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Nařízení obce Kobylnice č. 1/2021 

 

Plán zimní údržby místních komunikací v obci Kobylnice  

pro období 2021/2022 

 

Rada obce Kobylnice vydává v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2písm. d) zákona         
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst. 5 a 6 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto 
nařízení: 

I.  
Úvod 

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na 
místních komunikacích vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní 
údržba byla zajišťována s ohledem ke společenským potřebám na straně jedné                        
a ekonomickým možnostem vlastníka komunikací na straně druhé. 
Účelem tohoto plánu zimní údržby je stanovení takového postupu, který odstraní závady ve 
sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací způsobené povětrnostními vlivy a zmírní 
nepříznivé důsledky povětrnostních vlivů v zimním období na sjízdnost a schůdnost místních 
komunikací, tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám 
na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. 
Obsahem plánu je specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným 
právním předpisům v této oblasti. 

II.  
Vysvětlení základních pojmů 

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí 
- Ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů   
- Ustanovení § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 
- Ustanovení § 42 a 46 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích  
 
Zimní období je ze zákona stanoveno od 1.11.  běžného roku do 31.3. roku následujícího. 
 
Zimní údržba je činnost, kterou se podle pořadí důležitosti komunikace zmírňují závady 
vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimního období ve sjízdnosti a schůdnosti 
komunikací. Provádí se podle plánu zimní údržby obce. 
 
Sjízdnost místních komunikací je takový stav komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu 
silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu 
komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům. 
 
Schůdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný 
pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu dopravně technickému stavu komunikací, 
povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 
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Závadou ve sjízdnosti / schůdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve 
sjízdnosti / schůdnosti, kterou nemůže řidič / chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném 
dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům. 

Ekonomické možnosti vlastníka komunikací jsou dány zejména výší finančních prostředků, 
které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout. 

Odpovědnost za škody – vlastník komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla 
závada ve sjízdnosti / schůdnosti komunikace, pokud vlastník neprokáže, že mezích jeho 
možností tuto závadu odstranit, nebo u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich 
důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni upozornit 

Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro 
jejich malý dopravní význam, jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní 
údržby a rovněž úseky komunikací, které nejsou v majetku obce. 
 
Kalamitní situaci vyhlašuje starosta nebo zástupce starosty při mimořádných povětrnostních 
podmínkách (velmi silné sněžení, vánice, náledí). V tomto případě neplatí tento plán zimní 
údržby, postupuje se dle vývoje povětrnostní situace, postup určuje krizový štáb. 

III. 
Základní povinnosti vlastníka a uživatele místních komunikací 

Základní povinnosti vlastníka místních komunikací 

- zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby, 
- uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných k provádění zimní údržby, 
- kontrolovat kvalitu prací při provádění zimní údržby 

 
Základní povinnosti uživatelů místních komunikací 

- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období 
- při chůzi po chodníku používat té části, která je posypána zdrsňovacím materiálem 

IV. 
Základní technické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti 

Údržba komunikací je prováděna odhrnováním sněhu a následným posypem zdrsňovacím 
(inertním) materiálem. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu 
dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně důležitých 
místních komunikacích a na dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu provádí 
v celé jejich délce a šířce, na ostatních chodnících v šířce 0,5 – 1 m.  
 
Místní komunikace - chodníky 
Zimní údržbu zajišťuje obec podle svých možností, které vycházejí z technického vybavení 
obce a kapacit zaměstnanců obce.  Jedná se zejména o ruční úklid sněhu a o úklid prováděný 
drobnou mechanizací. Současně se na zimní údržbě podílí svou dobrovolnou výpomocí                
i občané obce (majitelé přilehlých nemovitostí). 
 
Místní komunikace 
U komunikací III.  třídy zajišťuje zimní údržbu dodavatelská firma pluhováním na základě 
smlouvy o dílo. Posyp zdrsňovacím materiálem zajišťují zaměstnanci obce, a to pouze              
u komunikací III. třídy. 
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Nádoby na posypový (zdrsňovací) materiál  
Nádoby jsou rozmístěné podél komunikací a posypový materiál je určený k posypu 
nebezpečných míst komunikace, nikoliv k soukromým účelům. 
 

V. 
Časové limity zahájení prací 

1. Pro zaměstnance obce zajišťující údržbu místních komunikací 

a) Při odstraňování sněhu 
V době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadeného sněhu dosáhla          
5 cm. V době mimopracovní do 60 minut od zjištění, že vrstva napadeného sněhu dosáhla 
5 cm. 

b) Při posypu inertními materiály 
V době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že se na komunikacích zhoršila sjízdnost 
nebo schůdnost. V době mimopracovní do 60 minut do zjištění zhoršení sjízdnosti nebo 
schůdnosti. 

 
2. Pro dodavatelské firmy zajišťující údržbu místních komunikací 

Dle smluvního ujednání. 
 

VI. 
Pořadí důležitosti zahájení prací a lhůty pro zmírňování závad 

 
a) Komunikace pro pěší - chodníky 
 
I. Pořadí důležitosti – časově do 4 hodin od zahájení prací 

    Chodníky u autobusových zastávek veřejné dopravy, chodníky u přechodů pro chodce. 
 

II. Pořadí důležitosti – časově do 12 hodin od zahájení prací 
Chodník před budovou ZŠ a MŠ Kobylnice a obecního úřadu, chodník k prodejně se 
smíšeným zbožím na ulici Za Humny. 

 
III. Pořadí důležitosti – časově do 48 hodin, po ošetření ploch v I. a II. pořadí 
        Ostatní chodníky v majetku obce. 
 
b) Místní komunikace 

Všechny místní komunikace v obci Kobylnice jsou dle § 42 Vyhlášky Ministerstva dopravy           
a spojů č. 104/1997 Sb. pro potřeby plánu zimní údržby zařazeny do III. pořadí. 

 
III. Pořadí důležitosti – časově do 6 hodin od zahájení prací 

Komunikace III. třídy - příjezdová komunikace ke školnímu dvoru ZŠ a MŠ a přilehlé 
parkoviště, prostranství před hasičskou zbrojnicí, ulice U Řempa, Za Humny (pouze 
zpevněná část), příjezdové komunikace ke garážím u bytových domů na ulici Sokolnická, 
příjezdové komunikace u bytových domů na ulici Sokolnická po sběrný dvůr, ulice Krátká, 
Uzavřená a Polní, U Potoka, a část ulice U splavu. Komunikace III. třídy - Ulice Za Dvorem, 
parkoviště u hřbitova a příjezdová komunikace, parkoviště na ulici Táborská a komunikace 
kolem garáží v Hloušku. 

 
c) Místní komunikace – neudržované úseky 

Místní komunikace – trasy cyklostezek v katastrálním území Kobylnice u Brna. 
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Schvalovací doložka 

Plán zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví obce Kobylnice pro zimní období              
2021-2022 byl projednán a schválen Radou obce Kobylnice na její 58. schůzi konané dne 
16.12.2021, usnesením k bodu číslo 13. 

 
 
 
 
 
                                                                                             __________________________ 
                                                                                                            Starosta obce 

 
 


