MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ
N a ř í z e n í č. 2/2015
o zajišťování schůdnosti místních komunikací
Rada města Sezimovo Ústí vydává dne 14.12.2015 dle ustanovení § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1
a § 102 odst. 2 písm. d) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
Základní ustanovení
Toto nařízení stanovuje:
a) rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací,
b) úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a
sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Čl. 2
Vymezení základních pojmů
(1) Za chodník se pro účely tohoto nařízení považuje pěší veřejná komunikace, jakož i cesta upravená
pro pěší, dále schody a komunikace přiléhající k nemovitostem a provozovnám v šíři nejméně 1,5 m,
které jsou potřebné pro bezpečnou chůzi v místech, kde chodník není zřízen.
(2) Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou
nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.1)
(3) Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti místní komunikace, kterou nemůže
řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla, přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.2)

Čl. 3
Rozsah odstraňování závad
(1) Závady ve schůdnosti místních komunikací se odstraňují na celé jejich šířce a délce, není-li dále
uvedeno jinak.
(2) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, která slouží výhradně k chůzi:
a) u chodníků, které jsou širší než 1,5 m, v šíři nejméně 1,5 m s výjimkou spojovacího chodníku z ulice
Dukelská k náměstí T. Bati, kde je povinnost udržovat chodníky schůdné v celé jejich šíři,

1)
2)

§ 26 odst. 7 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)
§ 26 odst. 6 zákona
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b) závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, která slouží k chůzi a současně jako
zastávka veřejné hromadné dopravy vždy v celé šíři chodníků.

Čl. 4
Způsob odstraňování závad
(1) Závady ve schůdnosti místních komunikací, pokud vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem se
odstraňují zametáním s kropením, odstraňováním bláta, listí, odpadků a jiných nečistot, odmetáním
nebo odhrnutím sněhu a posypem zdrsňujícími materiály. Sníh je třeba odstraňovat tak, aby nedošlo
k jeho ušlapání provozem a přimrznutí k povrchu chodníku. Sněhovou břečku je nutno z chodníku
odstranit.
(2) Na chodnících je zakázáno k posypávání při zimním úklidu používat škváru a popel. V případě, že
to povětrnostní situace vyžaduje, je povoleno inertní posypový materiál, použitý k posypu, míchat se
solí.
(3) Při odmetání a odhrnování sněhu je zakázáno shrnovat jej do vozovky. Sníh se ponechá v
hromadách na okraji chodníku při vozovce, přičemž nesmí být ztížena jeho nakládka přihrnutím ke
stromům nebo sloupům veřejného osvětlení, zataraseny přechody pro chodce přes vozovky, příchody
a vjezdy do objektů a na poklopy sloužící jako přístupy k sítím a zařízením uložených pod povrchem
chodníků.
(4) V místech a na chodnících používaných jako nástupní a výstupní prostory veřejné hromadné
dopravy je zakázáno shrnovat sníh způsobem, který by ohrozil bezpečnost nebo znemožnil nástup a
výstup cestujících.
(5) V místech, kde je na chodnících, cestách, schodištích a lávkách pro pěší, instalováno zábradlí na
podporu bezpečného pohybu chodců se závady ve schůdnosti odstraňují nejdříve v místech u
zábradlí.
(6) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů a v
přístupech u přechodů pro chodce.

Čl. 5
Vzniknou-li vlivem povětrnostní situace závady ve schůdnosti chodníků a místních komunikací musí
být vlastníky chodníků nebo místních komunikací odstraňovány průběžně, bez zbytečných průtahů.
Při odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací, jejichž vlastníkem je město
Sezimovo Ústí, postupuje Správa města Sezimovo Ústí podle platného „Plánu zimní údržby“.

Čl. 6
Úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje schůdnost a sjízdnost
odstraňováním sněhu a náledí
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(1) Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí jsou taxativně uvedeny v přílohách č. 1 - 6 tohoto
nařízení.
(2) Vlastník místních komunikací označí úseky vymezené v odst. 1 tohoto článku podle zvláštního
právního předpisu.3)

Čl. 7
Kontrola a sankce
(1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí městská policie.
(2) Porušení tohoto nařízení může být postihováno podle zvláštních právních předpisů. 4)

Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se nařízení města Sezimovo Ústí č. 3/2009 o zajišťování schůdnosti místních komunikací.

