
1. bod jednáníZO č. 9 dne 8.12.2015
Název bodu

Parkování aut na chodnících v obci.

Popis bodu

Vymožení pořádku na veřejných komunikacích v obci a respektování zákona č. 361/2000 Sb.

Předkladatel
Ing. Petr Žůrek 

Důvodová zpráva

Termín chodník existuje a právní předpisy s ním pracují. Nicméně jeho zákonná definice 
v našem právním řádu chybí. Pro výklad pojmu chodník tak nutno hledat v judikatuře, např. 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 48/2008.

Výkladem však lze obecně dosáhnout toho, že chodník je ta část pozemní komunikace, která 
je určena převážně k provozu chodců. Obecné pravidlo (§11 zákona č. 361/2000 Sb.) pak 
stanoví, že po pozemních komunikacích jezdíme vpravo a při pravém okraji vozovky. Z toho 
pak společně se shora uvedeným plyne obecný zákaz jízdy po chodníku (chodník není 
součástí vozovky, resp. vozovka a chodník jsou součástí pozemní komunikace, ale vůči sobě 
jsou různými typy částí pozemních komunikací).

Auta tedy v zásadě jezdit po chodníku, ani na něm stát, nesmí. Toto pravidlo však přesto bude 
mít některé výjimky, mezi které rozhodně patří např. příčné přejíždění chodníku při vjezdu do 
míst ležících mimo pozemní komunikace (vnitřní dvory objektů, garáže apod.) tam, kde není 
chodník přerušen vozovkou.

Další výjimkou jsou případy, kdy je výslovně dovoleno stání místní úpravou silničního 
provozu, tj. dopravními značkami. Typicky pak povolené částečné nebo úplné stání 
(parkování) na chodníku.

V obci se bohužel rozmohl nešvar, že řidiči parkují částí vozidla kolmo na chodníku. Ve 
snaze nezasahovat parkujícím vozidlem do komunikace, zaparkují vozidlo na chodník. Někdy 
tak, že po chodníku projdete s obtížemi - matky s kočárky mnohdy nemají vůbec možnost 
projít. Kromě fyzického zneprůchodnění chodníků dochází také k poničení (propadnutí) 
dlažby na chodníku a jeho znečištění od úkapů.

Chápu, že řidiči mají komplikace při parkování před svým domem. Aleje naprosto 
nepřijatelné, aby řidiči svůj problém řešili na úkor ostatních občanů a především v rozporu se 
zákonem.

Na místních komunikacích si musí obec zjednat pořádek sama, nebo za smluvní pomoci MP 
Holešov. Policie ČR může věc řešit až po vyčerpání předchozích možností.

Náklady na provedení

Osobní komunikace, korespondence neukázněným řidičům, zásah MP Holešov - dle vývoje 
problematiky, odhad 2.000 Kč

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi řešit s neukázněnými řidiči parkování na chodnících 
obce až do vymožení a respektování pořádku na obecních chodnících tak jak ukládá zákon 
č. 361/2000 Sb.

Termín provedení: do 31.3.2016, podání průběžné zprávy o plnění na nejbližším zasedání ZO



2. bod jednáníZO č. 9 dne 8.12.2015
Název bodu

Znečišťování chodníků a ulic úkapy provozních kapalin.

Popis bodu

Vymožení pořádku na veřejných komunikacích v obci a respektování OZV č. 6/2009.

Předkladatel 
Ing. Petr Žůrek 

Důvodová zpráva

Viz Důvodová zpráva z bodu 1. - Parkování aut na chodnících v obci.
Úkapy provozních kapalin jsou ekologickou zátěží, protože se jedná vesměs o ropné 
produkty, maziva a pohonné hmoty. Odstraňování samo o sobě není jednoduché a především 
je třeba speciálních látek a zabezpečit vniknutí do povrchových vod.
Úkapy na chodnících jsou pro občany o to závažnější, že šije na obuvi mohou přinést do 
obydlí a zamořit si tak interiér domu.

Na místních komunikacích si musí obec zjednat pořádek sama. Má k tomu nástroj - Obecně 
závaznou vyhlášku č. 6 z roku 2009. Tedy občané měli dostatečné množství času problém 
řešit. V první fázi navrhuji problematiku řešit mírnou formou - upozorněním, osobní 
domluvou. Pokud to nezabere, nezbývá než využít sankční nástroje, které má obec 
k dispozici.

Náklady na provedení

Upozornění, osobní komunikace, korespondence - dle vývoje problematiky, odhad 1.000 Kč 

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi řešit znečišťování ulic a chodníků obce úkapy 
provozních kapalin až do vymožení a respektování pořádku na obecních pozemcích tak jak 
ukládá Obecně závazná vyhláška č. 6/2009.

Termín provedení: do 31.3.2016, podání průběžné zprávy o plnění na nejbližším zasedání ZO




