
Zastupitelstvo obce Palkovice se usneslo dne 11. 9. 2000 vydat podle § 16, odst. 1) a § 36 odst. 1 písm. f) 
zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 
§ 27, odst. 6) a 7) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku: 

Článek I. 
Předmět úpravy. 

1. Tato vyhláška stanoví v souladu s § 27, odst. 7) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích rozsah, 
způsob a lhůty pro zmirňování (odstraňování) závad ve schůdnosti na místních komunikacích a prostranstvích. 

2. Tato vyhláška vymezuje v souladu s ustanovením § 27, odst. 6) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí. 

Článek II. 
Vymezení některých pojmů. 

Místní komunikace je sjízdná, jestliže umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený 
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 1) 
 
Závadou ve sjízdnosti místní komunikace pro účely této vyhlášky se rozumí taková změna ve sjízdnosti MK, 
kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému 
stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 2) 
 
V zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný 
pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním 
situacím a jejich důsledkům. 3)  
 
Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při 
pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu, povětrnostním podmínkám a jejich 
důsledkům. 4) 
 
Neudržované úseky místních komunikací úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí. 5) 
___________________________________________________________________________ 
1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích § 26 odst. 1, v platném znění 
2) Zákon č. 13/1997 Sb., § 26 odst. 6, v platném znění 
3) Zákon č. 13/1997 Sb., § 26 odst. 2, v platném znění 
4) Zákon č. 13/1997 Sb., § 26 odst. 7, v platném znění 
5) Zákon č. 13/1997 Sb., § 27 odst. 6, v platném znění 
  

Článek III.  
Rozsah, způsob a lhůty pro zmirňování závad ve schůdnosti na místních 
komunikacích. 

Rozsah, způsob a lhůty pro zmirňování závad jsou vedeny v plánu zimní údržby, který je přílohou vyhlášky. 
Krajnice na průjezdných úsecích státních silnic a MK nebudou udržovány. 
  

Článek IV. 
Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na prostranství, 
které přiléhají k sousední nemovitosti a hraničí se silnicí nebo místní 
komunikaci. 

Zmírnění závady ve schůdnosti na prostranství provádí obec dle plánu zimní údržby, který tvoří přílohu této 
vyhlášky 



Článek V. 
Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 
nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňování sněhu a náledí. 

Komunikace, kde obec nezajišťuje sjízdnost a schůdnost pro jejich malý dopravní význam jsou uvedeny v plánu 
zimní údržby, který tvoří přílohu této vyhlášky. 

Článek VI. 

Zimním obdobím se rozumí období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní 
povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se tyto závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikací bez 
zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci. 

Článek VII. 
Účinnost. 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 11. 9. 2000. 

 
Ing. František Huška - starosta obce Palkovice 
Bohumila Šlachtová - zástupce starosty obce Palkovice 

Příloha: Plán zimní údržby MK a prostranství v obci 

Komunikace pro rozhrnování sněhu v zimním období v obci Palkovice 
 
MK = místní komunikace 
 
Obslužná od kapličky - Hranečník (Hlíny) 
Z obslužné Mališ K. 547 - 3 novostavby 
Z hl. silnice k Dárkové čp. 3 
Z hl. silnice ke Kapsovi čp. 2 
St. cesta Smékal 156 - Košvica 642 
Obslužná kaplička - sušička po hl. cestu 
Z hl. silnice u OÚ 619, bytovky 520 a 576 
Z obslužné Opělová 11 k Benzínce Petra 
Z hl. sil. od Benzínky kolem studánky po obslužnou 
Z hl. silnice od Kuběny 426 - po obslužnou 
Z obslužné - na Kúty Tobola 374 kolem topolů 
Z obslužné Kvapil 665 - Muroň 225 
Z obslužné Kredba - po hl. silnici 
Z obslužné k býv. koupališti (naproti sušky) 
Z hl. silnice Kula Josef 229, Mičulka L. 37 
Z hl. silnice kolem kult. domu a před ním 
Od kult. domu k Veličkovi čp. 54 
Z návsi k soc. budově na hřbitově 
Z návsi k Adolfovi Chlebkovi 175 
Z návsi - po obslužnou Šrubař 300 
komunikace k Tomáši Krčovi 230 
Z komunikace k Jaroslavu Sochovi 51 
Z hl. silnice k Hamplovi Jaromírovi 563 
Dolní konec transformátor - lokalita Kubáňové 
Z hl. silnice od čekárny trafo - Hubáček-novostavby 
Z MK - k Theodoru Muchovi 268 
Transformátor - k Dr. Knoppovi a dále 
Dr. Knopp - Menšík Jan 289 (křižovatka) 
Dráhy - Hrtoňovi (v polích) 159 
Řadovky - v kolonii ke klempířství Ševčík 706 
V kolonii k Bílkovi Oskarovi 560 
MK Osada Kaňák 181 - Tylečková 178 
Osada od Dr. Šlachty dolů k 350 Šindler 
Stará Osada až k Tomanovi 356 



