Obec Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov
Nařízení rady obce č. 2/2009,
o provádění zimní údržby místních komunikací na území Obce Štěpánov
Rada obce Štěpánov se na svém zasedání dne 30. 12. 2009 usnesením č. 1316/70 ze dne 30.12.2009
rozhodla vydat na základě § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1 - Základní pojmy
Místní komunikace: veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na
území obce. Místní komunikace se podle dopravního významu, určení a stavebně technického
vybavení rozdělují do I. až IV. třídy:
- I. třída: rychlostní místní komunikace
- II. třída: dopravně významné sběrné komunikace s omezením přímého připojení sousedních
nemovitostí.
- III. třída: obslužné komunikace
- IV. třída: komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn
smíšený provoz
Zimní údržba: v časových lhůtách se zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami
za zimních situací ve sjízdnosti ( schůdnosti ) místních komunikací.
Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti místní komunikace, kterou nemůže řidič
vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu
pozemní komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže
chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a
povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Stavebním stavem místní komunikace se rozumí její kvalita, stupeň opotřebení povrchu, podélné nebo
příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou údržbou, únosnost vozovky, krajnic, mostů a
mostních objektů a vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím
Dopravně technickým stavem místní komunikace se rozumí jejich technické znaky (příčné uspořádání,
příčný a podélný sklon, šířka a druh vozovky, směrové a výškové oblouky) a začlenění pozemní
komunikace do terénu (rozhled, nadmořská výška).
Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost,
jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť,
vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.
Článek 2 - Předmět úpravy
Tímto nařízením se :
1. Stanoví v souladu s § 27 odst. (7) zákona č.13/1997 Sb. a § 41, § 44 a § 46 vyhlášky č. 104/1997
Sb., rozsah, způsob a lhůta odstranění závad ve schůdnosti místních komunikací.
2. Vymezují v souladu s ustanovením § 27 odst. (6) zákona č. 13/1997 Sb., a § 42 odst. (2) písm. d)
vyhlášky č. 104/1997 Sb., místní komunikace na území obce Štěpánov, na nichž se nevykonává zimní
údržba z důvodu dopravní bezvýznamnosti.
Článek 3 - Vymezení úseku
1. Místní komunikace - pro motorová vozidla (I. - III. třídy) se pro účely plánu zimní údržby k
zajištění sjízdnosti rozdělují podle důležitosti do 1.- 3. pořadí a na neudržované úseky komunikace z
důvodu dopravní bezvýznamnosti, které budou označeny svislou dopravní značkou A 22 s dodatkovou
tabulkou ,,V zimním období se neudržuje´´ a jsou vyjmenovány v příloze č. 1.
2. Místní komunikace - IV. třídy (dále jen chodníky) se rozdělují na komunikace, kde závadou ve
schůdnosti místní komunikace vzniklou znečištěním, náledím nebo sněhem odstraňují a za případné
škody odpovídají:
a) vlastníci místních komunikací nebo jimi pověřená právnická či fyzická osoba k výkonu
vlastnických práv
b) chodníky, u nichž se závady ve schůdnosti neodstraňují
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Čl. 4 - Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti.
1. Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků vzniklých náledím nebo sněhem je dán
minimální šířkou pásu pro chodce 2,00 m. V případě, kde je chodník užší než 2,00 m, je třeba
odstraňovat závady ve schůdnosti chodníků vzniklých náledím nebo sněhem v celé jeho šíři. Shrabaný
sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku podél obrubníku s ponecháním
průchodů v místech přechodů pro chodce a autobusových zastávek, a to v celé jejich šíři a délce.
2. Schůdnost chodníků a přechodů pro chodce se zajišťuje odmetáním nebo odhrnutím sněhu,
oškrabáním zmrazků nebo posypem zdrsňujícími inertními materiály (písek, drť zrnitosti 0,5 - 8 mm
neobsahující toxické nebo jinak škodlivé látky a hlinité částice), ale pouze na vrstvu sněhu do výše 3
cm. Při strojním čištění nesmí zbývající výška sněhu překračovat 3 cm.
3. Schůdnost chodníků je třeba zajistit průběžně v době od 7.00 hod. do 22.00 hod.
4. V průběhu zimního období pokud zůstanou chodníky a místní komunikace bez sněhové pokrývky a
náledí, a po jeho skončení, je nutné rovněž zajistit očištění všech místních komunikací - odstranění
zdrsňujícího inertního materiálu.
Čl. 5 - Všeobecné podmínky
1. Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti
chodníků a přechodů pro chodce obsahuje vnitřní směrnice ,,Plán zimní údržby místních komunikací",
do kterého je možné nahlédnout na OÚ Štěpánov na odboru správy majetku obce.
2. Pro účely tohoto nařízení a v souladu s § 41 odst.4 vyhlášky č 104 / 1997 Sb., je zimním obdobím
doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vzniknou závady ve sjízdnosti a
schůdnosti místních komunikací znečištěním, náledím nebo sněhem mimo zimní období, budou
odstraněny provozovatelem, bez zbytečných průtahů.
Čl. 6 - Sankce
Porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení bude postihováno dle platných právních předpisů.
Čl. 7 - Závěrečná ustanovení
Ruší se Nařízení RO č. 1/2005, ze dne 28. 11. 2005, o vymezení úseků místních komunikací, na
kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období
Toto Nařízení rady nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010
Příloha č. 1
Seznam místních komunikací III. třídy, které z důvodu dopravní bezvýznamnosti nebudou v zimním
období udržovány:
- ulice Dlouhá
- Březce od podjezdu s žel. tratí po křižovatku se silnicí II./446 směr Chomoutov
- část ulice Za Drahou od nádražní budovy po zrušený podjezd
- polní cesta k hájence u Střeně

……………………………
Mojmír Lýsek, starosta

………………………………
Jiří Běhal, místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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