo drte. Zrnitost techto materiálu má
být v rozmezí 0,5 až 8 mm (výjimecne
max. 16 mm). Materiály nesmí
obsahovat hlinité soucásti, cástice menší než 0,3 mm a látky, které by
znecistovaly komunikace.
Dávkování 70 - 500 g/m2, bežná dávka k ošetrování je 300 g/m2.
9. Chemické posypové materiály
Jako chemické posypové materiály se požívají chloridy sodný (NaCI) a
vápenatý (CaCI2).
Jejich použití je možné pri teplotách: u NaCI do -7°C, u
CaCI2 do -12°C. Používají se k likvidaci náledí, snehových vrstev, které nelze
odstranit plužením nebo k preventivnímu
posypu, když je meteorologickou
službou hlášen mrznoucí déšt nebo mrholení. V žádném prípade nesmí dojít k
posypu chemickými prostredky do snehové vrstvy vetší než 3 cm. Sul bude
pred použitím drcena, aby nedocházelo k jejímu hrudkování. Dávkování soli se
muže pohybovat od 10 do 60 g/m2, nejbežneji pri mírném snežení postací 10
g/m2, ph vetším pak 20 g/m2. Zásyp opakovaný
nemá být di'íve než za 5 hodin.
Zásyp solí není nutný, jestliže po zpluhování je vrstva vlhká nebo mokrá a nebo
je teplota vzduchu prípadne vozovky vyšší jak O°C. Pri vlhcené soli solankou
klesá spotreba soli o 1/3 a u použití solanky pouze z chloridu vápenatého až na
dávku 4,5 - 6 g/m2.

Povinnosti

Clánek 2
zmÍrnovat a odstranovat

závady

I. Vlastník nemovitosti odpovídá za škody, jejichž prícinou byla závada ve
schl1dnosti na pri lehlém chodníku, která vznikla znecištením,
náledím nebo
snehem.
") Vlastník místní komunikace
odpovídá s výjimkou
prípadu uvedených
v
odstavci I. za škody, jejichž prícinou byla závada ve schudnosti
místní
komunikace nebo prl1jezdním úseku silnice.
3. Vlastník místní komunikace odpovídá za škody, jej ichž prícinou byla závada ve
sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu

odstranit; u závady zpusobené povetrnostními
situacemi a jej ich dusledky
takovou závadu zmírnit, ani na ni predepsaným zpusobem upozornit.
4. Pokud není majitel prilehlé nemovitosti
znám nebo není dosažitelný
v
okamžiku zjištení závady oprávneným orgánem dle cI. 6 ve schudnosti místní
komunikace, odstraní nebo zmírní následky vlastník místní komunikace vždy
na vyžádání oprávneného orgánu, který bude na majiteli prilehlé nemovitosti
náklady spojené s ošetrení vymáhat formou sankce.
Clánek 3
Lhuty k odstranování

nebo zmírnování

závad

1. Vlastníci nemovitostí jsou povinni odstranovat
závady ve schudnosti
na
chodnících prilehlých k nemovitosti
neprodlene.
Pokud k závade dojde v
nocních hodinách (tj. po 22. hodine), jsou povinni odstranit závady nejpozdeji
do 8. hodiny ranní. Pri trvající a opakované špatné povetrnostní
situaci je
povinen vlastník udržovat chodník prubežne schlldný.
2. Vlastník místní komunikace postupuje v odstranování
3. podle platného Operacního plánu zimní údržby
obecním zastupitelstvem.

závad dle cI. 2, odst. 2. a
komunikací schváleného

Clánek 4
Zpusob odstranování

závad ve schudnosti

a sjízdnosti

1. Vlastníci prilehlých nemovitostí jsou povinni odstraiíovat
nebo ZmllllOvat
závady na prilehlém chodníku, které vznikly znecištením, náledím nebo snehem
zpusoby uvedenými v cI. 1, odst. 7. a 8. Náledí a mrznoucí mrholení je možné
odstranovat ve smyslu clánku I, odst. 9.
2. Vlastník místní komunikace je povinen odstranovat závady ve sj ízdnosti a
schudnosti místních komunikací a prujezdních
úseku silnic, které vznikly
znecištením, náledím, nebo snehem zpusoby uvedenými v cI. 1, odst. 7., 8. a 9.
Podrobnejší rozdelení zpusobu údržby místních komunikací stanoví Operacní
plán zimní údržby komunikací schválený obecním zastupitelstvem.
Clánek 5
Nezajištování
I. Schlidnost odstraiíováním
komunikacích (chodnících

schudnosti

snehu a náledí
a cestách):

a sjízdnosti
se nezajištuje

•

ulice V brízkách

•
•
•

ulice od c.p. 251 severním smerem
ul ice V Chaloupkách (bude zaj ištováno rucním posypem)
ulice Starý Vrch (bude zajištováno rucním posypem)

}

Sj ízdnost odstranováním
katastru obce.

snehu a náledí se nezaj ištuje

na techto

na polních

místních

cestách

v

3. Úseky, na kterých se neudržuje
náledí nemusí být oznaceny.

sj ízdnost a schudnost

odstranováním

4. Za úrazy na techto komunikacích

jejich vlastník nezodpovídá.

snehu a

Clánek 6
Sa n kcc

1. Kontrolu dodržování
této vyhlášky provádí porádková
koomise
posuzování
stavu schudnosti
a sj ízdnosti
komunikací
jsou
rozhodnout clenové zastupitelstva obce a porádkové komise.

obce. Pri
oprávneni

2. Vlastníku nemovitosti, který nesplní povinnosti dle cI. 3, odst. 1) a dle cI. 5, lze
uložit pokutu až do výše 200.000,- Kc, pokud se týká právnických
osob.
Fyzické osobe muže být uložena bloková pokuta do výše 1.000,- Kc nebo s ním
zahájeno prestupkové rízení ve smyslu zákona 200/1990 Sb.

Clánek 7
Platnost a úcinnost vyhlášky
1. Vyhláška nabývá platnosti a Úcinnosti ve smyslu § 16, odst. 4 zákona o obcích
c. 367/1990 Sb. ve znení pozdejších predpisu dne 24.1.2000 .
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zástupce starostky obce

Vyhláška vyvešena na Úrední desce dne 24.1.2000.

Vyhláška sejmuta dne' .rI.: .!.:.~.C:~
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