Čl. 9
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem 1.1.2016.

_______________
3)

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů , v platném znění, a jeho
prováděcí vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
4)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Otisk úředního razítka

……………………………….

………………………………………..

Ludmila Svatková v.r.
místostarostka

Mgr. Ing. Martin Doležal v.r.
starosta

Schváleno dne: 14.12.2015
Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2015
Sejmuto dne: 18.01.2016
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Příloha č. 1

Účelové komunikace v Sezimově Ústí II.
Inventární číslo
20
26
27, 32, 33
27
31
34, 35
36, 37
38
39
41, 42
43, 44, 45, 46, 47, 48
49, 50, 51, 52, 53, 54
55, 56, 57
58, 59, 60
62
64
66
70
72
73
74
75
76
77
78, 79, 80, 81, 82
83, 84, 85, 86
87

Název ulice – umístění
Na házené
k požární nádrži (nezpevněná část od viaduktu k nádrži)
Zahradní ulice – u trati II
kynologie
garáže u Hiltonu – vjezd do garáží
přístupy k rodinným domkům z Okružní ulice
přístupy k rodinným domkům z ulice 1. Máje
ulice 9. Května – za restaurací U Vrby
ulice – Pod Vrbou (mezi šikmým chodníkem a ulice Okružní)
účelová komunikace z Jiráskovy ulice
ulice Komenského mezi rodinnými domky
ulice Komenského mezi rodinnými domky
u zahrádek Ozvěna
u zahrádek Pod Ozvěnou
garáže K Hájence
ulice Průmyslová – komunikace k velkoskladu zeleniny
ulice Průmyslová – k č. 638 (zadní vchod)
komunikace ke Kozskému mlýnu
ulice Svépomoc – k č. p. 666,1110 (Noris, knihovna)
ulice Rudé Armády (ke Zdravexu)
komunikace Ke Hvězdárně – mezi rodinnými domky
ulice Táboritů – k MŠ Silon – boční výjezd
ulice Táboritů – zadní vchod k č. p. 609
ulice Okružní – mezi rodinnými domky
ulice Ke Hvězdárně – mezi rodinnými domky
ulice Ke Hvězdárně – mezi rodinnými domky
ulice Průmyslová
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Příloha č. 2
Účelové komunikace v Sezimově Ústí I.

Inventární číslo

1, 2
4
5
6, 7
8
9
10
11
12

Název ulice – umístění

pěšina podél řeky Lužnice
přístup k chatám u Lužnice – Soukeník
přístup ke garážím Ke Stadionu (Korej)
nezpevněná komunikace mezi domky v ul. K. H. Borovského
komunikace za č. p. 535, Jungmannova ulice
komunikace pod chatami Soukeník – Kursová
komunikace Nad Mýtem
parkoviště u restaurace U Vily
komunikace ke "Kotaškům"
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Příloha č. 3
Mosty, lávky v Sezimově Ústí
Inventurní číslo
107d – L1
108d – L1
16d – L1
58d – L1
26d – L1
36c – M1
55 – M1

Typ mostu

Název

Umístění

lávka – zelená
lávka – červená
lávka
lávka
lávka
most
deskový most

přes Kozský potok
přes Kozský potok
přes Lužnici
přes E55
přes Kozský potok
přes Kozský potok
přes Kozský potok

zahrádky Pod Hvězdárnou
zahrádky - Ozvěna
Vaníčkova ulice
Sezimovo Ústí
Dr. E. Beneše
Na Mýtě
zahrádky – Ozvěna
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Příloha č. 4

Místní komunikace v Sezimově Ústí I.

Inventární číslo
5c
37c

Typ ulice
základní
doplňková

Název ulice
Táborská
Ke Stadionu

Umístění
mezi č. p. 39 a 40
parkoviště

Název
Jiráskova

Umístění
prostor mezi 4 rodinnými domky

Místní komunikace v Sezimově Ústí II.

