Nařízení města Budišov nad Budišovkou
č. 1/2019
o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních
komunikací v obvodu města Budišov nad Budišovkou a jeho místních částí.
Rada města Budišova nad Budišovkou se usnesla vydat podle § 27, odst. 7, zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, změn a doplňků a v souladu s
§ 11 a § 102, odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
toto nařízení obce.
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Zimní údržba místních komunikací
Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a
schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními
vlivy a podmínkami
2. Sjízdnost místních komunikací
Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje
bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a
dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkách a jejich
důsledkům.
3. Závada ve sjízdnosti
Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve
sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném
dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím
a jejich důsledkům.
4. Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic
Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic je takový stav těchto
komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu
a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich
důsledkům.
5. Závada ve schůdnosti
Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec
předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

6. Zimní údržba chodníků (doba od 01. 11. do 31. 03.)
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve
schůdnosti chodníků bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci. Před
zimním obdobím od 15. 10. do 30. 11. se odstraní spadané listí a zajistí funkčnost
odvodnění, po zimním období od 01. 04. do 30. 04. se odstraní zbytky zdrsňujících
materiálů, vyčistí odvodnění, očistí dopravní značky a dopravní zařízení dle § 47 odst.
1 a), b) vyhl. č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích.
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7. Vlastník místních komunikací
Vlastníkem místních komunikací je obec. Vlastník místní komunikace odpovídá za
škody, jejich příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního
úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu
odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou
závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.
8. Vlastník nemovitosti
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 závad
způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.
9. Zimní období
Zimním obdobím se rozumí doba od 01. 11. do 31. 03. následujícího roku. V tomto
období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje dle plánu zimní údržby. Pokud
vznikne zimní povětrnostní situace mimo toho období, zmírňují se závady ve
sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a
technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikací.
Čl. 2
Povinnosti a odpovědnost vlastníků nemovitostí
Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území města Budišov nad Budišovkou a
jeho místních územně odloučených částí hraničí se silnicí nebo místních komunikací
je při odstraňování, resp. zmírňování závad ve schůdnosti na přilehlém chodníků
povinen:
1. provést nejpozději do 7.00 hod. každého dne odstranění sněhu a posyp chodníků,
v případě, že došlo ke změnám ve schůdnosti v nočních hodinách. V průběhu dne
je povinen provést tyto práce bez zbytečných odkladů, pokud neprokáže, že nebylo
v mezích jeho možností závadu odstranit nebo zmírnit,
2. jako posypový materiál používat štěrk, písek nebo drť. Přiměřené množství
posypového materiálu může vlastník nemovitosti, jedná-li se o fyzickou osobu,
před zimním obdobím objednat a vyzvednou u Technických služeb města Budišov
nad Budišovkou, a to zdarma,
3. dopravně důležité chodníky udržovat v celé jejich délce a šířce, ostatní chodníky
pouze v šíři 1 m. Dopravně důležité chodníky jsou: Halaškovo náměstí, náměstí
Republiky, Berounská (průtah obcí), Dukelská, Československé armády,
Partyzánská,
4. odstranit bez zbytečného odkladu střechýle (rampouchy), vzniklé na stavbách či
jiných věcech, které přesahují nad chodníky a místní komunikace.
Vlastník nemovitosti, která hraničí se silnicí nebo místní komunikací v zastavěném
území města a jeho místních územně odloučených částí odpovídá za škodu, jejíž
příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla náledím nebo
sněhem.
Přilehlý chodník je takový chodník, který přiléhá k silnici či místní komunikaci.
S touto komunikací pak hraničí nemovitost (i nezastavěný pozemek).
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Je-li mezi chodníkem a nemovitostí umístěn zelený pruh je rozhodující pro úklid
chodníku, komu tento zelený pruh náleží.
Čl. 3
Povinnosti správce místních komunikací
Povinnosti správce místních komunikací při zmírňování závad ve schůdnosti na
ostatních chodnících a na průjezdních úsecích silnice jsou stanoveny „Plánem zimní
údržby“, který je pro příslušné období schválen Radou města Budišov nad Budišovkou
a stává se nedílnou přílohou této vyhlášky.
Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti místní komunikace,
kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému stavebnímu
stavu a dopravně technickému stavu místní 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.
Správce místních komunikací nezajišťuje zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
způsobený povětrnostními vlivy v zimním období na komunikačních přípojkách
k řadovým garážím, nebo tyto jsou komunikacemi účelovými a dále na všech ostatních
účelových komunikacích.
Čl. 4
Zajištění kontroly
Kontrolou nad povinnostmi stanovenými touto vyhláškou včetně jejich příloh a
zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
jsou pověřeni, ve znění pozdějších předpisů:
- pracovníci pověřeného odboru Městského úřadu Budišov nad Budišovkou
- orgán státního dozoru podle § 41 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. 5
Platnost a účinnost
V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění nabývá nařízení účinnosti dnem 1. 11. 2019.

Ing. Pavel Jílek, v.r.
místostarosta

Ing. Patrik Schramm, v.r.
starosta města
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