
         Vyhláška č.17/98 města Adamova o užívání 
A údržbě místních komunikací ve městě Adamově 
 
Městská rada v Adamově schválila dne 9.2.1998 tuto obecně závaznou vyhlášku na  
základě § 45 písm. I)zákona  č.367/1990 Sb.,zákona ve znění pozdějších předpisů a 
§ 27 odst. 7 zákona  č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikací(dále jen zákon).   

 
                                                           I. 
                                              Obecné ustanovení 
Místní komunikace je veřejně  přístupná pozemní komunikace,která slouží převážně  
místní dopravě na území města Adamova.Vlastníkem těchto místních komunikací je  
město Adamov,správcem je městský úřad v Adamově-odbor správy  majetku města. 
Městský úřad Adamov vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích (§ 40 odst. 4 zákona). 
Státní dozor na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích  
vykonávají  pověření pracovníci Městského úřadu Adamov v rozsahu své působnosti (§ 41 
zákona). 
Základním dokumentem obsahující údaje o místních komunikacích je“Pasport místních 
komunikací města Adamova “,který je uložen u správce  místních komunikací. 
 
                                                           II. 
                                         Užívání místních komunikací 
Obecné užívání místních komunikací se řídí podle §19 zákona. 
 
                                                           III. 
    Omezení obecného užívání a zvláštní užívání místních komunikací 
 
K omezení obecného užívání místních komunikací a k užívání místních komunikací jiným než 
obvyklým způsobem nebo k jiným účelům,než pro které jsou určeny,je třeba povolení silničního 
správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené komunikace, a může-li 
zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,také s předchozím 
souhlasem policie České republiky(§ 24 a 25 zákona).  
 
                                                           IV. 
                           Sjízdnost a schůdnost místních komunikací 
1)Místní komunikace jsou sjízdné,jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných  
vozidel přizpůsobených stavebnímu stavu a dopravě technickému stavu těchto komunikací  
a 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 dopravě 
technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím jejich důsledkům.  
3)Povětrnostními situacemi a jejich důsledky,které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit 
sjízdnost,jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení,vznik souvislé 
námrazy,mlhy,oblevy,mrznoucí déšť,vichřice,povodně a přívalové vody a jiné obdobné 
povětrnostní situace a jejich důsledky. 
4)Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti místní komunikace,kterou  
nemůže řidič vozidla předpovídat při pohybu vozidla přizpůsobenému stavebnímu stavu a 
dopravě technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsled- 
kům. 
5)Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace,kterou 
nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravě technickému 
stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledky. 



6)Závady ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti místních komunikací nebo 
průjezdního úseku silnice odstraňuje vlastník sám výjimkou případů uvedených v odst. 7. 
7)Vlastník nemovitostí,která hraničí se silnicí nebo s místní komunikací,odstraňuje  závady  
ve schůdnosti na přilehlém chodníku. 
 
                                                           V. 
                                       Zimní údržba místních komunikací 
1)Zimní údržbou se zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za  
zimních situací ve  sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních 
úseků silnic. 
2)Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby. 
3)Lhůty pro zmir ňování závad: 
   a)I.pořadí důležitosti                         do 2 hodin, 
   b)II.pořadí důležitosti                       do 6 hodin. 
4)Komunikace,na nichž se dle § 27 odst. 6 zákona neprovádí zinmí údržba: 
   a)silnice:    ul.Hradní 
                       cesta k RD č.p. 143 po RD č.p. 75(bývalá ul.Pod Dřínovou) 
                       ul.Zahradní 
                       ul.Krátká 
                       od vjezdu do areálu fy.Gama J+P s.r.o. po regulační plynovou stanici 
  b)chodníky: od nádraží ČD po zastávku ČD 
                        lávka od zdravotního střediska(přes vlečku) 
                        ul. Sadová od domu č.p.339 po křižovatku s ul.Komenského 
                        spojovací chodník od “Hotelu Adast“ na ul.Komenského 
                        chodník kolem MKS 
Tyto komunikace budou označeny. 
5)Způsob provádění zimní údržby se řídí přílohou č.7 vyhlášky Ministerstva dopravy 
 a spojů č.104/1997 SB.. 
6)Schůdnost chodníků,stezek pro pěší,podchodů,lávek a schodů zajišťuje  vlastník komunikace  
s výjimkou odmetením nebo odhrnutím sněhu,oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími  
materiály. 
 
                                                           VI. 
                                            Čištění komunikací  
Čištění komunikací se provádí v těchto případech a termínech: 
a)po zimním období na místních komunikacích I. třídy do 30.4.,II a III.třídy nejpozději do  
31.5.(odstranění zbytků zdrsňovacích materiálů,očištění dopravních značek a zajištění 
funkčnosti odvodnění-kanalizačních vpustí). 
b)v období do 30.11. odstranění spadeného listí a zajištění funkčnosti odvodnění. 
c)před zahájením prací na souvislé údržbě nebo opravě, 
d)neprodleně po zjištění mimořádného znečištění,a to pokud znečištění neodstranil ihned  
ten,kdo je  k tomu povinen podle § 28 odst. 1 zákona, 
e)podle možností v průběhu zimního období odstraňování přebytečného zdrsňovacího  
materiálu.    
 
 
                                                           VII. 
                                                 Závěrečná ustanovení 
V případech,které nejsou upraveny touto vyhláškou platí ustanovení zákona č.13/1997 Sb. A 
vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
 
                                                           VIII. 
                                                 Zrušující ustanovení 
Zrušuje se vyhláška č.17/97 ze dne 23.12.1997. 
 



 
 
 
 
………………….                                                ………………………….. 
  Olga Krausová                                                    Mgr.Jan Hlavatý 
   Zástupce starosty                                                      starosta 
  
 
 
Vyvěšeno dne 11.2.1998                                    Sejmuto dne 3.3.1998 
 


