
 
Vyhláška obce Kolová 

 
Starosta Obce Kolová vydává podle § 27 odst.7 zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích a v souladu s § 24 odst. 1 a § 45 písm. l, zák.č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku 
 

č. 3/1999 
 

o schůdnosti místních komunikací v částech obce 
Háje a Kolová 

 
Článek  I. 

Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic se odstraňují na celé 
její šířce vyjma : 
 
a) v části Háje : 
- průběžná komunikace v lokalitě 14 RD 
- úsek od RD čp. 17 k RD čp. 55 
- úsek od křižovatky MK p.č. 64 k RD čp. 51 
- úsek od RD čp. 15 k RD čp. 17 a RD ev.č. 4 
- úsek od RD čp. 36 k RD čp. 43 
- úsek od RD čp. 17 k můstku (Cínový potok) - kú Kolová 
- úsek od můstku k chatě ev.č. 2 - kú.Kolová 
Závady ve schůdnosti těchto místních komunikací se odstraňují do šíře 3 m.  
 
- úsek od křižovatky se silnicí III/2087 k RD čp. 4 
- úsek od RD čp. 28 k RD čp. 24 
- úsek od RD ev.č. 4 k Vodojemu "Zámeček" 
Závady ve schůdnosti těchto místních komunikací se odstraňují do šíře 2 m. 
 
b) v části Kolová : 
- úsek od RD čp. 93 k RD čp. 34 a 84 
- úsek od RD čp. 37 kolem sklárny a fy. WESTRMAIER k RD čp.85 
- úsek od paneláku ke sklárně 
- úsek od od jídelny čp.8 k RD čp.78 a čp.72 
- úsek od TR u OÚ k RD čp. 190 
- úsek od RD čp. 185 ke statku 
- parkoviště u OÚ včetně sjezdu ze silnice III/20811 
- sjezd k ZŠ 
- parkoviště u Pošty 
- úsek od RD čp. 117 k RD čp.119 
- úsek od RD čp. 176 k RD čp. 171 
- od křižovatky silnice III/20811 k RD čp. 170 
- od křižovatky silnice III/20811 kolem jídelny k Vodojemu "Pila" 
- od křižovatky silnice III/20811 k RD čp. 17 
Závady ve schůdnosti těchto místních komunikací se odstraňují do šíře 3m. 
- od křižovatky silnice III/20811 k RD čp. 2 



- od křižovatky silnice III/20811 k RD čp. 6 
- úsek od RD čp. 86 k RD čp. 161 
Závady ve schůdnosti těchto místních komunikací se odstraňují do šíře 2 m. 
 
Podrobně jsou uvedené úseky místních komunikací vyznačeny červenou barvou na 
přiložených pláncích místních částí  Kolová, Háje. Tyto plánky tvoří nedílnou součást této 
vyhlášky a jsou označeny pořadovými čísly 1,2. 

 
 

Článek II. 
Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic, pokud vznikly sněhem 
vrstvy 5 cm a vyšší se odstraňují odhrnutím sněhu. Ke zdrsnění  kluzkého povrchu se použije 
posyp kamennou drtí velikostí 0,5 až 8 mm a to pouze v : 
kú Háje 
- úseku od RD čp. 15 k RD čp. 17 
- úseku od RD čp. 17 k můstku (Cínový potok) kú Kolová 
- úseku od můstku k chatě ev.č. 2 kú Kolová 
- úseku od RD čp.46 k RD ev.č. 4 
 
kú Kolová 
- úseku od RD čp. 93 k RD čp. 84 
- úseku od RD čp. 37 k RD čp. 54 
- úseku od TR u OÚ k RD čp. 190 
- parkoviště u OÚ včetně sjezdu ze silnice III/20811 
- sjezd ke ZŠ 
- úseku od křižovatky silnice III/20811 k RD čp. 6 
- úseku od křižovatky silnice III/20811 k RD čp. 2 
 
Tyto úseky místních komunikací jsou vyznačeny na plánkách č.1 a 2 ,tvořících nedílnou 
součást této vyhlášky, modrou barvou. 
 

 
 

Článek III. 
Závady ve schůdnosti místních komunikací tj. odhrnutí  sněhu se odstraňují v těchto lhůtách : 
 
1) u průjezdních úseků silnic v souladu s aktuálním plánem zimní údržby silnic správcem 
silnic 
 
2) do dvou hodin od konce sněžení u  místních komunikací : 
všechny místní komunikace uvedené  v článku I. odst. a) této vyhlášky a vyznačené na   
přiloženém plánku č.1 červenou barvou kromě úseku od RD čp. 17 (kú Kolová) až po chatu 
ev.č. 2 (kú  Kolová ) a úseku od RD ev.č. 4 k Vodojemu Zámeček 
      
3) do tří hodin od konce sněžení u místních komunikací : 
všechny místní komunikace uvedené v článku I. odst. b) této vyhlášky  a vyznačené na plánku 
č.2 červenou barvou kromě úseku od křižovatky silnice III/20811 k RD čp. 17 v kú Kolová. 
 
4) do čtyř hodin od konce sněžení u místních komunikací : 
místní komunikace uvedené v článku I. odst.a) , b) úseky : 



- od RD čp. 17 (kú Kolová) až po chatu ev.č. 2 (kú Kolová) 
- od křižovatky silnice III/20811 k RD čp. 17 (kú Kolová) 
a vyznačené na plánku č.1 a č.2 červenou barvou. 
 
5) do dvanácti hodin od konce sněžení u místních komunikací : 
místní komunikace uvedená v článku I. odst. a) úsek od RD ev.č. 4  k Vodojemu "Zámeček" 
 
Závady ve schůdnosti místních komunikací tj. posyp kamennou drtí se provádí : 
na všech místních komunikacích, uvedených  v článku II. této vyhlášky a označených modrou 
barvou na přiloženém plánku č.1 a č. 2 , do pěti hodin od konce sněžení. 
 
 

Článek IV. 
Porušením předchozích ustanovení této vyhlášky projednávají příslušné orgány podle 
zvláštních předpisů 1) , 2). Dozor nad dodržováním této vyhlášky mají orgány Obce 
Kolová,orgány státního dozoru a silničního správního úřadu. 
 
 

Článek V. 
Tato vyhláška byla vyhlášena vyvěšením na úřední desce dne 10.10.1999 a nabývá účinnosti 
dnem 25.10.1999. 
 
1) § 26 odst. 7 zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
2) § 46 zák. ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění 
    § 42 zák.č. 13/1997 Sb. 
 
 
 
 
 
Ing. Václav Kellner                                                    Ing. Jiří Ficenec 
starosta obce Kolová                                    zástupce starosty obce Kolová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


