
 
OBECN�   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA 

M�STA   LUHA�OVICE 
�. 7/1998 

 
O rozsahu, zp�sobu a lh�tách  pro odstra�ování závad ve sjízdnosti  a sch�dnosti 

místních komunikací  ve m�st� Luha�ovice a o vymezení úsek� místních 
komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajiš�uje sjízdnost a 

sch�dnost odstra�ováním sn�hu a náledí. 
 

 
M�stská rada v Luha�ovicích vydala dne  5. 11. 1998 v souladu s ustanovením  § 27 odst. 6) a 7) 
zákona �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 16 odst. 1) a §  
45písm. l) zákona �NR �. 367/1990 Sb., o obcích ve zn�ní pozd�jších p�edpis� tuto obecn� 
závaznou vyhlášku: 
 

          �l. I. 
 

                                                     Úvodní ustanovení 
 
Touto vyhláškou se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se v zimním období pro jejich 
malý dopravní význam nebude zajiš�ovat sjízdnost a sch�dnost  odstra�ováním sn�hu a náledí a 
dále se vymezí rozsah, zp�sob a lh�ty pro odstra�ování závad ve sjízdnosti a sch�dnosti místních 
komunikací.  
 

�l. II. 
 

Vymezení pojm� 
 
(1)   Zimním  obdobím  se  pro  ú�ely  této  vyhlášky rozumí doba  od 1. listopadu  do  31.    b�ezna                     
následujícího roku . Pokud vznikne zimní pov�trnostní situace mimo toto období, zmír�ují se 
závady ve sjízdnosti a sch�dnosti komunikace bez zbyte�ných odklad� p�im��en� ke vzniklé 
situaci. 
 
(2) Místní komunikace  jsou sjízdné, jestliže umož�ují bezpe�ný pohyb silni�ních a jiných vozidel 
p�izp�sobený stavebnímu stavu  t�chto  pozemních komunikací a pov�trnostním situacím a jejich 
d�sledk�m. 1) 
 
(3) V zastav�ném území obce jsou místní komunikace a pr�jezdní úsek silnice sch�dné, jestliže 
umož�ují bezpe�ný pohyb silni�ních a jiných vozidel p�izp�sobený stavebnímu stavu  t�chto  
pozemních komunikací a pov�trnostním situacím a jejich d�sledk�m. 1) 
 
(4) Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková zm�na ve sjízdnosti místní komunikace, kterou nem�že             
�idi� vozidla p�edvídat p�i pohybu vozidla p�izp�sobeném stavu a dopravn� technickému stavu  
pozemních komunikací a pov�trnostním situacím a jejich d�sledk�m. 1) 
 

 
1) § 26  zákona �. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích 



(5) Závadou ve sch�dnosti se rozumí  taková zm�na ve sch�dnosti pozemní komunikace, kterou 
nem�že chodec p�edvídat  p�i pohybu p�izp�sobeném stavebnímu stavu a dopravn� technickému 
stavu  a pov�trnostním situacím a jejich d�sledk�m.1) 
 
(6)  Vlastníkem místních  komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace  nacházejí. 
 
(7) Vlastník nemovitosti, která v zastav�ném území obce hrani�í se silnicí  nebo místní komunikací, 
odpovídá za škody, jejichž p�í�inou byla závada ve sch�dnosti na p�ilehlém chodníku, která vznikla  
zne�išt�ním, náledím nebo sn�hem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto 
závadu odstranit, u závady zp�sobené pov�trnostními situacemi a jejich d�sledky takovou závadu 
zmírnit. 2) 
 

�l. III. 
 
Povinnosti správce místních komunikací p�i zmír�ování závad ve sjízdnosti a sch�dnosti  
místních komunikací  a na pr�jezdních úsecích silnic 
 
Povinnosti  správce místní komunikace jsou  stanoveny  „ Plánem zimní údržby místních 
komunikací“ schválený m�stskou radou, jež tvo�í p�ílohu  �. 1 této vyhlášky.  
                                                                                                       
 

�l. IV. 
 
