NAŘÍZENÍ
MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
č. 07/2021,
kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků,
místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují místní komunikace a chodníky, na
kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Rada města Police nad Metují se dne 8. listopadu 2021, usnesením č. 20/22RM/2021, usnesla, vydat
na základě ust. § 27 odst. 5 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a v souladu s ust. § 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
Úvodní ustanovení
1) Toto nařízení upravuje rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků
(včetně schodišť), místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Police nad
Metují v zimním období. Dle § 26 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích se závadou ve
schůdnosti rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec
předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a
povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
2) Toto nařízení vymezuje dále úseky místních komunikací a chodníků na území města Police nad
Metují, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí (příloha č. 1).

Článek 2
Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních
komunikací, a průjezdních úseků silnic
1) Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků vzniklých náledím nebo sněhem musí být prováděno
v rozsahu o minimální šíři pásu 1,5 m. V případě, že je chodník užší než 1,5 m je nutné odstraňovat
závady v jeho schůdnosti vzniklé náledím nebo sněhem v celé šíři chodníku. V případech, kdy
chodník slouží jako nástupní místo pro veřejnou autobusovou dopravu, je nutné odstraňovat
závady v jeho schůdnosti vzniklé náledím nebo sněhem v celé šíři chodníku. Shrabaný sním,
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.
2) Sníh z chodníků je zakázáno úmyslně hrnout do průjezdního profilu vozovky, nesmí být zataraseny
poklopy sloužící jako přístupy k sítím technické infrastruktury a zařízením uloženým pod
povrchem chodníku. Odhrnutý sníh nesmí zakrývat svislé dopravní značení.
3) Na místních komunikacích určených k užití silničními vozidly, včetně úseků s omezenou možností
vjezdu, se zmírňují a odstraňují závady ve schůdnosti pouze na přechodech pro chodce, a to v celé
jejich šíři.
4) Na průjezdních úsecích silnic se zmírňují a odstraňují závady ve schůdnosti pouze na přechodech
pro chodce, a to v celé jejich šíři.
5) Povinným k odstraňování závad ve schůdnosti je jeho vlastník.
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Článek 3
Způsob odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních
komunikací, a průjezdních úseků silnic
1) Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic,
zejména těch, které vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem se provádí:
a) strojním odhrnutím,
b) ručním odhozením nebo smetením,
c) oškrabáním zmrazků,
d) posypem zdrsňujícími materiály,
e) posypem chemickým rozmrazovacím materiálem,
přičemž musí být vždy použity takové stroje a zařízení, při jejichž užití nedojde k poškození
chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic.
2) Pro posyp náledí a ledů se používá jemnozrnný materiál o velikosti zrna do 2 mm. Pro posyp
nezledovatělých ušlapaných sněhových vrstev se používá materiál s větším obsahem hrubých
frakcí, tj. zrn větších než 4 mm.
3) Na exponovaná místa, a ve výjimečných případech se doporučuje použití chemického
rozmrazovacího materiálu (ekosůl). Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze
takové plochy, které jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby
na ně nemohl stékat slaný roztok.
4) Použitý zdrsňující materiál nesmí obsahovat toxické nebo jinak škodlivé látky. K posypu je
zakázáno používat škváru, popel, domovní odpad a jiný materiál, který by znečišťoval životní
prostředí.
5) K pravidelné zimní údržbě chodníků je doporučeno používat drť.
6) Po skončení zimního období je nutné zajistit očištění všech chodníků, místních komunikací a
průjezdních úseků silnic, odstraněním zdrsňujícího materiálu tak, aby byla zajištěna jejich
schůdnost.
Článek 4
Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních
komunikací, a průjezdních úseků silnic
1) Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků (včetně schodišť), místních komunikací a průjezdních
úseků silnic, způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky, se provádí následovně:
a) Při vytvoření náledí, námrazy a jiné kluzkosti v době od 06.00 do 14.00 hodin se zahájí posyp
okamžitě po zjištění, nejpozději do 30 minut. Pokud k vytvoření dojde v době od 14.00 do
06.00 hodin, zahájí se posyp nejpozději do 240 minut;
b) Při trvalém spadu sněhu, dosáhne-li vrstva napadlého sněhu minimálně 5 cm, se zahájí
provádění odstraňování sněhu v době od 06.00 do 14.00 hodin do 30 minut, v době od 14.00
do 06.00 hodin do 45 minut, nejpozději však do 240 minut, přičemž se s odstraňováním
průběžně pokračuje až do skončení spadu sněhu;
c) Dojde-li ke skončení spadu sněhu do 3 - 5 cm výšky jeho vrstvy, provádí se v případě potřeby
posyp chodníků a místních komunikací podle způsobu stanoveného v článku 3 tohoto
nařízení.
2) V době trvalého sněžení se posyp chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic
neprovádí.
3) Mimo zimní období se závady ve schůdnosti odstraňují bez zbytečných průtahů, aby schůdnost
byla obnovena co nejdříve.
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Článek 5
Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí
Úseky místních komunikací a chodníků na území města Police nad Metují, na kterých se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí jsou vymezeny
v příloze č. 1 tohoto nařízení.
Článek 6
Zvláštní ustanovení
1) Plněním povinností uložených tímto nařízením může vlastník komunikace smluvně pověřit jiný
subjekt. Tím se ale vlastník komunikace nezbavuje svých povinností a odpovědnosti podle
obecných právních předpisů.
2) Vlastníci a uživatelé nemovitostí jsou oprávněni sami či prostřednictvím třetích osob odstraňovat
či zmírňovat závady ve schůdnosti chodníků a místních komunikací na území města Police nad
Metují k těmto nemovitostem přilehlých i nad rámec tohoto nařízení, pokud tak z jakýchkoliv
důvodů uznají za vhodné nebo potřebné ve snaze předcházet vzniku škod na životě, zdraví a
majetku osob.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
1) Pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací, a průjezdních úseků silnic,
které nevznikly v důsledku povětrnostních vlivů, platí obecné právní předpisy 1.
2) Tímto nařízením nejsou dotčeny nároky osob z titulu náhrady škody podle občanského práva
způsobené užíváním pozemních komunikací uvedených v čl. I. výše v souladu s obecnými
právními předpisy.
Článek 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Nařízení města Police nad Metují č. 03/2012, kterým se vymezuje rozsah, způsob a
časové lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků
silnic a kterým se vymezují místní komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ze dne 12. 11. 2012.
Článek 9
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Ing. Jiří Beran
starosta