St. Osada Zbranek 458 - Chlebková Eva 407 
Zlý Milan 173 směr Seibert Ant. 213, Halata 247 
Od Dr. Šlachty - Podhůří k hl. silnici na Chlebovice 
Z MK k Janíkovi Jiřímu 194 
Od vodojemu směr Zlý František 196 
Od Lišky 439 - Široký Josef 215 až k silnici na Chlebovice 
- k Trojčínskému, Faldynové 685, Žaloudkovi 207 
Z hl. silnice Menšík Jar. 458 k hájence 306 
Z hl. silnice ke Krčovi Fr. 153 (za Magdoněm) 
Z hl.silnice k tělocvičně (okolo Domu služeb a Jednoty) 
Drážky (oblouk) 
Z hl. silnice k Radovi 59 
Z hl. silnice Chlebek Zdeněk 558 
Z hl. silnice Mičulka Zdeněk 126 
Z hl. silnice Skurka 65, Bílek Jan 249, Kostelecký 67 
Od Kuchaře k Mičulkovi Přemyslovi čp. 324 
Od Kuchaře za potokem k Žáčkové 75, k Brožové 658 
Z hl. silnice k Valentovi 124 
Prostranství před prodejnou potravin HK 
Z hl. silnice k Rekr. středisku na Hůrky, nad RS k chatám jen v pátek 
Z hl. silnice k Bačovi Lubomírovi 365 
Z hl. silnice na farmu Ing. Bača Jaroslav 116 
Z hl. silnice k Ondrušákovi 81, Vyvialová 84 
Z hl. silnice k Paskerovi 359 (nový majitel) 
Z hl. silnice na Malinův ostrov 
Z hl. silnice k Rad. morysovi 416 
Z hl. silnice k Radovi 72, do Rozsušek ke Kulovým 
k Opělovi 400, Galíkovi, Nakoukalovi 95 a dozadu 
Z hl. silnice k Janečkové 109 
Z hl. silnice k Zátopkovi 382 (rozhraní) 
 
Myslík 
 
Z hl. cesty k novostavbě Kubečka 
Okolo kaple ke hřbitovu 
Z hl. silnice kolem Zátopkové na III. Hůrky - triangl 
- vodní nádrž 
Z hl. silnice k Chýlkovi 190 
Projet starou cestu od "večerky" po trafo 
Projet Pavlátovu cestu - k Vyvialové 102 
Od Perutíka 172 dolů k Bartošovi 11, Galia 8, Jalůvka 152 
Z hl. silnice dolů ke Šmiřákovi 5 
 
Prostranství 
 
před Kulturním domem čp. 295 
před Domem služeb čp. 267 a prodejnou potravin Jednota 
u Obecního úřadu čp. 619 
před prodejnou potravin - horní konec 
 
Chodníky 
 
1. od Tomise ke Kubalovi 
2. od mostu na dolním konci k transformátoru 
3. od autobusové zastávky "Kuchař" k Policii 
 
Neudržované komunikace 
 
Palkovice 
chaty čp. 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 021 - spojnice mezi rekreačním střediskem a trianglem 
 
Myslík 
kolem p. Bartošové čp. 12 k p. Marákovi (Babí hora) - pouze v případě kalamity 
 
 
 
Lhůty pro zmirňování závad ve sjízdnosti místních komunikací 



 
Plužení MK bude zahájeno po zjištění, že vrstva napadlého sněhu¨dosáhla 10 cm. 
 
V případě vydatného sněžení ve večerních hodinách bude plužení provedeno tak, aby byla zajištěna dostupnost 
autobusových zastávek k ranním spojům do zaměstnání, tj. před 5 h (MK - býv. zdr. střediska - Lysůvky). 
 
Plužení bude prováděno dodavatelskou formou. Smlouva s organizací, která bude smluvně zajišťovat zimní 
údržbu v souladu s Vyhláškou o schůdnosti komunikací a prostranství na území obce Palkovice č. 1/2000 ze dne 
11. 9. 2000. 
 
Závady ve schůdnosti se zmírňují, pokud vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem, odhrnutím sněhu, 
oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacím materiálem. Jako zdrsňovací materiál se z hlediska péče o životní 
prostředí doporučuje čistý materiál - písek, drť. K odstraňování sněhu bude použito traktorku se sněhovou radlicí. 
 
V případě, kdy správce MK není schopen v důsledku mimořádné povětrnostní situace ani při nasazení 
dosažitelných sil a prostředků zvládnout vzniklou kalamitní situaci, přestává být účinná vyhláška č. 1/2000 a plán 
zimní údržby. 

 