Inventární číslo
56c

Typ ulice
základní
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Příloha č. 5

Chodníky v Sezimově Ústí I.
Inventární číslo
3d
5d
6d
11d
13d
14d
15d
18d
23d
25d
29d
31d
32d
33d
34d
37d
38d
40d
47d
48d
51d
53d
55d
60d
61d
63d
65d
66d

Název ulice – umístění
ulice U Komory
ulice Jana z Ústí – od hranice katastru po č. p. 130
ulice Jana z Ústí – od č. p. 130 po ulici Táborskou – pravá strana
ulice Táborská – od č. p. 82 po ulici Lužnickou
ulice Táborská – od provozovny firmy Banner po č. p. 880
ulice Prokopa Holého – od č. p. 35 po křižovatku s ulicí Klášterní
ulice Prokopa Holého – od č. p. 60 po č. p. 59
ulice Žižkova – od č. p. 60 po č. p. 76
ulice Vaníčkova – od č. p. 56 po č. p. 59
ulice Dr. Ed. Beneše – kolem vládní vily
ulice Bydlinského – nad přístupem k mlýnu Kotaška
ulice Petra Velikého – od č. p. 12 po č. p. 8
ulice Petra Velikého – od č. p. 51 po č. p. 52
ulice Švehlova – od kostela po č. p. 51
ulice Švehlova – od č. p. 971 po č. p. 1005
ulice Hromádkova – od č. p. 914 po č. p. 900
ulice Hromádkova – od č. p. 158 po č. p. 7
ulice Vítkovecká – od č. p. 821 po č. p. 809 – Kánišova ulice
ulice Čapkova
ulice Hálkova
ulice K. H. Borovského – od č. p. 507 po č. p. 504
ulice Jungmannova – od č. p. 523 po č. p. 543
ulice B. Němcové – od č. p. 875 po č. p. 558
ulice Alšova – od č. p. 914 po č. p. 920
ulice Jilemnického
ulice Kollárova
ulice Čechova
ulice Mlýnská – od č. p. 859 po č. p. 1061
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Příloha č. 6

Chodníky v Sezimově Ústí II.

Inventární číslo
81d
82d
84d
85d
89d
92d
95d
98d
101d
103d
105d
115d
117d
118d
122d
123d
124d
125d
129d
130d
138d
140d
143d
144d
147d
150d
152d
153d
154d
155d
162d
163d
164d

Název ulice – umístění
ulice Rudé Armády – přilehlý chodník k zahrádkám
ulice Rudé Armády – u provozovny J – K
Okružní ulice – od č. p. 462 po č. p. 254
Wolkerova ulice – od č. p. 396 po č. p. 399
ulice 1. máje – od č. p. 367 po č. p. 379
Švermova ulice – od č. p. 351 – po č. p. 333
ulice Pod Vrbou – od č. p. 401 po č. p. 315
Jiráskova ulice – od č. p. 441 po č. p. 488
Komenského ulice – od č. p. 454 po č. p. 461
Zahradní ulice
ulice Ke Hvězdárně – pravá strana
Sokolovská ulice
Dukelská ulice – domem za č. p. 630
Dukelská ulice – ke vchodům č. p. 646,644,643,642
ulice A. Sedláčka
ulice K Oboře
Chrpová ulice
ulice Nad Nechybou
Průmyslová ulice – zadní vchod č. p. 638
ulice Rudé Armády – kolem Zdravexu k ulici Lipová
Dukelská ulice – uvnitř bytových bloků a přístupové chodníky k č. p. 609, 610,
611, 612
Sokolovská ulice – přístupový chodník mezi rodinnými domy
Lipová ulice – spojovací chodníky od vozovky k domům za č. p. 617A všechny
spojovací chodníčky
Dukelská ulice – přístupové chodníky k č. p. 620, 621, 622 a chodníky podél
domů
ulice Svépomoc – přístupové chodníky k zadním vchodům domů č. p. 676,
677, 678, 669, 670
ulice K Hájence – přístupové chodníky k č. p. 645
ulice K Hájence – přístupové chodníky k č. p. 674, 675
ulice Svépomoc – přístupové chodníky k domům č. p. 679, 668, 669, 670
ulice Svépomoc – spojovací chodníky mezi č. p. 650 682 a od 682 k 673
Dukelská ulice – chodníky k zadním vchodům domu č. p. 646
ulice Nad Nechybou
Luční ulici
ulice Na Tábořišti
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