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Vyhláška číslo 3/2002, 
kterou obec Vrané nad Vltavou, na základě přenesené pravomoci podle zákona číslo 128/2000 

sb. o obcích (obecním zřízení)  ve znění § 27 zákona 13/1997 sb. o pozemních komunikacích 

a § 42 odstavec 2) prováděcí vyhlášky k zákonu o pozemních komunikacích  104/1997 sb., 

vydává tuto obecně závaznou vyhlášku 

 

o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti 

místních komunikací. 
 

Článek 1. 

Základní pojmy 

a) Schůdnost 

V zastavěném území obce jsou chodníky a průjezdní úseky komunikací (včetně přechodů pro 

chodce) schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu, 

dopravně-technickému stavu těchto komunikací, povětrnostním vlivům a jejich důsledkům. 

b) Sjízdnost 

Komunikace uvnitř obce jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných 

vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu, dopravně-technickému stavu těchto komunikací, 

povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 

c) Závady ve schůdnosti 

Závadou ve schůdnosti pro účely této vyhlášky 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. 

d) Závady ve sjízdnosti 

Závadou ve sjízdnosti pro účely této vyhlášky se rozumí taková změna ve sjízdnosti pozemní 

komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném 

stavebnímu stavu a dopravně-technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich 

důsledkům. Povětrnostní situace a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo 

přerušit sjízdnost jsou např. vánice, intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, 

mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, povodně, přívalové vody aj. podobné povětrnostní situace a 

jejich důsledky. 

e) Chodník 

Chodník je místní komunikace IV. třídy, která je nepřístupná provozu silničních motorových 

vozidel, nebo na kterém je dopravním značením umožněn smíšený provoz. 

f) Chodník přilehlý k nemovitosti 

Chodníkem přilehlým k nemovitosti se pro účely této vyhlášky rozumí chodník, který 

bezprostředně hraničí s nemovitostí, nebo je od nemovitosti oddělen pruhem zeleně do šíře 

maximálně 10 metrů, nebo je na tuto nemovitost bezprostředně napojena. Kde nejsou zřízeny 

chodníky, platí toto o pruhu komunikace kolem nemovitosti v šíři 1,5 metru (v dalším textu 

jen „chodník“). 

g) Mechanické odstraňování závad 

Mechanické odstraňování nebo zmírňování závad způsobených povětrnostními situacemi je 

takový ruční nebo strojní způsob, při kterém nedochází ke stálému ani přechodnému 

poškození povrchu místní komunikace. 

h) Inertní posypové materiály 

Používají se jako zdrsňující posypové materiály. Nejvhodnější jsou sypké hmoty z místních 

zdrojů jako písek, kamenné drtě apod. Zrnitost těchto matriálů má být v rozmezí 0,5 až 8 mm 

(výjimečně max. 16 mm). Materiály nesmí obsahovat látky, které by znečišťovaly 

komunikace. Dávkování se doporučuje v množství 70 až 500 g/m2
... 



 2 

i) Chemické posypové materiály 

Jako chemické posypové materiály se používají chlorid sodný (NaCl) a chlorid vápenatý 

(CaCl2). Jejich použití je možné při teplotách do  minus 7 stupňů celsia resp. do minus 12 

stupňů. Používají se při likvidaci náledí, sněhových vrstev, které nelze odstranit plužením, 

nebo k preventivnímu posypu, když je hlášen mrznoucí déšť nebo mrznoucí mrholení. 

V žádném případě nesmí dojít k chemickému posypu sněhové vrstvy větší než 3 cm. Sůl musí 

být před použitím drcena, aby nedocházelo k jejímu hrudkování. Dávkování soli se 

doporučuje od 10 do 60 g/m2. Další posyp má být až po 5 hodinách. 

 

Článek 2 

Povinnosti zmírňovat a odstraňovat závady 

 

1. Vlastník nemovitosti odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na 

přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem. . 

2. Vlastník místní komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve 

sjízdnosti, 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. 

3. Pokud není majitel přilehlé nemovitosti znám nebo není dosažitelný v okamžiku 

zjištění závady oprávněným orgánem  ve schůdnosti místní komunikace, odstraní nebo 

zmírní následky vlastník místní komunikace vždy na vyžádání oprávněného orgánu, 

který bude na majiteli přilehlé nemovitosti náklady spojené s ošetřením nebo 

odstraněním závady vymáhat formou sankce. 

 

Článek 3. 

Způsob odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti 

 

1. Vlastníci přilehlých nemovitostí jsou povinni odstraňovat nebo zmírňovat závady na 

přilehlém chodníku, které vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem způsoby 

uvedenými v článku 1) odstavce g) a h). Náledí a mrznoucí mrholení je možné 

odstraňovat ve smyslu článku 1) odstavec i). 

2. Vlastník místní komunikace je povinen odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti 

místních komunikací a průjezdních úseků silnic, které vznikly znečištěním, náledím, 

nebo sněhem způsoby uvedenými v článku 1) odstavce g), h), i).  

