
Nařízení obce Rudoltice č. 1/2009 
o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad  

ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic 
 
 

Zastupitelstvo obce Rudoltice se na svém zasedání dne 27. 8. 2009 usneslo vydat 
v souladu s ust. § 11 odst. 1 a ust. § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů a na základě ust. § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 
 

 

Čl. 1 
Předmět úpravy 

 
Tímto nařízením se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad 

ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic, včetně chodníků na území 
obce Rudoltice (dále jen „obec“). 
 
 

Čl. 2 
Stanovení zimního období 

 
Pro účely tohoto nařízení začíná zimní období 1. listopadu a končí 31. března. Pokud 

vznikne závada ve schůdnosti mimo zimní období, postupuje se při jejím odstraňování 
přiměřeně podle tohoto nařízení. 
 
 

Čl. 3 
Povinnosti odstranění závad ve schůdnosti 

 
Vlastník chodníku je povinen odstranit závadu v jeho schůdnosti, která vznikla 

znečištěním, náledím nebo sněhem (dále jen „závada ve schůdnosti“). Závady ve schůdnosti, 
které nelze zcela odstranit, je nutno zmírnit. 
  
 

Čl. 4 
Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků 

 
 Rozsah odstranění (zmírnění) závad ve schůdnosti se stanovuje minimální šířkou pásu 
1 m. Je-li chodník  užší než 1 m, pak je třeba nutno odstraňovat (zmírňovat) závady ve 
schůdnosti v celé jeho šíři.  
 
 

Čl. 5 
Způsob odstraňování závad ve schůdnosti chodníků 

 
1) Odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti lze provádět odmetením nebo 

odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků nebo posypem zdrsňovacími inertními 
materiály neobsahující toxické nebo jinak škodlivé látky a hlinité částice (písek, drť 
zrnitosti 0,8 cm). Posyp inertním materiálem je možno provádět pokud odstranitelná 
výška sněhu nepřesáhne 3 cm. 

2) Posyp chemickými rozmrazovacími materiály se zakazuje. V naprosto výjimečných 
kalamitních případech lze na svažitých úsecích chodníků a schodech provést posyp 



chemickým rozmrazovacím materiálem a to chloridem sodným („sůl kuchyňská“) 
nebo chloridem vápenatým. 

3) Odstraňováním (zmírňováním) závad ve schůdnosti nesmí dojít k omezení výstupu a 
nástupu na zastávkách hromadné dopravy,  k vmetení sněhu do vozovek a musí být 
umožněn odvoz komunálního odpadu. 

 
 

Čl. 6 
Lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků 

 
 

Lhůty k odstranění (zmírnění) závad ve schůdnosti se stanovuje takto: 
 

- dojde-li k závadě ve schůdnosti v době od 22.00 hod. do 06.00 hod., pak je třeba 
závadu ve schůdnosti odstranit (zmírnit) tak, aby chodníky byly vždy v době po 7.00 
hod. ranní schůdné, 

 
- dojde-li k závadě ve schůdnosti v době od 06.00 hod. do 22.00 hod., pak je třeba 

odstranit (zmírnit) závady ve schůdnosti bez zbytečného odkladu. 
 
 

Čl. 7 
Odstraňování závad ve schůdnosti  

místních komunikací a průjezdních úseků silnic 
 
Není-li postup při odstraňování (zmírnění) závad ve schůdnosti místních komunikací a 
průjezdních úseků silnic upraven v čl. 3 až 6 tohoto nařízení, postupuje se podle plánu zimní 
údržby schváleného zastupitelstvem obce.  
 

Čl. 8 
Kontrola  

 
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí zastupitelstvo obce. 

 
 

Čl. 9 
Zrušovací ustanovení 

 
 Ruší se Nařízení obce č. 1/2008 o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování 
závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 
 
 
 

Čl. 10 
Závěrečná ustanovení 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
   .......................................         ......................................... 

Lenka Bártlová, v.r.              Erika Kohoutová, v.r. 
  starostka obce                místostarostka obce 


