Město Vsetín
NAŘÍZENÍ č. 3/2019
O ROZSAHU, ZPŮSOBU A LHŮTĚ ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI
CHODNÍKŮ V MĚSTĚ VSETÍNĚ

Rada města Vsetína se na svém zasedání dne 12. listopadu 2019 usnesením
č.22/25/RM/2019 usnesla vydat na základě § 27 odst. 7 zákona číslo 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102
odst. 2 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
(1) Pro účely stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti se
chodníky rozdělují podle důležitosti. Pořadí důležitosti chodníků je uvedeno v příloze č. 1
tohoto nařízení.
(2) Pro účely tohoto nařízení je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března
následujícího roku.
Čl. 2
Rozsah a způsob odstraňování závad ve schůdnosti chodníků
(1) Odklízení sněhu mechanickými prostředky
a) Sníh je nutno odstraňovat ještě před tím, než ho provoz zhutní, shrnuje se k okraji
komunikace, nesmí zakrývat kanálové vpusti. Zmrazky se odstraňují mechanickým
způsobem.
b) Odklízení sněhu se provádí následujícím způsobem:
▪ chodníky I. pořadí důležitosti se udržují v celé šíři, avšak chodníky, jejichž šířka
přesahuje normu tj. 1,75 m, se udržují právě na šířku 1,75 m,
▪ chodníky II. a III. pořadí důležitosti se prohrnují na šířku jednoho pruhu pro pěší
tj. 0,80 m.
(2) Údržba posypovými materiály
a) S posypem se začíná tehdy, přestane-li spad sněhu a vrstva sněhu po provedeném
odstraňování nepřesáhne 3 cm.
b) Chodníky I. pořadí důležitosti jsou udržovány posypem kamennou drtí frakce 4-8
nebo solí.
c) Chodníky II. pořadí důležitosti jsou udržovány posypem kamennou drtí frakce 4-8, 2-5
nebo solí.

Čl. 3
Stanovení časových limitů pro zahájení odstraňování závad
S přihlédnutím k technologii se stanovují tyto časové limity pro zahájení odstraňování závad
ve schůdnosti:

a) při vytvoření náledí, námrazy a jiné kluzkosti se zahájí posyp okamžitě po zjištění,
nejpozději do 60 minut, pokud k vytvoření dojde v noci, nejpozději do 5.00 hodiny
ranní
b) při trvalém spadu sněhu se provádí odstraňování sněhu, dosáhne-li vrstva napadlého
sněhu 5 cm, přičemž se s odstraňováním průběžně pokračuje až do skončení spadu
sněhu
c) dojde-li ke skončení spadu sněhu do 3 - 5 cm výšky jeho vrstvy, provádí se v případě
potřeby posyp podle postupu stanoveného v článku 2 tohoto nařízení.
Čl. 4
Lhůty pro zmírňování závad

(1) Lhůty pro zmírnění závad ve schůdnosti, které běží od okamžiku zahájení odstraňování
těchto závad ve smyslu čl. 3 tohoto nařízení, se stanovují pro chodníky dle pořadí
důležitosti takto:
a) I. pořadí
- do 4 hod.
b) II. pořadí
- do 12 hod.
(2) Lhůty platí po dobu zimního období vyjma kalamitních situací.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
(1) Tímto nařízením se ruší Nařízení města č. 1/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtě
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků ve městě Vsetíně.
(2) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Mgr. Ing. Jiří Růžička
starosta města Vsetín

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Mgr. Simona Hlaváčová
1. místostarostka města Vsetín

Příloha č. 1 Nařízení o rozsahu, způsobu a lhůtě odstraňování závad ve schůdnosti chodníků v městě
Vsetíně
I. pořadí
II. pořadí
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