36/2000 - O rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikaci a ...
o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních
úseků silnic a o úsecích místních komunikací, kde nebude zajišťována sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí

Městská rada v Jílovém se usnesla dne 30. 10. 2000 vydat podle § 24, odst.1 a §45 písm. l), zákona
ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §27, odst.
6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ODDÍL I
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Článek 1
Vymezení pojmů
(1) Místní komunikace (dále jen MK) jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží
převážně místní dopravě na území obce. Vlastníkem MK v k.ú. Jílové je Město Jílové.
(2) Průjezdní úseky silnic jsou úseky silnic I/13 - Teplická a III/24815 - Sněžnická na území města a
jejich vlastníkem je stát.
Článek 2
Odpovědnost vlastníků nemovitostí
Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací,
odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla
znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu
odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.1)
Článek 3
Rozsah odstraňování závad
(1) Závady ve schůdnosti MK a průjezdních úseků silnic (dále jen závady ve schůdnosti) se odstraňují
na celé jejich šířce a délce.
(2) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníku, která slouží výhradně chůzi, v šíři
minimálně 1 metr; z části chodníků, která slouží současně jako zastávka veřejné linkové dopravy se
závady odstraňují v celé šíři.
Článek 4
Způsob odstraňování závad
(1) Závady ve schůdnosti vzniklé znečištěním se odstraňují metením nebo oškrábáním.
(2) Závady ve schůdnosti vzniklé:
a) sněhem - odstraňují se odmetením nebo odhrnutím sněhu nebo sněhové břečky
b) náledím - odstraňují se oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály, které nepoškozují
životní prostředí (např. písek, kamenná drť ).

Článek 5
Lhůty odstraňování závad
(1) Závada ve schůdnosti musí být odstraněna nejpozději v 7.00 hod. každý den.
(2) Vznikne-li závada ve schůdnosti v době od 7.00 do 20.00 hod., musí být odstraněna bez
zbytečných odkladů.
Článek 6
Sankce
(1) Porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky bude postihováno podle zvláštních předpisů.
(2) Právnické osobě, která způsobila nebo neodstranila závadu ve schůdnosti, nebo u závady
způsobené přírodními situacemi a jejich důsledky takovou závadu nezmírnila nebo na závadu
předepsaným způsobem neupozornila, uloží silniční správní úřad pokutu až do výše 200.000,-- Kč, v
souladu s §42, odst. 1, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
(3) Fyzické osobě, která porušila povinnosti stanovené touto vyhláškou, uloží silniční správní úřad
pokutu do výše 1.000,-- Kč podle §48, zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Článek 7
Kontrolní činnost
Kontrolu nad plněním povinností stanovených touto vyhláškou provádí:
1) Odbor výstavby Městského úřadu Jílové
2) Městská policie Jílové

ODDÍL II
ÚSEKY BEZ ZAJIŠŤOVÁNÍ SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI
Článek 8
Úseky místních komunikací, kde pro malý dopravní význam nebude zajišťována sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí:
Poř. č. název místní komunikace

odůvodnění

1.

Lesní

neobydlená

2.

Malá

neobydlená

3.

V zákoutí

s ohledem na bezpečnost
práce

4.

Tichá

soukromý pozemek

5.

cesta k bývalé skládce TDO

neobydlená

Na ostatních komunikacích je zajišťována sjízdnost a schůdnost dle Plánu zimní údržby komunikací,
který je přílohou této vyhlášky.
Článek 9
Sjízdnost a schůdnost průjezdních úseků silnic I/13 a III/24815 zajišťuje Správa a údržba silnic Děčín.
Článek 10
Zrušovací ustanovení
Tato vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č. 25/98 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování
závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o úsecích místních komunikací,
kde nebude zajišťována sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ze dne 18. 2.1998.
Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
Vyhlášeno dne: 2. 11. 2000