 

Článek 4. 

Lhůty ke zmírnění nebo odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti 

 

1. Vlastníci nemovitostí jsou povinní odstraňovat závady ve schůdnosti na chodnících 

přilehlých k nemovitosti neprodleně. Pokud k  závadě dojde v nočních hodinách (po 

22. hodině a před 6. hodinou ráno) jsou povinni odstranit závady nejpozději do 8. 

hodiny ranní. Při trvající a opakované špatné povětrnostní situaci je povinen vlastník 

udržovat chodník průběžně schůdný. 

2. Vlastník místní komunikace postupuje v odstraňování závad v souladu s plánem zimní 

údržby, schváleným Radou obce, event. podle pokynů starosty obce.  

3. Obce zajišťují sjízdnost místních komunikací (viz § 46 zák.č. 13/1997 Sb.) v těchto 

lhůtách: 

a) I.pořadí důležitosti         do  4 hodin 

b) II. pořadí důležitosti      do 12 hodin 

c) III. pořadí důležitosti     nejpozději do 48 hodin  
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Článek 5. 

Komunikace v obci, kde se zajišťuje schůdnost a sjízdnost 

 

• Všechny chodníky podél nemovitostí udržují majitelé nemovitostí, 

• Průjezdní komunikace Zvole-Zbraslav, silnice III/1043, (zajišťuje SÚS), 

• Sjízdnost se zajišťuje v ulicích: Březovská, Pod Sokolovnou, U Školy, Dlouhá, 

Oblouková, Příčná, Luční, Na Vršku, Spojovací, Na Crástech, Polní, Ke Statku, 

horní část Ve Strouze, Sluneční, Zahradní, Na Kodlíči, Skochovická, Nádražní, U 

Pošty, U Elektrárny, V Zídkách (až ke staré škole), Pod Lesem, Dravkov, Vltavská 

• Schůdnost se zajišťuje (III.pořadí): pěšina pod hřbitovem ze Skochovické 

k elektrárně a schodiště u hřbitova až do ulice U Školy 

Na výše vyjmenovaných chodnících a komunikacích se schůdnost a sjízdnost zajišťuje 

podle plánu zimní údržby, který je přílohou této vyhlášky a personálních a technických 

možností. 

 

Článek 6. 

Komunikace v obci, kde se nezajišťuje schůdnost a sjízdnost 

 

1. V obci v zimním období se nezajišťuje pro malý dopravní význam  sjízdnost a 

schůdnost na těchto komunikacích: 

• V Ouvozcích 

• Dolní část ulice Ve Strouze 

• Sjízdnost se nezajišťuje na polních cestách a prašných komunikacích v katastru 

obce (V Dolích, Ke Zvoli, Lesní, Zvolská, Slepá,  Okružní, Osiková, 

V Zahradách, V Polích,  Na Vyhlídce, Pod Březovou, U Ameriky, V Chatách, 

Na Kole, Malá, Nad Školkou, Kruhová, Rovná, Nad schody, Nad Jezerem, 

Akátová, Větrná, Nad Roklí, Na Konci, K Dubné, Nad Statkem, Na Koutech, 

U Jezera, Pobřežní, Krátká, V Uličce, K Zastávce, Nad Zastávkou….) 

2. Úseky, na kterých se vůbec neudržuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a 

náledí, musí být řádně označeny. Za úrazy na těchto komunikacích jejich vlastník 

nezodpovídá. 

 

Článek 7. 

Sankce za neplnění povinností 

 

Vlastníku nemovitosti, který nesplní povinnosti podle článku 4. odstavce 1. a podle článku 

5. lze uložit, pokud se týká právnických osob, pokutu až do výše 200 000,- Kč. Fyzické 

osobě lze uložit blokovou pokutu do výše 1 000,- Kč, nebo s ním může být zahájeno 

přestupkové řízení ve smyslu posledního platného znění zákona 200/1990 sb. o 

přestupcích. 

 

Článek 8. 

Orgány s kontrolní a sankční pravomocí 

 

1. Členové Zastupitelstva obce včetně členů Rady obce a členové komise pro ochranu 

veřejného pořádku, kteří mají i sankční pravomoci. 

2. Při posuzování schůdnosti chodníků nebo sjízdnosti komunikací jsou oprávněni 

rozhodnout členové stavební komise a osoby podle odstavce 1. 
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Článek 9. 

Platnost vyhlášky 

 

1. Tuto vyhlášku schválilo Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27.11.2002 

2. Vyhláška byla vyvěšena (zveřejněna) dne 28.11.2002  a nabývá platnosti 13.12.2002. 

 

 

Příloha: Plán zimní údržby 

 

 

 

 

 

 

Ve Vraném nad Vltavou dne 27.11.2002  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              …………………………….        ………….………………… 

                        Martina Filipová     Bohuslava Chvátalová 

     místostarostka            starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 28.12.2002 

 

Sejmuto:    13.12.2002  