Povinnosti a odpov�dnost vlastník� nemovitostí, které v zastav�ném území m�sta hrani�í se 
silnicí nebo místní komunikací p�i odstra�ování ( zmír�ování ) závad ve sch�dnosti na 
p�ilehlém chodníku: 
 
(1) Závady ve sch�dnosti dopravn� d�ležitých chodník�, které slouží k ch�zi a jako zastávka 
linkové osobní dopravy se odstra�ují v celé ší�ce a délce. Seznam  dopravn� d�ležitých chodník� je 
p�ílohou  �. 2  této vyhlášky. 
(2) Závady  ve sch�dnosti chodník� , mimo chodníky uvedené v odst. 1, se odstra�ují na �ásti 
chodníku , která slouží výhradn�  pro ch�zi, a to: 
 
a) u chodníku, které jsou širší než 2 m v ší�i nejmén� 1,5 m                                                                                        
b) u chodník�, jejichž ší�ka je do 2 m v ší�í nejmén� 1,5 m  
c) u chodník�, jejichž ší�e je do 1 m se odstra�ují závady v celé jeho ší�i 
 
(3) Závady ve sch�dnosti místních komunikací pokud vznikly náledím nebo sn�hem, se odstra�ují 
odmetením nebo odhrnutím sn�hu, oškrabáním zmrazk� a posypem zdrs�ovacími materiály. 
Jakýkoliv posyp do vrstvy sn�hu  vyšší než 3 cm je zakázán. Sníh je nutné odstra�ovat tak, aby 
nedocházelo k jeho ušlapání provozem a p�imrznutí k povrchu chodníku. Sn�hovou b�e�ku je nutno 
z chodníku odstranit. 
P�i odmetávání a odhrnování sn�hu se sníh odstraní bez zbytkové vrstvy až na povrch chodníku. 
Sníh z chodníku  je zakázáno shrnovat do vozovky. Sníh se ponechá na okraji  chodníku  p�i 
vozovce, p�i�emž nesmí být ztížena jeho nakládka p�ihrnutím ke strom�m nebo sloup�m ve�ejného 
osv�tlení, zataraseny p�echody pro chodce p�es vozovku a p�íchody a vjezdy do  objekt� a na 
poklopy. 
  
2) § 27 odst. 4 zákona �. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích  
 



Na chodnících a v p�ších a obytných zónách je zakázáno k posypu  používat s�l, škváru a popel. 
Jako posypový materiál je možné používat pouze písek a kamennou dr� frakce 0,4 cm.  
 
 (4) Vlastník  nemovitosti, která hrani�í s  p�ilehlým chodníkem, je povinen provést odstran�ní 
sn�hu , náledí a provést posyp p�ilehlého chodníku  každý den nejpozd�ji do 5.30 hodin. 
Nastane-li závada ve sch�dnosti v pr�b�hu dne, je povinen tuto závadu odstranit bez zbyte�ného 
pr�tahu,  nejpozd�ji do dvou hodin od zjišt�ní vzniku závady, pokud neprokáže, že to nebylo 
v mezích jeho možností. 

 
�l.  V. 

 
Vymezení úsek� místních komunikací, na kterých se  pro jejich malý dopravní význam 
nezajiš�uje sjízdnost a sch�dnost odstra�ováním sn�hu a náledí  
 
Úseky místních komunikací, na nichž nebude zajiš�ována sjízdnost a sch�dnost odstra�ováním 
sn�hu a náledí se v stanovuje v p�íloze �.  3 této vyhlášky. 
 
 

�l. VI. 
 

Provád�ní kontroly a sankce 
 
Porušení p�edchozích ustanovení této vyhlášky projednávají p�íslušné orgány podle zvláštních 
p�edpis�.3) Dozor nad dodržováním této vyhlášky vykonává obec v rozsahu své p�sobnosti 
prost�ednictvím: 
- orgánu státního dozoru dle § 41 zákona �. 13/1997 Sb. 
- strážník� M�stské policie Luha�ovice 
 

�l. VII. 
 

Záv�re�ná ustanovení 
 
Tato obecn� závazná vyhláška nabývá ú�innosti  patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení. 
 
 
 

Ing. Bohuslav Marhoul, v. r. 
starosta m�sta 

 
 

 
Mgr. Marcela Honajzrová, v. r. 

zástupce starosty 
 

Vyv�šeno dne: 9. 11. 1998 
Sejmuto dne: 24. 11. 1998 
________________________________________________________________________________ 
3) Zákon �. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích a  zákon �. 200/1990 Sb., o p�estupcích ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis� 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


