Vyhláška obce Dolní Dubňany č. 2/1999
o zimním provozu na místních komunikacích

Zastupitelstvo obce Dolní Dubňany schválilo dne 7.10.1999 podle ustanovení § 16,
odst. 2 až 4, § 24 a § 45, odst. 1 zákona č. 367/90 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a na základě ustanovení § 27. odst. 6 a 7 zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích tuto
obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Předmět úpravy
1. Tato vyhláška vymezuje v souladu s ustanovením § 27, odst. 6 zákona č. 13/97 Sb.,
o pozemních komunikacích úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
2. Tato vyhláška stanoví v souladu s § 27, odst. 7 zákona č.13/97 Sb. rozsah, způsob a lhůty
pro zmírňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích a průjezdních úsecích
silnic,
které byly způsobeny povětrnostními situacemi a jejich důsledky.
Článek 2
Vymezení některých pojmů
Místní komunikace je sjízdná, jestliže umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných
vozidel
přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním
situacím a jejich důsledkům.
Závadou ve sjízdnosti místní komunikace pro účely této vyhlášky se rozumí změna ve
sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu
a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
V zastavěném území obce jsou místní komunikace schůdné jestliže umožňují bezpečný
pohyb chodců, přizpůsobený stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich
důsledkům.
Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti komunikace, kterou nemůže
chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavu a dopravně technickému stavu a
povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.
Článek 3
Rozsah, způsob, a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na chodnících, které
přiléhají k sousední nemovitosti a hraničí se silnicí nebo místní komunikací
1. Zmírnění závady ve schůdnosti, která vznikla v nočních hodinách provedou vlastníci
sousedních nemovitostí do 7 hodin ráno.
2. Zmírnění závady ve schůdnosti, které vznikly v průběhu dne provedou vlastníci sousedních
nemovitostí bez zbytečného odkladu.
3. Zmírňování závad ve schůdnosti na dopravně důležitých chodnících v celé jejich délce

a šířce. Seznam dopravně důležitých chodníků je uveden v plánu zimní údržby místních
komunikací. Na ostatních chodnících se závady ve schůdnosti zmírňují minimálně v šířce
jednoho metru.
4. Závady ve schůdnosti na chodnících se zmírňují, pokud vznikly znečištěním náledí nebo
sněhem, odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků a posyp zdrsňovacím materiálem.
Jako zdrsňovací materiál se smí používat pouze písek. Zákaz používání např. popel, škvára.
5. Sníh se shrnuje na okraj chodníku. Nesmí být znepřístupněny poklopy sloužící jako
přístupy k sítím pod povrchem chodníku.
6. Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místních
komunikací je fyzická nebo právnická osoba, která je povinna odstraňovat nebo zmírňovat
závady ve schůdnosti na přilehlém chodníku a odpovídá za škody uživatelům chodníku,
jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti podle § 27 odst. 4 zákona.
Článek 4
Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na ostatních chodnících,
na místních komunikacích IV. třídy na průjezdních úsecích silnic
Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na těchto komunikacích
je uveden v plánu zimní údržby místních komunikací, který schválilo zastupitelstvo.Tento
plán je přílohou k této vyhlášce.
Pokud jde o zmírňování závad ve schůdnosti na průjezdních úsecích silnic, které jsou
ve správě Správa a údržba silnic v Moravském Krumlově, na těchto průjezdních úsecích
se zajišťuje pouze zmírňování závad ve sjízdnosti. Zmírňování závad ve schůdnosti
se provádí pouze na těchto přechodech průjezdních úseků silnic.
Článek 5
Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
Sjízdnost a schůdnost se nezajišťuje na těchto místních komunikacích : všechny boční
ulice,
v barácích, nová ulice, kopec, silnice vedle OÚ a silnice na Jamolice.
Označení těchto úseků se provede způsobem v místě obvykým, to je vyhláška a rozhlasová
relace.
Odstranění sněhu v době pracovní do 30 minut po zjištění, že vrstva napadeného sněhu
dosáhla 5 cm. V době mimopracovní do 60 minut po zjištění, že vrstva dosáhla 5 cm.
Pořadí odklizení: střed obce, okrajové části obce.
Článek 6
Zimním obdobím se rozumí období od l. prosince do 28. února.

Článek 7
Sankce
Porušení ustanovení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek a to podle § 42 zákona
č. 13/97 Sb. vůči právnickým osobám a podle zákona č. 200/90 Sb. vůči fyzickým osobám.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti a účinnosti z důvodu naléhavého obecného
zájmu dnem vyhlášení, to je první den jejího vyvěšení na úřední desce, to je 1.listopadu 1999.
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