Nařízení č. 1/2009 města Hlinsko
o provádění zimní údržby na místních komunikacích
Rada města Hlinska dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákona)
a ustanovení § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů vydává svým usnesením č. 116/2009 ze dne 14. října 2009 toto nařízení:

Článek 1
Předmět úpravy

1. Toto nařízení vymezuje v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákona a § 42 odst. 2 písm. d)
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen
vyhlášky), místní komunikace a chodníky na území města Hlinska a jeho místních částí (dále
jen města Hlinska), na nichž se nevykonává zimní údržba z důvodu malého dopravního
významu.
2. Toto nařízení stanoví v souladu s § 27 odst. 6 zákona a § 41, § 42 odst. 2, § 44 a § 46
vyhlášky rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a
schůdnosti chodníků a průjezdních úseků silnic (přechodů pro chodce na nich umístěných,
dále jen přechodů pro chodce) na území města Hlinska.

Článek 2
Vymezení úseků

1. Místní komunikace I.-III. tř., se pro zpracování plánu zimní údržby k zajištění sjízdnosti
rozdělují na udržované a podle dopravního významu zařazené do I. – III. pořadí.
2. Místní komunikace IV. tř. - nemotoristické (§ 6, odst.3, písmeno d) zákona, ve znění § 3
odst. 4) vyhlášky - dále jen chodníky) se rozdělují:
a) udržované a podle dopravního významu zařazené do I. a II. pořadí,
b) neudržované úseky (z důvodu dopravní bezvýznamnosti nebo nedostupnosti pro techniku
provádějící zimní údržbu ), jsou vyjmenovány v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
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Článek 3
Rozsah,způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
místních komunikací a chodníků
1. Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti odstraňují, nebo 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. V obvyklé zimní situaci vlastník
(správce) místní komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti)
místní komunikace v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby.
3. Sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy se zajišťuje v níže uvedených lhůtách, kdy
pokyn k zahájení příslušného zásahu je dán neprodleně po zjištění jeho potřeby:
a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin,
b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin,
c) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.
4. Odstraňování a zmírňování závad na místních komunikacích I. až III. třídy způsobených
povětrnostními podmínkami se provádí na komunikacích:
a) I. pořadí - pluhováním a posypy inertními materiály,
b) II. pořadí – stejnou technologií jako komunikace zařazené v I. pořadí,
c) III. pořadí - až po ošetření komunikací I. a II. pořadí obdobnou technologií.
5. Odstraňování a zmírňování závad způsobených povětrnostními vlivy na chodnících se
zajišťuje v níže uvedených lhůtách, kdy pokyn k zahájení příslušného zásahu je dán
neprodleně po zjištění jeho potřeby:
a) I. pořadí důležitosti do 6 hodin,
b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin.
6. Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem, je
dán minimální šířkou pásu pro chodce 1,50 m. V případě, kdy je chodník užší než 1,50 m, se
odstraňují závady ve schůdnosti chodníku vzniklé náledím nebo sněhem v celé šíři chodníku,
minimálně však 0,5 m. V úsecích, kde je profil chodníku dále zúžen na méně než 0,7 m
překážkami (např. nesprávně zaparkované automobily), se zimní údržba nezajišťuje. U
chodníků, které se uklízejí strojně, musí být zajištěna bezpečná průjezdná šířka tak, aby při
údržbě nedošlo k poškození přilehlého majetku. V případě, že tato šířka nebude zajištěna,
nebude zimní údržba provedena. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší
šíři na chodníku podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce, a to
v celé jejich šíři.
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Odklízení sněhu od vjezdů do nemovitostí nebude řešeno odstraňováním sněhu zpět na
přilehlou komunikaci.

7. Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce se provádí:
a) především odmetením nebo odhrnutím sněhu
b) oškrabáním zmrazků nebo posypem zdrsňovacími inertními materiály
c) chemickým rozmrazovacím materiálem (takto ošetřit lze pouze ty chodníky a stezky, ve
kterých nejsou uloženy inženýrské sítě ,leda že mají uzavřený kryt, a jsou odděleny od
zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný
roztok).
Po mechanickém čištění nemá zbytková vrstva sněhu překročit 5 cm.
Článek 4
Všeobecné podmínky
1. Podrobný popis rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve sjízdnosti silnic a místních
komunikací a ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce (včetně přehledu pořadí
důležitosti) obsahuje "Plán zimní údržby místních komunikací" schvalovaný Radou města
Hlinska, do kterého je možné nahlédnout na odboru investic a městského majetku města
Hlinska.
2. Pro účely tohoto nařízení a v souladu s § 41 odst. 4 vyhlášky je zimním obdobím doba od
1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vzniknou závady ve schůdnosti
znečištěním, náledím nebo sněhem mimo zimní období, budou odstraněny bez zbytečných
průtahů.
Článek 5
Závěrečné ustanovení
1. Zrušuje se nařízení města Hlinska č.9/2005 , o rozsahu , způsobu a lhůtách odstraňování
závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací ze dne 31. 10. 2005.
2. Součástí nařízení je příloha č.1 - Seznam chodníků na kterých se zimní údržba neprovádí
3. Toto nařízení nabývá účinnosti 1. listopadu 2009.

