Vyhláška - o schůdnosti místních komunikací
M a g i s t r á t
m ě s t a
B r n a
-----------------------------------------V Y H L Á Š K A

č.

16/1998

o schůdnosti místních komunikací
-------------------------------------------------------------------

Rada města Brna se usnesla na své R2/162 schůzi konané dne
23. 7. 1998 vydat dle ustanovení § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, a v souladu s § 24, odst. 1 a § 45
písm. l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČLÁNEK I
ROZSAH ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI
(1) Závady ve schůdnosti vzniklé znečištěním, náledím nebo sněhem
(dále jen "závady ve schůdnosti") se u vozovek místních komuni§
kací a průjezdních úseků silnic odstraňují pouze na přechodech
pro chodce.
(2) Závady ve schůdnosti se odstraňují u chodníků širších než 1,5 m
nejméně v šíři 1,5 m a u chodníků užších v maximální možné šíři.
(3) Závady ve schůdnosti chodníků, které slouží chůzi a zároveň ja§
ko zastávka veřejné linkové dopravy, se odstraňují v celé šíři
chodníku a délce minimálně 22 m.
ČLÁNEK II
ZPŮSOB ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI
(1) Závady ve schůdnosti chodníků, pokud vznikly náledím nebo sně§
hem, se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním
zmrazků a posypem zdrsňujícími materiály.
(2)

Chemicky rozmrazovacím materiálem se smějí sypat vozovky
místních komunikací a průjezdních úseků silnic a ty chodníky,
ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený
kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy tako§
vým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.
Chemicky rozmrazovacím materiálem se nesmí sypat místní komuni§
kace v územích, kde je to zakázáno rozhodnutím příslušného or§
gánu státní správy o ochranných pásmech vodních zdrojů.

(3) Sníh se ponechá v hromadách
kázáno ukládat sníh zejména
- do vozovky,

na okraji chodníku, přičemž je za§

- na zastávku hromadné dopravy,
- ke stromům a keřům, pokud sníh obsahuje chemicky rozmrazovací
materiály,
- ke stanovištím nádob na komunální odpad,
- k místům odtoku povrchových vod při oblevách a tání,
- na mříže kanalizačních vpustí,
- na hrany chodníků v křižovatkách tam, kde by sníh znemožňoval
bezpečné přecházení vozovek.

ČLÁNEK III
LHŮTY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI
(1) Závada ve schůdnosti musí být odstraněna co nejdříve, nejpozdě§
ji v 7 hodin každý den.
(2) Nastane-li závada ve schůdnosti v době od 7 do 20 hodin, nesmí
být doba od zjištění vzniku závady do doby zahájení odstraňová§
ní této závady delší než 2 hodiny.
(3) Schůdnost chodníků a schůdnost vozovek v místech přechodů musí
být obnovena do 6 hodin od zjištění závady ve schůdnosti.
ČLÁNEK IV
ODPOVĚDNOST
(1) Vlastník místní komunikace (resp. osoba pověřená výkonem vlast§
nických práv) odpovídá s výjimkou případů uvedených v odst. 2
za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti přechodů
pro chodce na místních komunikacích a průjezdních úsecích sil§
nic, jakož i závada ve schůdnosti místních komunikací určených
výhradně pro chodce, vznikla-li tato závada znečištěním, nále§
dím nebo sněhem, pokud vlastník (resp. osoba pověřená) neproká§
že, 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 upozor§
nit.
(2) Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se
silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za 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 a jejich důsledky takovou
závadu zmírnit.
ČLÁNEK V
SANKCE
(1) Za porušení ustanovení této vyhlášky lze uložit právnické oso§
bě, která způsobila nebo neodstranila závadu ve schůdnosti,
nebo u závady způsobené přírodními situacemi a jejich důsledky
takovou závadu nezmírnila, nebo na závadu předepsaným způsobem
neupozornila, pokutu až do výše 200.000,- Kč.

(2) Za

porušení ustanovení této vyhlášky

lze uložit fyzické osobě

pokutu do 1.000,- Kč za přestupek proti veřejnému pořádku dle
ustanovení § 48 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v plat§
ném znění.

ČLÁNEK VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 1998.

JUDr. Dagmar Lastovecká
primátorka města Brna, v. r.

Ing. Jiří Klemensevič
1. náměstek primátorky m. Brna, v. r.

