
Nařízení Rady městyse Hvězdlice  č. 1/2012 

 

o udržování schůdnosti místních komunikací                                                            
a chodníků na území městyse  Hvězdlice 

 

  

Rada městyse Hvězdlice se na své řádné schůzi konané dne 12.12.2012 usnesla vydat na 

základě zmocnění v § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve 

znění  pozdějších  předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  toto nařízení:  

 

                                                          Článek 1   

                                                     Předmět úpravy 

 1.  Toto nařízení v souladu s § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,       

ve znění pozdějších předpisů, vymezuje úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se 

pro jejich malý dopravní  význam  nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a 

náledí.  

2. Toto nařízení v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních                                                     

komunikacích, ve znění pozdějších  předpisů, stanoví rozsah, způsob a časové lhůty              

odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a  místních komunikací. 

  

                                                         Článek 2 

 Místní komunikace a chodníky jsou rozděleny v plánu zimní údržby podle pořadí důležitosti. 

Plán zimní údržby  schvaluje Rada městyse Hvězdlice na příslušné období vždy před  zimním 

obdobím tj. do 31.10. každého roku. Chodníky se pro zpracování  plánu  zimní údržby 

rozdělují podle dopravního významu do 1 a  2 pořadí a dále na chodníky  neudržované 

z důvodu  dopravní bezvýznamnosti. Tyto chodníky  budou označeny tabulkou s nápisem  - 

Chodník se v zimě neudržuje -. 

  

  

  



                                                         Článek 3 

           Rozsah odstraňování  závad ve schůdnosti místních komunikací  

V zastavěném území městyse jsou ve schůdném stavu  udržovány  chodníky a místní 

komunikace , které jsou uvedeny v plánu zimní údržby příslušného období. 

  

                                                         Článek 4  

                   Rozsah a způsob odstraňování závad ve schůdnosti chodníků   

1. Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků  zařazených do 1 a 2 pořadí způsobených 

sněhem spočívá v jeho odstranění  v průběžném  pruhu  o šířce 1metr s následným 

posypem.  Sníh se odhrnuje  k okraji chodníku  směrem k vozovce. Přístupy pro 

chodce musí zůstat volné.  

       2.  Závady ve schůdnosti chodníků  zařazených do 1 a 2 pořadí se odstraňují posypem       

.           chodníků. – zdrsněním povrchu- ( pískem, drť kamenná, štěrkopísek ).  

  

                                                           Článek  5 

                             Lhůty odstraňování závad ve schůdnosti  chodníků 

1. Závady ve schůdnosti chodníků musí být odstraněny bez průtahů. Pokyn k zásahu 

bude vydán  neprodleně po zjištění  jeho potřeby, tj.  při vzniku  závady ve schůdnosti 

chodníků  při spadu  sněhu nebo námrazy.  

2. V průběhu dne musí být závady  ve schůdnosti chodníků odstraněny nebo zmírňovány 

bez zbytečného odkladu.  

3. Schůdnost chodníků zařazených do 1 pořadí  důležitosti  musí  být v obvyklé  zimní 

situaci zajištěna do 4 hodin. Schůdnost chodníků zařazených  do 2 pořadí  důležitosti  

musí být zajištěna do 12 hodin.  

4. V kalamitních zimních situacích může starosta městyse prodloužit  lhůty  pro 

odstraňování závad  ve schůdnosti místních komunikací. Závady  ve schůdnosti  

chodníků  zařazených  do 1 a 2 pořadí  však  musí být ve lhůtách  uvedených  

v odstavci 3 alespoň zmírněny.  

  

                                                             Článek 6 

                        Neudržované úseky místních komunikací a chodníků  

Sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí se pro malý dopravní  význam  

nezajišťuje na těchto místních komunikacích a chodnících: 

  



1 . Chodníky: 

Nové Hvězdlice – Od čp 216-100 včetně čp. 194 a 215 a 185, odčp. 118- 97 115,99, a 8 – 131 

včetně čp. 9 a 202, od čo 147 až 156 a čp. 173 až 151 včetně čp. 110,217 a 218, od čp. 24 až 

37 a  38,58,210, a134, od čp. 66 – 61, oa čp. 130 až 41 včetně čp. 39 a 191. od čp. 138 až čp. 

43, od čp. 162 až po čp. 223 aod čp. 222 po čp. 150,od čp. 12 až po čp. 23, od čp.180 až čp. 

206 včetně čp. 122, 165, a 219, od čp. 103 až po 112 včetně čp. 87, 2, a 111. 

Zdravá Voda – všechny chodníky. 

Chodníky Staré Hvězdlice – od čp. 55 až po čp. 10 včetně čp. 40 a 33, 31, 46 49. Od čp. 20 

až po čp. 41, od čp. 64 po 48, včetně čp. 56 a 44. od čp. 57 až po čp. 42 včetně 43 a 39 a od 

čp. 14 po čp. 19 včetně chaty č. 16., chodník u čp. 13. 

Chodníky na hřbitově včetně schodiště ke kostelu. 

Všechny zpevněné  nebo jinak stavebně  upravené plochy  spojující  stavby s chodníkem  

nebo místní komunikací , tedy zpevněné plochy spojující vchody do domů  a chodníky.   

2.Komunikace: 

Nové Hvězdlice – mezi domy č.p. 9 a 147 ulička    a       čp. 115 a 9 ulička 

Zdravá Voda – vedlejší komunikace místní..  

Staré Hvězdlice – od zastávky autobusové dopravy po chatu č. 16 cesta do sadu a  příjezdové                            

cesty ke hřbitovu 

                                                        

                                                          Článek 7 

                                                          Účinnost 

Toto nařízení  nabývá účinnosti dnem  12.12.2012 

  

 

         ing. Antonín Přerovský                                                                 Alois Kadlec  

                  místostarosta             starosta 

 

 

  



  

  

Plán zimní údržby chodníků a místních komunikací 

  

1. Údržba hlavních chodníků se provádí od 7,00 hod. ráno po celý den. Hlavní chodníky  

v pořadí č.1 jsou :  

2. Chodník od  farské zdi po čp. 67  včetně zastávka autobusové  dopravy a okolí úřadu 

městyse  

3. Chodník  od školy po čp 170 obchod, včetně zastávky autobusové dopravy čp. 211 ( 

pošta,lékař )  

4. Chodník u MŠ čp.51.  

5. Okolí zastávky autobusové dopravy ve Starých Hvězdlicích  

  

       Údržba chodníků v 2 pořadí: 

1.      Chodník  ( ulička na paseku ),  

2.      Chodník  ( od Habrdového čp. 172 po Vítkovo čp.105 ) 

3.      Chodník  ( od sochy sv. Augustýnka po DD Hvězda čp. 200 )po konec obce čp. 216 

4.      Chodník od sochy sv. Agustýnka po spodní vjezd do DD Hvězda )  

5.      Chodník  u školy čp. 168 včetně vchodu do tělocvičny  

Úklid místních komunikací se provádí na všech místních komunikacích  -Nové Hvězdlice, 

Staré Hvězdlice, Zdravá Voda včetně ploch před požárními zbrojnicemi.  

Shrnování sněhu zajišťuje  ZP Hvězdlice a.s. 

Posyp místních komunikací  a obecních chodníků zajišťuje městys Hvězdlice. 

  

  

                                                                                                             Alois Kadlec 

                                                                                                                  starosta    

  

  


