Nařízení obce Ruda nad Moravou
č. 1/2007
o rozsahu a způsobu odstraňování závad ve schůdnosti
a sjízdnosti místních komunikací, včetně chodníků

Rada obce Ruda nad Moravou schválila na svém zasedání dne 17. 12. 2007 podle §
102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27
odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů toto
nařízení obce :
Čl. 1
1. Vlastník místní komunikace odpovídá s výjimkou případů uvedených v čl. 1 bodu 2 této
vyhlášky za škody, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti a schůdnosti místní komunikace
a chodníku nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho
schopností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními podmínkami a jejich
důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.
2. Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní
komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém
chodníku, která vznikla znečištěním, sněhem nebo náledím, pokud neprokáže, že nebylo
v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostní situací a
jejími důsledky takovou závadu zmírnit a udržovat ji uklizenou a čistou. Nemůže-li vlastník
nemovitosti tyto povinnosti plnit sám, musí zajistit jejich plnění zprostředkovaně.
3. Chodník je účelová komunikace určená především pro chodce, která je zpravidla oddělena od
vozovky výškově nebo jiným způsobem. Chodníkem pro účely této vyhlášky jsou i schody,
jakož i pruh místní komunikace přiléhající k nemovitosti široký 1,5 m, kde není výškově nebo
jiným způsobem oddělen od vozovky.

Čl. 2
1. Závady ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací se odstraňují v celé jejich šířce a
délce, není-li dále uvedeno jinak.
2. Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují v části chodníku, která slouží výhradně chůzi, a
to:
a) v celé šíři chodníku bez obrubníku u chodníku, jejichž šíře je menší než 1m,
b) v šíři 1 m u chodníků, jejichž šíře je od 1m do 2m,
c) v šíři 1,5 m u chodníků, jejichž šíře je větší než 2 m.
3. Na chodnících, sloužících současně jako zastávka veřejné linkové dopravy, se závady ve
schůdnosti odstraňují v celé šíři chodníku.

4. Všechny budovy musí mít vhodným technickým způsobem řešen svod dešťové vody tak, aby
zejména v zimním období nestékala na chodníky a nevznikalo náledí.
5. Zakazuje se vjíždět na chodníky, hřiště a veřejnou zeleň dopravními prostředky a parkovat na
nich, pokud dopravní značení, obecně závazný předpis nebo jiné rozhodnutí tuto možnost
nepřipouští.
6. Není dovoleno užívat komunikace včetně chodníků k sáňkování a jiným hrám, nejde-li o
povolenou akci nebo obytnou zónu.

Čl. 3
1. Závady ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a chodníků, pokud vznikly náledím
nebo sněhem se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem
zdrsňovacím inertním materiálem (posyp škvárou, struskou nebo popelem je zakázán). Sníh je
nutné odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ušlapání a přimrznutí k povrchu chodníku.
Sněhovou břečku je nutno z chodníku odstranit.
2. Sníh se ponechá v hromadách na okraji chodníku při vozovce, přičemž nesmí být ztížena jeho
nakládka přihrnutím ke stromům nebo sloupům veřejného osvětlení, zataraseny přechody pro
chodce, vstupy a vjezdy do objektů.
3. Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů a
v přístupech k přechodům chodců.

Čl. 4
1. Nedílnou součástí tohoto nařízení je „Plán zimní údržby obce Ruda nad Moravou“, který se
může každoročně aktualizovat.

Čl. 5
1. Pro malý dopravní význam se nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
-

na níže uvedených účelových komunikacích:
p. č. 733 v k. ú. Ruda nad Moravou (Kameníček)
p. č. 736 v k. ú. Ruda nad Moravou (Přítnice)
p. č. 753/1 v k. ú. Ruda nad Moravou (mimo nájezdů ke dvěma rodinným domům)
p. č. 294/7 v k. ú. Ruda nad Moravou
p. č. 1042/1 v k. ú. Hostice (Zakopanice)
p. č. 1305/2 v k. ú. Hrabenov
p. č. 441/1 v k. ú. Radomilov
p. č. 788, 786 v k. ú. Štědrákova Lhota

2. V případě požadavků jednotlivých fyzických a právnických osob bude zimní údržba
provedena jednorázově za úplatu.

Čl. 6
Porušení jednotlivých ustanovení tohoto nařízení bude postihováno jako přestupek, nepůjde-li o
trestný čin.

Čl. 7
1. Toto nařízení platí pro území obce Ruda nad Moravou a místních částí Hostice, Hrabenov,
Bartoňov, Radomilov a Štědrákova Lhota.

2. Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. 1. 2008.

Edmund Wittmann
místostarosta obce

Oldřich Tanert
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 12. 2007
Sejmuto z úřední desky dne

:

