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_ Naiízen í rady mésta Vrbna plP. ó.IDn05

o rozsahu, zpùsobu a thùtóch odstrailovíní zíwadve
schùdnosti místních komunikací.
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Rada mésta Vrbno pod Pradèdem vydala dne 15.9.2005 podle ustanovení S 27
odst.7 zàkona ò. 1311997 Sb., o pozemních komunikacích ve znèní pozdèj5ích
piedpisù, v souladu s ustanovením g l'1 odst.1 a ustanovenÍm S 102 odst.2 písm.d
zekona ó,.12812000 Sb., o obcích (obecní ziízení) ve znèní pozdéj5ích piedpisù, toto
nafízení, ktenim se stanovuje rozsah, zpùsob a lhùty odstraiovàní zàvad ve schùdnosti
místních komunikací.

CLANEK 1
úvoDNi usrANovENÍ

Tímto naiízením se stanoví rozsah, zpùsob a lhúty odstraiovaní zévad ve
schúdnosti místních komunikací.

ór-Àruex z
ZAKLADNÍPoJMY

Pro úòely tohoto naiízení rady mésta Vrbna p/P. (déle jen naiízení) se rozumí :
a) místnÍ komunikace - veiejnè piístupnà pozemní komunikace, které slouZí pievàZné

místní dopravè na území mésta Vrbno pod Pradédem a místních óàstech Zelezné a
M nichov',.

b)

c)

d)

e)

chodníkem - samostatné místní komunikace nebo chodník pii lehlú k místní komuni-
kaci, ktenj' je souòéstí místní komunikace nebo chodník pod podloubím2).

údrZbou komunikace - soubor prací, kteryimi se komunikace udrZuje v provozu a
technicky vyhovujÍcím stavu za vèech povètrnostních podmínek a odstraÈují se vady
a nedostatky uvedením do pùvodního stavur).

zàvadou ve schùdnosti - takové zmèna ve schúdnosti, kterou nemúZe iidió vozidla
a chodec piedvídat pii pohybu vozidla nebo chodce piizpúsobenému stavebnímu a
dopravnè te.chnickému stavu pozemní komunikace a povètrnostním situacÍm a jejich
dúsledkùma).

OdstranovénÍ zévad ve schúdnosti místních komunikací - odstrahovéní zévad,
které vznikly vadou, zneèi5tèním, néledím nebo snèhem. lJ zàvad vzniklfch
povétrnostními situacemi a jejich dúsledky, zmírnéní téchto dùsledkú5).

1 )

2\

4)

S 6 odst. '1 zàkona è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znéní pozdéjèích pfedpisú

S 12 odst. 4 zékona è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znèni pozdèjèích pfedpisct

S 1 odst. 1 vyhlésky Ò. 104/1997 sb., kterou se provédí zékona ó. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích ve
znéní pozdèjéích piedpisú

S 26 odst. 6 a 7 zékona è. 13/1997 Sb., o pozemnÍch komunikacich ve znèní pozdèjÉích pfedpisú
S 26 odst.7 zékona Ò. 13i 1997 Sb., o pozemnlch komunikacích ve znènl pozdéjsích pfedpisú
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Za odstranèní nebo alespoÈ zmírnèní zévad ve schúdnosti místních komunikací a
chodníkú, zpùsobenfch povètrnostními situacemi, ktenj'mi jsou vy55í spad sréZek,
vénice, intenzivní a dlouhodobé snéZení, nàmrazy, oblevy, mrznoucí déÈf a jiné
obdobné povètrnostní situace a jejich dùsledky odpovídà :

a) vlastník nebo sprévce mÍstní komunikace, pokud jde o zévady na místních komuni-
kacíchor.

b) vlastník nemovitosti, které hranióí v zastavèném území mèsta a místních òéstí s
místní komunikací pro pèSí7).

ÓLANEK 4
ROZSAH UDRZBY MíSTNÍCH KOMUNIKACi

1) Zàvady ve schúdnosti místních komunikací a chodnícÍch se odstranují v celé jejich
5íice a délce, které slouZí vyihradné jízdé a chùzi nebo jako zastévka hromadné
dopravy, není-li déle uvedeno jinak.

2) Je-li na mÍstní komunikaci povoleno parkovàní silnièních motoro{ch vozidel, vyhra-
zené parkoviétè vyznaóené piíslu5nou dopravní znaókou a na parkoviéti jsou zapar-
kovanà silnióní vozidla nebo je zde stanoviétè pro nédoby na komunélní odpad a nà-
doby na komunàlní odpad jsou na této vyhrazené plo5e, odstraàují se zévady ve
schúdnosti jen na òàsti místní komunikace vyhrazené pro jízdu a chodce.

3) V piípadè vètéího spadu snèhu se udrZují místní komunikace v plné éííi a chodníky
pouze v éíii nezbytné nutné pro míjení dvou pé5ích osob vyjma néstupiSt hromadné
dopravy.

4) Technické sluZby Vrbno s.r.o. zaji5tující schúdnost (dle smlouvy s mèstem)
na místních komunikacÍch mèsta jsou povinny vypracovat a pro danou zimnÍ sezónu
pfedloZit ke schvàlení plén zimní údrZby nejménè jednou roÒnés).

lJ S n o0",. 1 zîkona è.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znèní pozdèjéích piedpisú
'' 

S27odst.3zékona ó. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znèní pozdéjèích pfedpisú
9) S 41 aZ a7 Vyhlésky è.'10411997 Sb., kterou se provédízékon ó. '13/1997 Sb., o pozemních ko-

munikacích ve zóéní pozdéjèích pfedpisú
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CLANEK 5
ZIMNÍ UDRZBA MÍSTNícH KoMUNIKAci

Pro úèely tohoto naiízení se zimním obdobím rozumí doba od l. listopadu do 31.
biezna nésledujícího roku. Pokud vznikne zimní povètrnostní situace mimo toto ob-
dobí, zmíróují se zévady ve schúdnosti chodníkù bez zbytecnfch odkladù pÍimèienè
k vzniklé situaci.

Pied zimním obdobím od 1. iíjna do 31 . iíjna se odstraní spadané listí a zajistí funk-
ónost odvodnèní. Po zimním obdobÍ od 1. dubna do 30. dubna se odshanÍ zbytky
zdrsÈujících materiàlú, vyóistí odvodnèní, oóistí dopravní znaèky a dopravní zaíízení.

Zàvady ve schùdnosti místních komunikací, pokud vznikly néledím nebo snèhem,
se odstraÈují odklizenÍm snéhu a posypàvéním néledí a zbytkové vrstvy snéhu
zdrsiujícími materiély.

Sníh z chodníku je zakàzàno shrnovat do vozovky a do kanalizaóních vpustí. Sníh se
ponechévà do doby odklizení na okraji chodnÍku pii vozovce, piiòemZ nesmí bft ztí-
Zena jeho naklàdka piihrnutím ke stromúm nebo sloupúm apod., zataraseny piecho-
dy pies vozovky, piíchody a vjezdy do budov, piístupy k poulióním zaiízením (hyd-
ranty, kanalizaóní vpusté, apod.). Musí blt umoZnén piíjezd vozidlùm Integrovaného
zéchranného systému, u/stup i néstup do hromadn5ich dopravních prostiedkú. Musí
blit rovnèZ umoZnéno naklédàní sbèrnfch nédob na komunélní odpad.

Na místních komunikacích v katastru mèsta Vrbno ood Pradédem a místních càstí
Zeleznà a Mnichov je zakàzàno pouZívat 5kvàru, popel a sù|. Vljimku múZe povolit
krizouj'étéb mésta v dobé vyhléSení krizového stavu (stavu nebezpeòí) s ohledem na
snèhovou nebo jinou povétrnostní kalamitu.

Chemicki rozmrazovací materiàl a jin! zdrsiující posypovf materiél je moZno pouZít
na zékladè vyjímky Ministerstva Zivotního prostiedí, a to vymezením úseku na mísf
ních komunikacích a chodnících v plànu zimní údrZby na piíslu5né období, kde lze
pouZít chemické rozmrazovací materiély a zdrsfiující posypové materiàly.

Na místìrích komunikacích a chodnících v katastru mésta Vrbno pod Pradèdem a
místních óéstech Zeleznà a Mnichov je mo2no pouZít jako zdrsÈující posypovf mate-
riàl písek nebo kamennou drf o zrnitosti 3 -16 mm.

Po roztàtí snèhu se zdrsfiující posypou.i materiél (písek a kamennà drf ) ze suchého
povrchu místní komunikace odstraní.

Pro potieb! místní údrZby se podle plénu zimní údrZby mohou zíizovat na území jed-
notlivich òàstí mèsta Vrbno pod Pradèdem a v místních óéstech Zeleznó a Mnichov
sklédky zdrsÈujícího posypového materiélu. Materiél k posypu veiejnfch chodníkù
z téchto sklédek jsou opràvnèni uZívat i vlastníci piilehlich nemovitostí, pokud nejsou
vlastníci chodníku.



CLANEK 6
LHÚTY K oDSTRANoVANíZAVAD VE scHÚDNoSTI MÍSTNicH KoMUNIKAcÍ

1) Zimní údrZba chodníkú u nemovitostí, kterà v zastavéném území mèsta Vrbno pod
Pradèdem a místních óéstech Zeleznàa Mnichov hraniòí s místní komunikací, musí
blt u rodinnlch domú, bytowch domú, u veiejné piístupnfch budov a zaiízení zapo-
éala bez prùtahu, nejpozdèji do dvou hodin po vzniku zàvady. V piípadè zévady ve
schúdnosti chodníkù zpùsobené snèhovfmi sràZkami nebo sréZkami zpúsobujícími
vznik néledí se za dobu vzniku zévady povaZuje ukonèení sréZek.

2) Vznikne-li zévada ve schúdnosti chodníkú po 1900 hodiné, musí blt odstranèna v
pracovní dny nejpozdèji v 6" hodin, v sobotu a v nedèli v 8uu hodin, pokud zévada
vznikne diíve neZ 2 hodiny píed tèmito lhútami.

3) Òasové limity pro zahé4ení prací pii zimní údrZbé místních komunikací a chodnÍkù:
a) na mÍstních komunikacích zaíazenych do l. pofadí podle plénu zimní údrZby do 1

hodiny po dobu od 4" do 22" hodin.
b) na místních komunikacích ve l l .  poiadí podle plénu zimní údrZby do 4 hodin po

celou dobu od 5:00 do 22:00 hodin
c) na místních komunikacích ve l l l .  poiadí podle plénu zimní údrZby do 8 hodin po

celou dobu od 5:00 do 20:00 hodin
d) na chodnících zaiazenich v l. poiadí podleplànu zimníúdr2by do2 hodin po

spadu snéhu nebo vzniku néledí, piiòemZ se zmíriovéním zévad ve schúdnosti
musí blt zapoòato bez zbyteónlch odkladù piimèiené ke vzniklé situaci.

e) na chodnících zaíazenlch ve l l .  poiadí podleplénuzimní údrZby do 3 hodin po
spadu snèhu nebo vzniku néledí, piiòemZ se zmírÈovéním zàvad ve schùdnosti
musí blt zapoóato bez zbyteónfch odkladù piimèienè ke vzniklé situaci.

f) na chodnících zaiazenlch ve lll. poiadí podle plànu zimní údríby ihned po ukon-
èení pracÍ na chodnících zaiazenych v l. a ll. poiadí podle plénu zimní údríby.

Poznàmka: v piípadé stélého snéZení se piednostnè udrZují místní komunikace
vy5Sího poiadí !

4) U veiejnè pÍístupnlich místních komunikací ve vlastnicfuí mèsta Vrbno pod Pradè-
dem zajiétuje zimní údrZbu pro mèsto Vrbno pod Pradèdem odbor zajiStující majet-
kovou sprévu mèsta prostiednictvím najatfch firem, není-li zékonem è. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích ve znèní pozdèjéích piedpisú a jeho provédécího pfed-
pisu stanoveno jinak.

5) V Piíloze è.1 je stanoveno poiadí údrZby místních komunikací a chodnÍkú. Rada mès-
ta je povéfena schvalovàním nezbytnfch aktualizaci Piílohy ó.i.



1 )
2)

Clónek 7
KONTROLA DODRZOVANÍ NARiZENí

Kontrolu dodrZovéní naiízení rady mèsta provàdí povèiení pracovníci Mèstského
úiadu ve Vrbnè pod Pradèdem - odbor rnj'stavby a Zivotního prostfedí.

Clének 8
SANKCE

PoruÉení tohoto naiízení u fyzickfch osob se postihuje podle platnfch piedpisfll0)
Prévnické osobè, které zpúsobila nebo neodstran tla zàvadu ve schùdnosti anebo
u zàvady zpùsobené piírodními situacemi a jejich dùsledky takovou zévadu
nezmírni la nebo na zévadu piedepsanlm zpùsobem neupozorni la, mùZe si lnióní
sprévni úiad uloZit pokutu aZ do WSe 20O.OOO,- Kó11).

