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Nařízení města Adamova č.  1/2010 
kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje 

sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a kterým se stanoví rozsah, způsob 

a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací  

 

Rada města Adamov se na své 96. schůzi dne 12. 4. 2010 usnesla vydat na základě § 27 odst. 

5 a odst. 6 zákona 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 

Způsob odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací  

Schůdnost chodníků a místních komunikací se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, 

oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály. Na posyp schodišť, lávek a 

přechodů pro pěší bude v případě náledí používána posypová sůl. V případě mrznoucího 

deště, při tvorbě ledovky nebo námrazy bude i k posypu místních komunikací a chodníků 

použita posypová sůl. 

 

Článek 2 

Rozsah a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a  místních komunikací  

 

2.1. Specifikace pořadí důležitosti při údržbě chodníků  

 Příloha č. 1 – chodníky dle jednotlivých úseků důležitosti 

I.  pořadí důležitosti – pěší komunikace (chodníky,  schodiště apod.) širšího významu, např. 

    chodníky v městském centru zástavby, zastávky veřejných dopravních prostředků, přístupy  

    k těmto zastávkám a další pěší komunikace důležité jako přechody pro chodce. 

 

II. pořadí důležitosti – spojovací a přístupové chodníky, které slouží převážně obyvatelům 

přilehlých nemovitostí. 

Při sněžení nebo spadu náledí se provádí údržba chodníků zařazených v I. pořadí důležitosti 

opakovaně. Po řádném ošetření  chodníků I. pořadí se pokračuje v údržbě chodníků II.  

pořadí.  

 

2.2. Specifikace pořadí důležitosti při údržbě místních komunikací 

 Příloha č. 2 – místní komunikace dle jednotlivých úseků důležitosti 

 

I.  pořadí důležitosti – místní komunikace, po kterých vedou trasy MHD Adamov 

II. pořadí důležitosti – vedlejší místní komunikace 

III. pořadí důležitosti – málo frekventované vedlejší místní komunikace 

 

2.3. Při sněžení nebo spadu náledí se provádí údržba místních komunikací zařazených v I. 

pořadí důležitosti opakovaně. Po řádném ošetření komunikací I. pořadí se pokračuje v údržbě 

místní komunikace II. pořadí důležitosti, dále pak na místní komunikace ve III. pořadí 

důležitosti.  

 

2.4. Doba zjištění závady ve schůdnosti chodníku a místních komunikací do doby výjezdu 

prvních mechanizmů k odstranění této závady nesmí být  delší než 30 minut.  
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2.5. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo období od 1. listopadu do 31. března 

následujícího roku, odstraňují se závady ve schůdnosti chodníku a místních komunikací bez 

zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.  

 

2.6. Vlastními výkony posypu musí být zajištěna schůdnost  v těchto časových lhůtách od 

výjezdu posypových mechanizmů na chodnících  a místních komunikacích zařazených do: 

 I.  pořadí důležitosti  do 4 hodin 

II. pořadí důležitosti  do 8 hodin 

III. pořadí důležitosti  do 12 hodin 

 

2.7. Při nepřetržitém a dlouhotrvajícím sněžení musí být úklid prováděn průběžně. 

 

4.8. Tyto lhůty neplatí na území, na němž byl vyhlášen kalamitní stav. 

 

Článek 3 

Vymezení úseků místních komunikací , na kterých se pro jejich malý dopravní význam 

nezajišťuje sjízdnost a  schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 

Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 

sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v příloze  č. 3 tohoto 

nařízení.  

 

 Příloha č. 3 – úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje  sjízdnost 

odstraňováním sněhu a náledí 

 

Na chodnících, které nejsou uvedeny v příloze č.1 nebudou odstraňovány závady ve 

schůdnosti. 

 

Čl. 4 

Závěrečná  a zrušovací ustanovení 

4.1. Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou přílohy číslo 1, 2 a 3  

4.2. Zrušuje se nařízení města Adamova č. 1/2009, kterým se vymezují úseky místních 

komunikací a chodníků, na kterých se zajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a 

náledí a rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních 

komunikací v zimním období, a kterým jsou vymezeny úseky místních komunikací a 

chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost. 

4.3. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení 

 

 

…………………………………………..   …………………………………… 

           Jiří Němec          Miroslav Čuma 

  starosta            místostarosta 

 

Vyvěšeno:  

Sejmuto :  














