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KOMENTÁŘ

Obecně závazná vyhláška o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných
materiálů na území města Bohumín je předkládána zastupitelstvu zejména proto, že město Bohumín
je v regionu nejvíce zasaženo prašností. Tu lze částečně snížit tím, že vozidla, která převážejí sypké
hmoty mají obsah zakrytý plachtou, nebo jiným účinným zařízením, znemožňujícím úletu nebo
úsypu části tohoto materiálu.
Dosud byl stav ve městě takový, že platila dohoda mezi největšími dopravci v Bohumíně a městem
a ti přepravovali sypké materiály přikryté tak, aby nebylo neznečišt‘ováno ovzduší či vozovky.
Dodržování kontroluje městská policie. Vydáním obecně závazné vyhlášky bude městské policii
dána pravomoc sankcionovat řidiče při zjištění pochybení.
V předkládané vyhlášce je pamatováno i na případy, kdy tuto povinnost nelze z objektivních
důvodů dodržet, jako například při provádění zinini údržby.

Znění OZV bylo konzultováno a odsouhlaseno s Ministerstvem vnitra.

Zpracoval: Ivo Lenoch



Město Bohumín

Obecně závazná vyhláška
o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů

na území města Bohumín

Zastupitelstvo města Bohumína se na svém zasedání dne 13.6.20 11 usneslo vydat na základě
ustanovení ~ 10 písm. c) a ~ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále j en“vyhláška“):

Článek 1
Uvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška ukládá v zájmu ochrany životního prostředí a čistoty veřejných
prostranství na území města Bohumína povinnost provozovateli vozidla1)‘2) účastnícímu se
provozu na pozemních komunikacích3~ podle zvláštního právního předpisu4~ (dále jen
„provozovatel vozidla“) při přepravě sypkých nebo obdobných materiálů na území města
Bohumína.

Článek 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) sypkým nebo obdobným materiálem jakýkoliv:
aa) sypký substrát (zejména popeloviny, zemina, písek, štěrk, drcený recyklát stavebního odpadu,

apod.),

ab) materiál, u kterého lze vzhledem kjeho povaze předpokládat, že během jeho přepravy dojde
ke zvýšené prašnosti, úletu nebo úsypu jeho části z vozidla nebo z přípojného vozidla5~
(zejména haldovina, uhlí, zemědělské plodiny, lomový kámen, cihly, tvárnice, stavební suť
apod.),

* 2 písm. b) zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů

2) * 2 písm. f) zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů (zákon o silničním

provozu), ve znění pozdějších předpisů
3) * 2 zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
4) zákon Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění

pozdějších předpisů
3) ~ 2 odst. 3 zákona Č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona Č. 168/1999 Sb.,

o pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů(zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona Č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů



b) obcí zastavěné území6~ města Bohumína, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci
označen příslušnými dopravními značkami7~; na účelových komunikacích se značky neosazuj í.8~

Článek 3
Povinnosti provozovatele vozidla

(1) Provozovatel vozidla je při přepravě po pozemních komunikacích v obci povinen přepravovat
sypký nebo obdobný materiál v uzavřeném nákladovém prostoru nebo jiným vhodným
způsobem zabránit úsypům tuhých částí přepravovaného materiálu a bránit úletům prachu (a to
zejména zaplachtováním nákladového prostoru) z vozidla nebo přípojného vozidla, které s tímto
vozidlem tvoří jízdní soupravu.9)

(2) Povinnost stanovená předchozím odstavcem není splněna pouhým pokropením sypkého nebo
obdobného materiálu.

Článek 4
Výjimky

(1) Povinnost stanovená touto obecně závaznou vyhláškou se nevztahuje na toho provozovatele
vozidla, který
a) je základní složkou integrovaného záchranného systému podle zvláštního právního

předpisu, 10)

b)je ostatní složkou integrovaného záchranného systému podle zvláštního předpisu,H)
c) poskytuje osobní pomoc, věcnou pomoc, plánovanou pomoc na vyžádání nebo ostatní pomoc

dle zvláštního právního předpisu.12~
d) provádí údržbu pozemní komunikace (včetně vozidel zimní údržby) v případě, že je

vzhledem ke zvolenému způsobu údržby nezbytně nutné přepravovat sypký nebo obdobný
materiál mimo uzavřený nákladový prostor nebo nelze jiným vhodným způsobem zabránit
úsypům tuhých částí přepravovaného materiálu a bránit úletům prachu . Výjimka stanovená
tímto odstavcem se vždy posuzuje ve vztahu ke konkrétnímu vozidlu provozovatele.

6) * 2 odst. I písm. d) zákon Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
7) * 13 odst. I písm. t) a ~ 13 odst. 1 písm. u) vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů Č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla

provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
8) * 2 písm. cc) zákon Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů (zákon o silničním

provozu), ve mění pozdějších předpisů
9) * 2 písm. i) zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů (zákon o silničním

provozu), ve znění pozdějších předpisů
* 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

‘~ * 4 odst. 2 zákona Č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

12) * 2 písm. g), ~ 2 písm. h), * 21 a ~ 22 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů



(2) Pokud bude pro území, které zahrnuje území Moravskoslezského kraje nebo jeho část, vyhlášen
krizový nebo válečný stav dle zvláštních právních předpisů,‘3) považují se ustanovení této
vyhlášky Po dobu trvání krizového nebo válečného stavu za neúčinná.

Článek 5
Kontrola

Kontrolou dodržování povinností uvedených v této obecně závazné vyhlášce je pověřena
Městská policie Bohumín.

Článek 6
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.14~

Článek 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.7.2011.

Evidenční ČI o plsem

/
Ing. Lumír Macura

ti: HU~Q/o~cP ~Yi~/~ü1i

13) zákon Č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonu (krizový zákon), ve zněni pozdějších předpisu; zákon Č.

222/1999 Sb., o zajišťování obrany Ceské republiky, ve znění pozdějších předpisů; ústavní zákon Č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti
Ceské republiky, ve znění pozdějších předpisů; ústavní zákon Č. 1/1993 Sb., Ustava Ceské republiky, ve znění ústavního zákona Č.
300/2000 Sb.

* 46 odst. 2 zákona Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; * 58 odst. 4 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Ing.

*
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Za spzív~ost: T‘~a~kov~ Martina


