Nařízení obce Životice č. 1/2021
kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve
schůdnosti na místních komunikacích
Zastupitelstvo obce Životice se na svém zasedání dne 7.5 2021, usnesením č. 2/2021, usneslo
vydat na základě ustanovení § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 84 odst. 3 ve spojení
s § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení obce:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1)

Toto nařízení obce upravuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti
místních komunikací, veřejných prostranství na území obce Životice.

(2)

Zimní údržba se provádí na základě „Plánu zimní údržby místních komunikací pro obec
Životice“ (dále jen „plán zimní údržby“), který je součástí tohoto nařízení v příloze č. 1.
Čl. 2
Vymezení pojmů

(1)

Zimní údržbou místních komunikací se podle pořadí důležitosti zmírňují závady ve
sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními
povětrnostními vlivy a podmínkami 1.

(2)

Závadou ve schůdnosti na místních komunikacích se pro účely tohoto nařízení rozumí
taková změna ve schůdnosti místní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při
pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace
a povětrnostním situacím a jejich důsledkům 2.

(3)

Zimním obdobím se pro účely tohoto nařízení rozumí období od 1. 11. do 31. 3.
následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje
podle tohoto nařízení a podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní
situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez
zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci a technickým možnostem dodavatele
zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací.
Čl. 3
Pořadí důležitosti, rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve
schůdnosti na místních komunikacích

(1)

Místní komunikace jsou pro účely tohoto nařízení a plánu zimní údržby udržovány
podle níže uvedeného pořadí důležitosti:
a) I. pořadí důležitosti - důležité obslužné místní komunikace, komunikace
zajišťující přístup do obce k rodinným domům, pro integrovaný záchranný
systém, svoz komunálního odpadu a další významné místní komunikace. Tyto

§ 41 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
2 § 26 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
1

komunikace jsou označeny červenou barvou v mapové příloze plánu zimní
údržby
b) II. pořadí důležitosti – obslužné místní komunikace, nezařazené do I. pořadí
důležitosti. Tyto komunikace jsou označeny modrou barvou v mapové příloze
plánu zimní údržby
c) III. pořadí důležitosti – ostatní obslužní místní komunikace, které jsou v mapové
příloze plánu zimní údržby označené žlutou barvou.
(2)

Pořadí důležitosti místních komunikací uvedené v odst. 1 jsou uvedeny v příloze č. 1
tohoto nařízení.

(3)

Odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací se provádí odklízením sněhu
mechanickými prostředky (pluhováním), posypem interními zdrsňovacími materiály,
odstraňováním náledí nebo ujetých sněhových vrstev či ručním posypem.

(4)

S odklízením sněhu mechanickými prostředky (pluhováním) se začíná, dosáhne-li
vrstva napadaného sněhu 5 cm. Na místních komunikacích se odstraňování sněhu
provádí v celé jejich délce a šířce minimálně 3 m.

(5)

Odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev se provádí posypem interními
zdrsňovacími materiály a to po odstranění vrstvy sněhu, v době kdy ustalo sněžení.
Posyp interním materiálem je zajištěn prostřednictvím pohotovostní skládky, a to pouze
v případě potřeby a lokálně, tam kde si to vyžaduje dopravně technický stav místní
komunikace (např. křižovatky, stoupání, klesání apod.)

(6)

Zmírňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích není zajišťováno v nočních
hodinách tj. od 23:00 do 04:00 hodin.

(7)

Obec zajišťuje schůdnost na místních komunikacích v níže uvedených lhůtách:
a) I. pořadí důležitosti – do 4 hodin od zjištění závady
b) II. pořadí důležitosti – do 12 hodin od zjištění závady
c) III. pořadí důležitosti – po ošetření I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin
Čl. 4
Neudržovaní místní komunikace

(1)

V zimním období se udržují všechny úseky místních komunikací.
Čl. 6
Kalamitní situace

(1)

Kalamitní stav za mimořádného sněžení či povětrnostních podmínek vyhlašuje starosta
obce na základě návrhu zastupitelstva obce.

(2)

Za kalamitní situace přestává být účinné toto nařízení a plán zimní údržby, kdy
schůdnost místních komunikací se v této době provádí operativně podle
povětrnostních podmínek s přihlédnutí k pořadí důležitosti pro zajišťování schůdnosti
místních komunikací.

Čl. 7
Sankce
(1)

Při porušení povinností stanovených tímto nařízením mohou být uloženy sankce
v souladu s příslušnými právními předpisy.
Čl. 8
Závěrečná a zrušovací ustanovení

(1)

Zrušuje se nařízení obce Životice č. 1/2019, o rozsahu, způsobu a lhůtách
odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích.

(2)

Zajištění sjízdnosti místních komunikací upravuje zvláštní právní předpis 3.
Čl. 9
Účinnost

(1)

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Karel Hlinka
starosta obce: ...................

Vyvěšeno na úřední desce dne:22.4 2021
Sejmuto z úřední desky dne:

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
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