…………………………………..

…………………………………..

PhDr. Magda Křivanová
starostka

Ing. Pavel Šotola
místostarosta

Vyvěšeno : 15. 10. 2009
Sejmuto :

31.10. 2009
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Příloha č.1 - Seznam chodníků na kterých se zimní údržba neprovádí
Seznam neudržovaných chodníků.
ul. Adámkova od Poděbradova nám. po Tylovo nám.(pravá strana)
ul.Bezručova
ul.Blatenská
ul.Čelakovského od křižovatky ul. Komenského a Čelakovského po č.p.182(pravá
strana)
ul.Českobratrská
ul.ČSA spojovací chodník za č.p.1283,1284,1285,1286,1287,1288 a chodníky mezi
č.p.1274,1279,1280
ul.Drahý Růžek od křižovatky ul.Karla Lidického a Drahý Růžek po křižovatku
ul.Wilsonova, Erbenova, Drahý Růžek (pravá strana)
ul.Dukelských Hrdinů
ul.Dvořákovo Nábřeží
ul Erbenova od křiž .ul. Wilsonova, Erbenova, Drahý Růžek po spojovací
komunikaci do ul. Dukelských Hrdinů (levá strana)
ul.Faráře Toufara od schodů u Kala Lidického po křiž. ul. Hálkova, Třebízského,
Rváčovská (levá strana) a od křiž. ul. Hřibova a Faráře Toufara po křiž. ul.
Třebízského, Rváčovská, Hálkova (pravá strana)
ul.Fugnerova od křižovatky ul. Nádražní a Fugnerova po křižovatku ul. Fugnerova a
Tyršova
ul.Hálkova
ul.Havlíčkova
ul.Holandská
ul. Hřibova udržován pouze chodník od aut. zastávky po křiž. ul. Hřibova a Faráře
Toufara (levá strana)
ul.Husova od křiž.ul.Husova a Rokycanova po most u Technolenu (levá strana) od
mostu u Technolenu po křižovatku ul. Husova a Jungmanova (pravá strana)
ul.Jablonského
ul.Jiráskova od křižovatky ul. Jiráskova a Resslova po křižovatku ul. Jiráskova a
ČSA (levá strana) a od křižovatky ul. Jiráskova a Resslova po křižovatku ul.
Jiráskova a Taussigova (pravá strana)
ul.Jungmannova
ul.Karla Lidického od křižovatky ul. Karla Lidického a Drahý Růžek po křižovatku
ul.Wilsonova a Karla Lidického (levá strana)
ul.Karlova od křižovatky ul. Šafaříkova a Karlova po křižovatku ul.Rubešova,
Karlova (pravá strana)
ul.Kavanova od křižovatky ul. Adámkova, Taussigova a Kavánova po křižovatku ul.
Kavánova a Ležáků (pravá strana)
ul.Klicperova od křižovatky ul. Komenského a Klicperova po křižovatku
ul.Wilsonova a Klicperova (levá strana)
ul.Krátká
ul.Křivá
ul.Květná
ul.Ležáků od křižovatky ul. Ležáků, Erbenova a Kavánova po řadové garáže (obě
strany
ul.Luční
ul.Máchova
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ul.Milíčova
ul.Na Sadech
ul. Nádražní od křižovatky ul. Fugnerova a Nádražní po bývalé ČSAD (pravá
strana)
ul.Nerudova
ul.O.Nejedlého
ul.Olšinky
ul.Palackého
ul. Poděbradovo náměstí od křiž.ul.Husova Poděbradovo nám. po ul. Havlíčkova
(pravá strana)
ul.Polní
ul.Purkyňova
ul.Rataje od křiž.ul. Taussigova, Rataje, Taussigova po č.p. 212 (pravá strana)
ul. Reslova od křiž.ul. Máchova a Reslova po prodejnu autodílů (levá strana)
ul.Rokycanova
ul.Rubešova od křiž.ul. Taussigova a Rubešova po park za Karou (pravá strana)
ul.Rváčovská
ul.Smetanova – od křiž. ul. Smetanova a Kavanova po bazén (pravá strana)
ul.Straněnská
ul.Studnická
ul.Šafaříkova od křižovatky ul. Reslova a Šafaříkova po křižovatku ul. Šafaříkova a
ČSA (pravá strana) od křižovatky ul. Karlova a Šafaříkova po křižovatku ul.
Šafaříkova a ČSA (levá strana)
ul.Táborská
ul.Taussigova od křižovatky ul. Adámkova, Taussigova a Kavánova po křižovatku
ul. Rubešova a Taussigova (pravá strana) od křiž. ul. Rubešova a Taussigova po křiž.
ul. Taussigova a Jiráskova (levá strana)
ul.Třebízského
ul.Tyršova
ul.U Drachtinky
ul.U Lípy
ul.U Tvrze
ul.Veleslavínova
ul.Za Radnicí
ul.Žitná
Park Za Husovým Sborem
Park za bazénem udržuje se jen spojovací chodník od parkoviště k bazénu
Park za Karou udržuje se jen příčný chodník mezi ul. Rubešova a Šafaříkova
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