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Nařízení č. 1/2018,
o odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních
úseků silnic a plán zimní údržby
Zastupitelstvo obce Tuklaty se na svém zasedání dne 29. 1. 2018, usnesením č. usneslo vydat na základě §
27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §
11 odst.1 a § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
nařízení (dále jen „nařízení“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Obec Tuklaty tímto nařízením stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve
schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a
2. Plán zimní údržby.
Čl. 2
Pojmy a definice
Zákon: zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška: vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
Místní komunikace: veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území
obce (§ 6 zákona). Pokud nejsou samostatnými místními komunikacemi, jsou součástmi místních
komunikací též přilehlé chodníky, chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště a obratiště, podchody a
zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce (§ 12 zák.).
Silnice: veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci.
Sjízdnost: silnice a místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných
vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a
povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 zák.).
Závada ve sjízdnosti: taková změna ve sjízdnosti silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič
vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu
těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 zák.).
Schůdnost: 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 situacím a jejich důsledkům (§ 26 zák.).
Závada ve schůdnosti: 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 (§ 26 zák.).
Zimní období: doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku (§ 41vyhl.).
Zimní údržba: podle pořadí důležitosti se zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za
zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic (§
41 vyhl.).
Čl. 3
Odpovědnost za sjízdnost a schůdnost pozemních komunikací

1. Za sjízdnost silnic č. 10163,1136,10165, 24512, 10166 odpovídá Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje (KSÚS SK), webové stránky: http://www.ksus.cz, oblast kutná
Hora.
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2. Za sjízdnost vozovek místních komunikací odpovídá obec Tuklaty.
3. Za schůdnost chodníků, které jsou součástí průjezdních úseků silnic, odpovídá obec Tuklaty.
4. Za schůdnost chodníků a jiných součástí místních komunikací odpovídá jejich vlastník.
Čl. 4
Plán zimní údržby vozovek místních komunikací
V obvyklé zimní situaci se odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti vozovek místních komunikací
podle pořadí důležitosti a v uvedených lhůtách následující komunikace:

1. V 1. pořadí důležitosti se lhůtou do 4 hodin:
ulice Topolová, Na Rafandě, Spojovací, Ke Školce, Na Valech, K Vyhlídce, Příčná,
K Zahrádkám.
2. V 2. pořadí důležitosti se lhůtou do 12 hodin:
ulice Liliová, Ořechová, Růžová, V Jezírkách, V Obůrkách, Járy Cimrmana, Na Rozkoši, Ke
Skalce, Na Patnáctém, Sluneční.
3. V 3. pořadí důležitosti po ošetření komunikací 1.a 2. pořadí důležitosti, nejpozději však do
48 hodin:
zbývající ulice.
Čl. 5
Plán zimní údržby chodníků a místních komunikací
V obvyklé zimní situaci se odstraní nebo alespoň zmírní závady ve schůdnosti chodníků a místních
komunikací podle pořadí důležitosti a v uvedených lhůtách následující chodníky a ulice:

1. V 1. pořadí důležitosti se lhůtou do 4 hodin:
chodníky, pokud jsou součástí průjezdních úseků silnic (ulice Hlavní, Ke Hřišti, Tuklatská, Ke
Mlýnu pro silnici 10 163; Akátová, Rostoklatská pro silnici 1136, K Úvalům pro silnici 10165;
Úvalská pro silnici 10166)
2. V 2. pořadí důležitosti se lhůtou do 12 hodin:
chodníky, pokud jsou součástí ulic, jejichž sjízdnost je 1. pořadí důležitosti (viz čl. 4 tohoto
nařízení).
3. V 3. pořadí důležitosti po ošetření chodníků a ulic v 1. a 2. pořadí důležitosti, nejpozději
však do 48 hodin:
zbývající chodníky a ulice.
Čl. 6
Technologie zimní údržby

1. Schůdnost se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem
zdrsňovacími materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty
chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a
jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl
stékat slaný roztok.
2. Sjízdnost se zajišťuje především mechanickým odklizením sněhu a posypem náledí nebo
ujetých sněhových vrstev zdrsňovacími materiály. Odklízení sněhu a odstraňování náledí
nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů jen
dovoleno pouze na komunikacích 1. pořadí důležitosti (viz čl. 4 tohoto nařízení).
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3. Podrobnosti o technologii zimní údržby stanoví příloha č. 7 vyhlášky.
Čl. 7
Neudržované místní komunikace

1. Z důvodu malého dopravního významu se nevykonává zimní údržba na těchto místních
komunikacích nebo jejich částech:
U Lávky.
2. Úseky uvedené v odstavci 1., na kterých se neprovádí zimní údržba, je vlastník povinen
označit (§ 27 zák.).
Čl. 8
Ostatní povinnosti při zajišťování sjízdnosti a schůdnosti
Povinnosti při zajišťování sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací, odstraňování znečištění a
poškození jakož i při běžné údržbě stanoví zákon (např. § 28 zák.) a vyhláška (např. § 47 vyhl.).
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Rozhodnutí č.1/2003, o stanovení místních komunikacích, rozsahu, způsobu a lhůtách
k odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků v zimním období na území
obce Tuklaty ze dne 3. 11. 2003, Dodatek č. 1/2004 k „Rozhodnutí č.1/2003“ ze dne 19. 4. 2004, Rozhodnutí
č. 2/2007 o stanovení místních komunikacích, rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve
schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků v zimním období na území obce Tuklaty ze dne
1.10.2007.
Čl. 9
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce.

Martina Milotová v. r.
místostarostka

Monika Petrisková v. r.
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 2. 2018
Sejmuto z úřední desky dne: 2. 3. 2018
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