N A Ř Í Z E N Í č. 1/2002
obce Kunžak
o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních
komunikací a průjezdních úseků silnic
Zastupitelstvo obce Kunžak vydává dne 26.9.2002 toto nařízení podle § 27
odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn
a doplňků a v souladu s ustanovením § 11, § 12, § 84 odst.3 a § 104 odst.2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků.
Článek 1
Předmět úpravy
Toto nařízení vymezuje v souladu s § 27, odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků rozsah, způsob a
lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků
silnic způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky.
Článek 2
Vymezení některých pojmů
(1) V zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice
schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním
1)
situacím a jejich důsledkům.
(2) Závadou ve schůdnosti pro účely tohoto nařízení se rozumí taková změna ve
schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu
přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním
2)
situacím a jejich důsledkům.
(3) Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s
místní komunikací, odpovídá ze 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 závady
způsobené povětrnostními situacemi takovou závadu zmírnit.3)
Článek 3
Rozsah, způsob a lhůty zmírňování závad ve schůdnosti chodníků v zastavěném
území obce, které přiléhají k sousední nemovitosti
a hraničí se silnicí nebo místní komunikací
(1) Zmírnění závady ve schůdnosti, která vznikla v nočních hodinách, provedou
vlastníci sousedních nemovitostí do 8.00 hodin ráno.
(2) Zmírnění závady ve schůdnosti, která vznikla v průběhu dne, provedou
vlastníci sousedních nemovitostí bez zbytečného odkladu.
(3) Zmírňování závad ve schůdnosti na dopravně důležitých chodnících se
provádí v celé jejich délce a šířce.
(4) Seznam dopravně důležitých chodníků je uveden v článku 5 tohoto nařízení.
(5) Zmírňování závad ostatních chodníků, mimo chodníků, na kterých se pro
_____________
1) § 26 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
2) § 26 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
3) § 27 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

jejich malý význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, které
vymezuje nařízení Obce Kunžak č. 2/2002, se provádí v šířce minimálně 0,60 m v
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celé jejich délce.
(6) Závady ve schůdnosti vzniklé znečištěním, náledím nebo sněhem se zmírňují
odhrnováním sněhu, oškrabáním zmrazků, zametením nebo posypem zdrsňujícím
materiálem. Jako zdrsňující materiál lze použít pouze písek a drť 0,5 - 8 mm.
Posypový materiál mohou občané získat z obecní skládky po dohodě s Obecním
úřadem.
(7) Sníh se odstraňuje na okraj chodníku, přičemž nesmí být ztížena jeho
eventuelní nakládka přihrnutím ke stromům, sloupům a pod. Nesmí být sněhem
znepřístupněny poklopy sloužící jako přístup k sítím a zařízením pod povrchem
chodníku.
(8) Sněhem nesmí být zahrnuty přístupy k přechodům pro chodce přes jízdní
pruhy komunikací, k autobusovým zastávkám, vjezdy do objektů atp.
(9) V případě, že vlastníkem sousední nemovitosti je Obec Kunžak, jsou lhůty pro
zmírňování závad ve schůdnosti uvedeny v plánu zimní údržby místních komunikací.
(10) Plán zimní údržby místních komunikací schválilo zastupitelstvo obce dne
29.9.2002. S plánem zimní údržby se mohou občané seznámit na Obecním úřadě
Kunžak.
Článek 4
Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti ostatních chodníků,
místních komunikací a průjezdních úseků silnic
(1) Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti ostatních
chodníků, místních komunikacích a průjezdních úseků silnic jsou uvedeny v plánu
zimní údržby místních komunikací (čl.3 odst. 10).
(2) Závady ve schůdnosti na jízdních pruzích místních komunikací kde není
chodník nebo se chodník neudržuje se zmírňují současně se zajišťováním sjízdnosti
těchto místních komunikací. Rozsah, způsob a lhůty jsou uvedeny v plánu zimní
údržby (čl.3 odst. 10).
(3) Závady ve schůdnosti průjezdních úseků silnic se zmírňují pouze na těchto
přechodech :
Silnice č. II/164 (Jindřichův Hradec - Strmilov) :
- ulice Strmilovská u č.p. 12, proti kinu
- náměstí Komenského u č.p. 235, pošta
- náměstí Komenského u č.p. 194, prodejna Jednota s.d.
- ulice Hradecká u č.p. 318.
Silnice č. II/151 (Kunžak - Dačice) :
- ulice Dačická na křižovatce s místní komunikací č. 14c k mateřské škole.
Článek 5
Seznam dopravně důležitých chodníků
Kunžak :
Chodníky podél silnice č. II/164 (Jindřichův Hradec - Strmilov) :
13d
Hradecká ulice od hřbitova k č.p. 332
14d
Hradecká ulice od hostince „U Točíka“ k č.p. 318
15d
Hradecká ulice vpravo ve směru od hřbitova k náměstí
16d
náměstí a Hradecká ulice od č.p. 195 k č.p. 186
17d
náměstí od pošty k č.p. 233
Chodníky příslušné k místním komunikacím:
č. 1b
jižní část náměstí od č.p.158 k č.p. 155
č. 2b
východní část náměstí od č.p. 94 k č.p. 69
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Valtínov :
Chodníky podél silnice č. II/ 151 (Kunžak - Dačice) :
část 42d
u autobusové zastávky vlevo ve směru do Dačic
43d
u prodejny č.p. 67 a hostince č.p. 65
44d
u autobusové zastávky vpravo ve směru do Dačic
Článek 6
Pro účely tohoto nařízení je zimním obdobím doba od 1.11. do 31.3.
4)
následujícího roku.
Článek 7
Ruší se obecně závazná vyhláška obce Kunžak č. 1/99, o rozsahu, způsobu a
lhůtách odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a
průjezdních úseků silnic ze dne 25.11.1999.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 19.10.2002 .

Jaroslav Čapek
starosta

Ing. Vladimír Šamal
místostarosta

Vyvěšeno : 3.10.2002
Sejmuto : 18.10.2002
________________
4) § 41 odst. 4 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
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