NAŘÍZENÍ

MĚSTA TIŠNOVA
č. 10/2011,
kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků,
místních komunikací a průjezdních úseku silnic na území města Tišnova
___________________________________________________________________________
Rada města Tišnova se na své schůzi konané dne 21.09. 2011 usnesla vydat na základě § 27
odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
a podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Toto nařízení stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků,
místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Tišnova.
(2) Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace,
kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu, dopravně
technickému stavu, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.1)
Článek 2
Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti
(1) Závady ve schůdnosti, které vznikly znečištěním, sněhem, ledovkou nebo náledím (dále
jen „závady ve schůdnosti“), se na vozovkách místních komunikací a na průjezdních
úsecích silnic odstraňují pouze na přechodech pro chodce.
(2) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují takto:
a) v případě chodníků širších než 2 m v šíři nejméně 1,5 m,
b) v případě chodníků užších než 2 m a širších než 1 m v šíři nejméně 1 m,
c) v případě chodníků užších než 1 m v celé šíři chodníku bez obrubníku,
d) v případě chodníků, které slouží současně jako zastávka veřejné linkové dopravy,
v celé šíři chodníku a délce minimálně 5 m.
Článek 3
Způsob odstraňování závad ve schůdnosti
(1) Závady ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, které
vznikly ledovkou, náledím nebo sněhem, se odstraňují mechanickými prostředky
a posypem inertními materiály, a to kamennou drtí nebo pískem.
(2) V odůvodněných případech, zejména při tvorbě ledovky nebo náledí, lze použít
v omezeném množství i chemických rozmrazovacích materiálů s výjimkou území, pro
která byl vydán zákaz užití takových materiálů rozhodnutím příslušného orgánu veřejné
správy a v ochranných pásmech vodních zdrojů a vodních toků.
(3) Při trvalém sněžení či tvorbě ledovky nebo náledí se odstraňování závad ve schůdnosti
provádí opakovaně.
1)

§ 26 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

(4) Odmetený nebo odhrnutý sníh a oškrábané zmrazky se ponechávají na hromadách,
přičemž je nutno dbát, aby nebyla nad nezbytnou míru zužována šíře chodníků a šíře
úseků silnic a místních komunikací určených k užití motorovými vozidly a aby nebyly
zahrnuté vstupy z chodníků na přechody, místa sloužící jako nástupní a výstupní prostory
hromadné veřejné dopravy, stanoviště nádob na sběr komunálního odpadu.
Článek 4
Lhůty pro odstranění závad ve schůdnosti
(1) Závady ve schůdnosti se odstraňují:
a) do 5 hodin na chodnících, místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic, které
slouží k přístupu k objektům, v nichž mají sídlo orgány státní správy a územní
samosprávy, zdravotnická zařízení, školy, kulturní zařízení, k nádraží ČD a autobusové
dopravy, k zastávkám autobusové dopravy a na těchto zastávkách a k provozovnám
obchodu a služeb,
b) do 12 hodin na chodnících, místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic, které
slouží k přístupu k objektům bydlení a na ostatních komunikacích.
(2) V případech kalamitních situací, to je mimořádně silného a trvalého sněžení či neustále se
tvořící ledovky nebo náledí, se přednostně odstraňují závady ve schůdnosti chodníků,
místních komunikací a průjezdních úseků silnic dle odstavce 1 písm. a). V těchto
případech se mohou lhůty pro odstranění závad ve schůdnosti na chodnících, místních
komunikacích a průjezdních úsecích silnic dle odstavce 1 písm. b) prodloužit, nejdéle však
na trojnásobek.
Článek 5
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení města Tišnova č. 9/2003 o schůdnosti
místních komunikací.
Článek 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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