Mgr. Jiří Škop
místostarosta

Zejména zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

1
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Příloha č. 1 k nařízení města Police nad Metují č. 07/2021

Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Chodníky, u kterých se nezajišťuje úklid sněhu ani posyp:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

v ul. Smetanova (s výjimkou úseku od hřiště k domu čp. 157 v ul. Na Sibiři;
v ul. Na Sibiři (levý chodník ve směru od centra);
v ul. Ostašská (za bytovým domem čp. 239, úseky mezi domy a garážemi)
v ul. Malá Ledhuj;
v ul. Ke Strážnici;
v ul. V Rokli (od křižovatky s ul. Soukenická po Malý Rynk);
v ul. Soukenická (od křižovatky s ul. V Rokli po křižovatku s ul. Ke Strážnici);
v ul. Husova (levý chodník ve směru od provozovny České pošty k parkovišti P+R);
v ul. Tyršova (levý chodník ve směru od Bezděkova sadu ke křižovatce s ul. Pod Havlatkou);
v ul. Pod Havlatkou (od ul. 17. listopadu po ul. Tyršova);
v ul. 17. listopadu (pravý chodník od Bezděkova sadu po křižovatku s ul. Pod Havlatkou, a od
křižovatky s ul. Letná na konec ulice 17. listopadu);
v ul. Na Letné;
v ul. K Sídlišti (levý chodník od Penzionu 65 po křižovatku s ul. Ke Klůčku);
v ul. K Drůbežárně;
v ul. Horní;
v ul. Pod Klůčkem;
v ul. Wihanova;
v ul. Brandejsova;
v ul. Gagarinova;
v ul. Hvězdecká;
v ul. Mírová;
v ul. Dukelská;
v ul. Dvořákova;
v ul. Jiráskova;
v ul. Na Bělidle (s výjimkou úseku před areálem Základní a Mateřské školy);
v ul. Na Babí (pravý chodník ve směru od Komenského náměstí, s výjimkou úseku od křižovatky
s ul. Na Bělidle po autobusovou zastávku);
v ul. K Vodojemu;
v ul. Tomkova (pravý chodník od náměstí po křižovatku s ul. Na Prádle, a levý chodník v úseku od
křižovatky s ul. Na Prádle po křižovatku s ul. Na Babí);
v ul. Zahradní.

Chodníky, u kterých se nezajišťuje posyp:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

v ul. Na Sibiři;
v ul. Ostašská;
v ul. Žďárská a ul. Pod Jasany (podél průjezdního úseku komunikace II/303);
v ul. U Opatrovny;
v ul. Nádražní;
v ul. Pod Havlatkou;
v ul. K Sídlišti (v úseku pod kotelnou na sídlišti a bytovým domem čp. 287);
v ul. Fučíkova;
propojovací chodník mezi bytovými domy od bytového domu čp. 290 po křižovatku ul. Hvězdecká
a Dukelská);
v ul. Na Babí;
v ul. Tomkova;
v ul. Na Prádle;
v ul. Bělská;
v ul. K Červeňáku.
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Komunikace, u kterých se nezajišťuje posyp:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

v ul. Na Sibiři;
v ul. Smetanova (v úseku od domu čp. 370 po křižovatku s ul. K Drůbežárně);
v ul. Malá Ledhuj;
v ul. U Lesovny;
v ul. Nad Pekárnou;
v ul. Výhledy (s výjimkou asfaltové části po křižovatku s ul. Žďárská);
v ul. Na Struze;
v ul. Na Splachově;
v ul. U Opatrovny;
v ul. Husova (v úseku od parkoviště P+R po budovu čp. 340);
v ul. Pod Havlatkou,
v ul. Tyršova (v úseku od křižovatky s ul. Pod Havlatkou po křižovatku s ul. Husova);
v ul. Na Letné;
v ul. Slunečná;
v ul. Horní;
v ul. Pod Klůčkem;
v ul. Wihanova;
v ul. Fučíkova;
v ul. Gagarinova;
v ul. Brandejsova;
v ul. Mírová;
v ul. Dukelská;
v ul. Dvořákova;
v ul. Jiráskova;
v ul. Tomkova;
v ul. Zahradní;
v ul. Na Prádle;
v ul. U Damiánky;
v ul. Příčná;
v ul. V Domkách (s výjimkou části před budovou hasičárny a propojení do ul. Radimovské);
v ul. Ke Koupališti;
v ul. U Plovárny;
v ul. K Červeňáku;
na parkovacích a odstavných plochách: u čp. 401 (Železářství Soukup); na parkovišti P+R; na ploše
po bývalé mlékárně; na Masarykově a Komenského náměstí;
35) v úseku ke Žděřině; v úseku z Radešova k Zákopanici; v Pěkově - Na Drahách; na Honech v úseku
od domu čp. 12 po dům čp. 18, a dále po hrázi rybníka; v Hlavňově v úseku Malá Strana.
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