Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Obecně závazná vyhláška č. 6/2001,
o zimní údržbě místních komunikací

Zastupitelstvo města Kojetín vydává dne 11.12.2001, v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2001 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
podle § 27 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška).
Čl. 1
Základní pojmy
1. Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní
dopravě na území obce.
2. Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického
vybavení na místní komunikace I.- IV. třídy.
3. Chodník je místní komunikace IV. třídy, nepřístupná provozu silničních motorových vozidel
nebo je na ní umožněn smíšený provoz.
4. Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých
nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s
ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních
pozemků.
5. Závadou ve sjízdnosti místní komunikace se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou
může řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému stavebnímu stavu a
dopravně technickému stavu místní komunikace a povětrnostním situacím a jejich
důsledkům1).
6. Závadou ve schůdnosti místní komunikace se rozumí taková změna ve schůdnosti, kterou
může chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům1).
Čl. 2
Odstraňování závad
1. Město Kojetín zajišťuje odstranění, případně zmírnění závad ve schůdnosti a sjízdnosti
místních komunikací podle schváleného plánu zimní údržby2).
2. Z důvodu malého dopravního významu nezajišťuje Město Kojetín odstraňování závad ve
sjízdnosti místní komunikace v ulici Pořadí a za mostem v ulici Stružní. Na tuto skutečnost
upozorní uživatele umístěním příslušné dopravní značky.
3. Město Kojetín nezajišťuje odstraňování závad ve sjízdnosti účelových komunikací.
4. Vlastníci nemovitostí, která v zastavěném území obce hraničí s chodníkem, jsou povinni
odstranit, případně zmírnit závady ve schůdnosti chodníků vzniklých sněžením, náledím
nebo znečištěním.
5. Odklízení sněhu z chodníků se provádí mechanicky, tj. odmetením nebo odhrnutím sněhu,
oškrabáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály se zrny do 8 mm.

6. Vhodné zdrsňující materiály jsou uloženy v areálu příslušné právnické nebo fyzické osoby
provádějící zimní údržbu místních komunikací, dle plánu zimní údržby, pro příslušné zimní
období.
7. Jako zdrsňovacího materiálu ke zmírnění závad ve schůdnosti chodníků je zakázáno
používat popel a škváru.
8. Na chodnících je zakázáno používat chemické rozmrazovací prostředky.
9. Sněhové valy je nutné rozšiřovat tak, aby byla zachována šířka chodníku minimálně 1,5 m;
v případě užšího chodníku jeho celá šířka.
10. Zmírnění závad ve schůdnosti musí být provedeno neodkladně v průběhu povětrnostní
situace, případně jejich důsledků, nejpozději však do 2 hodin od jejího vzniku nebo do 6:00
hod., pokud došlo ke zhoršení schůdnosti po 22:00 hod.
11. Zodpovědnost za škody stanoví zvláštní předpis3).
Čl. 3
Výjimky
Na základě dohody a za úhradu vynaložených finančních prostředků zajistí Město Kojetín v zimním
období4) odstranění závad ve schůdnosti chodníků vzniklých sněžením, náledím nebo znečištěním,
případně provede opatření ke zmírnění uvedených závad i za vlastníky nemovitostí, které v
zastavěném území obce hraničí s chodníkem. K uzavření dohody je příslušná právnická nebo
fyzická osoba provádějící zimní údržbu místních komunikací, dle plánu zimní údržby3) , pro
příslušné zimní období4).
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat podle ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/97 o zimní údržbě místních
komunikací ve městě Kojetíně, ze dne 25.11.1997.
Čl. 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 27.12.2001.
Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta
Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta
____________________
1.
2.
3.
4.

§ 26 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
§ 42 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
§ 27 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

§ 41 odst. 4) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