ótének 9
ZRUSOVACi USTANOVENí

Naiízení rady mèsta Vrbna p/P. ó. 112005 o rozsahu, zpúsobu a lhútéch odstraóovàní
zàvad ve schfrdnosti místních komunikací ru5í obecnè zàvaznou vyhlééku mèsta Vrbno
pod Pradèdem ó. 01104 o rozsahu, zpùsobu a lhùtéch odstraóovéní zévao ve
schùdnosti místních komunikací.

Òlànek lo
úórrunosr

Toto naiízení rady mèsta Vrbna p/P. é.112005 o rozsahu, zpúsobu a lhùtàch
odstraóovàní zàvad ve schùdnosti místních komunikací nablvé úóinnosti dnem projed-
néní v radè mèsta dne 15.9. 2005

Ing. Helena Kudelové
starostka mèsta

u fyzìcké osoby múZe byt za porusení tohoto naFízení uto:ena pokuta podte S 48 zékona ÒNR ò. 200/1990 Sb., o
plestupcích ve znéní pozdèjóîch pfedpisú
S 42 odst. 1 plsm. b zékona ó. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znénípozdéjèích pfedpisù

1U)

1 1 )



Piíloha è.1 k naiízení rady mèsta è.01/0S-údriba místních komunikací a chodníkú:
a) stanovení poÉadí údriby místních komunikací (poíadíjízd mechanismù)

1. poiadí tepnové komunikace, piístupové komunikace ke Skolskfm a zdravotnicklim
zaíízenim a dal5í vfznamné komunikace:

Hibitovní a Husova (obè pro vljezd hasièù, vóetnè parkoviété DPS), Mysli-
vecké, J iréskova, nàm.Sv. M ichala (prújezd), Sadové, Zilkova, Bezruòova,
.Dvoiékova, Palackého, Kiivé, Stielnióní, Nové Doby

2. poiadí prùjezdní úseky komunikací s menSí dopravní

Ve Svahu, Smetanova, Sv. Òecha. Erbenova.
Komenského. Mnichov. Zeleznà

zàIé2í:

Zahradní, Krejèího, Skol ní,

3. poiadí piístupové a obsluZné komunikace, které mají vfznam jen pro dopravu
soukromf mi dopravními prostiedky:

Chelòickeho, M.Al5e, Riegrova, Polní, Kopeónà, Kràtkà, Dèlnické, Skléren-
ské, Husova (pfípojky k RD),Nad Stadionem, DruZstevní,V Dolíku, odb.UMO

b) stanovení poiadí údriby nemotoristickich místních komunikací-chodníky
1. poiadí pèéí komunikace 5irSího méstského vlznamu pro veiejnost, zastévky veiej-

nfch dopravních prostÍedkù:

kolonéda Jesenické, schody u obch. stiediska (vèet. parkovi5tè), podél obch.
st iediska (spodní chodník), NàdraZní, sídl.Husova, ném.Sv.Michala, chodník
pied LPH a pied Vrsanem, schodiétè ul.Krejòího, Myslivecké, Zlatohorské a
Bezruóova, chodníky DruZstevní vóetnè schodù, parkovi5tè za MèU, odstav.
plocha u vlakového nàdra2í - autobusové zastàvky

2. poiadí màlo frekventované a spojovací pé5í komunikace:

chodník podel hii5té TJ Sokol, schody pod malometréZními byty, Sadovà,
DruZstevní, schody Ve Svahu, most za TS, Nové Doby, Palackého, schody a
dhodník od Nové Doby k lékàrnè, schody a chodník od Nové Doby kolem det.
pracoviété OW ke zdravotnímu stiedisku na NédraZní ulici

3. poiadí mélo frekventované komunikace:

ulióka Myslivecké-Chelòického, chodník ,,Potoóní"- kolem ieky v Mnichové,
chodník kolem koupaliStè vedle trati ke Sklérném, chodník pies làvku Stiední
Opavy v horní óésti Zelezné, chodník k chatové osadè za Sklàrnami k hl. sil-
nici, chodníky vòetnè schodú: Hiitovní-Jiréskova a Skolní-OD Albert, ke garàZi
za Jamajkou, ul.Polní, parkoviété Palackého 48bj., Mnichov: lokalita,,U Lomu",
Domov dúchodcù, k RD p.Hirie, Janóa, Ronóka, Zeleznà'. k RD p.óernoty Jos.
a jine mélo frekventované komunikace ve mèstè a v místních óàstech.


