OZV č. 1/2000
o zimní údržbě místních komunikací

Obecně závazná vyhláška obce Újezd č. 1/2000
o zimní údržbě místních komunikací
Starosta Obce Újezd dne 10.2.2000 podle ustanovení § 24, odst. 1, § 44 odst. 2 písm. d) a § 45
písm. l zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a na
základě ustanovení § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích vydává
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět úpravy
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.
Čl. 2
Vymezení některých pojmů
(1) V zastavěném území obce je místní komunikace schůdná, jestliže umožňuje bezpečný
pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 1)
(2) Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti komunikace, kterou
nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu, dopravně
technickému stavu a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům. 2)
Čl. 3
Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na chodnících, které v
zastavěném území obce 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 v zastavěném území obce do 7.30 hodin.
(2) Zmírnění závady ve schůdnosti, které vznikly v průběhu dne, provedou vlastníci
sousedních nemovitostí v zastavěném území obce bez zbytečného odkladu.
-2(3) Zmírňování závad ve schůdnosti na chodnících se provádí v celé jejich délce a šířce.
(4) Závady ve schůdnosti na chodnících se zmírňují, pokud vznikly znečištěním, náledím
nebo sněhem, odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacím materiálem.
Jako zdrsňovací materiál se smí používat pouze písek a drobná drť.

(5) Sníh se shrnuje na okraj chodníku, přičemž nesmí být ztížena jeho eventuelní nakládka
přihrnutím ke stromům, sloupům apod., nesmí být znepřístupněny poklopy sloužící jako
přístupy k sítím (zařízením) pod povrchem chodníku.
Čl. 4
Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na ostatních chodnících, na
místních komunikacích IV. třídy a na průjezdních úsecích silnic
Zmírňování závad ve schůdnosti na ostatních chodnících zajišťuje Obecní úřad, na místních
komunikacích IV. třídy a na průjezdních úsecích silnic je toto zajišťováno prostřednictvím
místního Zemědělsko obchodního družstva vlastníků, se kterým je uzavřena dohoda o
výpomoci při zimní údržbě komunikací.
Čl. 5
Zimním obdobím se rozumí období od 1. listopadu do 31. března.
Čl. 6
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle obecně
závazných právních předpisů. )
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.3.2000.
Božena Konečná, zástupkyně starosty
Jan Fic, starosta
-3Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce dne: 14.2.2000
Vyhláška byla sejmuta z úřední desky dne: 29.2.2000

1)

§ 26 odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

2)

§ 26 odst. 7 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

3)

§ 42 zák. č. 13/1997 Sb. a zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění
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