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NARIZENI
MĚSTA PoLICE NAD METUJÍ
č.03l20l2,
kterým se \Tmezuje rozsahozpůsob a časovélhůty pro odstraňování záxad ve schůdnostichodníků,
místníchkomunikací a průjezdníchúsekůsilnic a kterym se vymezují
místníkomunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišt'ujesjízdnosta schůdnostodstraňováním sněhu a náledí
Rada města Police nad Metují se dne 12, II. 20|2 usnesla, vydat na zélklaďěust. $ 27 odst. 5 a 6
zákona č. I3lI997 Sb., o pozemních komunikacích,ve ntěni pozdějšíchpředpisů (zákon o PK), a
v souladu s ust. $ 11 odst. 2 zákona ě. |2812000 Sb., o obcích (obecní zŤizení)'ve znění pozdějších
předpi sů,usnesenímě. I 2l 24l 20 12, toto naŤizení:
ČHnek 1
Předmět úpravy
Tímto naÍízenímse stanol.rrjerozsah, způsob a časovélhůty pro odstraňoviínizávad ve schůdnosti
chodníků,místníchkomunikaci aprt$ezdních úsekůsilnic ve městě Police nad Metují,jeŽ jsou vymezeny
v pŤí|ozeč. 1 tohoto naÍizeni a dále vymezení místníchkomunikací a chodníkůve městě Police nad
Metují, na kterých se pro jejich malý doprarmívýznarrl nezajišťujesjízdnosta schůdnostodstraňováním
sněhu aná|edi, přílohač.2.
Dle ustanovení $ 26 odst. 7) zžkona o PK je závadou ve schůdnostitaková změna ve schůdnosti
pozemní komunikace, kterou nemůžechodec předvídat při pohybu přizpůsobenémstavebnímustavu a
dopravně technickémustalrr a povětrnostnímsituacíma jejich důsledkům.
čHnek 2
Stanovenízimního období
Pro účelytohoto naÍízenízačínázimníobdobí l. listopadu a končí3I.bÍezna následujícíhoroku.
Pokud vznikne nepÍíznivázímnípovětrnostnísituace mimo toto obdobi, zmiňují se závady ve schůdnosti
bez zbytečnýchodkladůpřiměřeně k vzniklé situaci.
čHnek 3
Rozsah odstraňování záy ad ve schůdnostichodníků,místníchkomunikací
a průjezdníchúsekůsilnic
l. Na vozovkách místníchkomunikací a prujezdních úsecíchsilnic se odstraňováni závad ve
schůdnosti týká přechodů pro chodce. odstraňováni závad ve schůdnosti v těchto místech se
provádív šířiminimá|ně2 m po celédélcepřechodu.
2. U chodníkůsezávady ve schůdnostiodstraňují:
a) v šířcenejméně1'5 m, je-li chodníkširší
než2m,
b) v šířcenejméně1 m, je-li chodníkdo 2 m šířky'
c) v šířichodniklbez obrubníku,je-li chodníkdo 1 m šířky.
d) v celé šířce chodníku v případě, kdy chodník slouŽí jako nástupní místo pro veřejnou
autobusovoudopravu.
ČHnek 4
Způsob odstraňová ní záv ad ve schůdnostichodníků,místníchkomunikací
a průjezdníchúsekůsilnic
l. odstraňováni závad ve schůdnosti způsobenémpovětrnostními situacemi a jejich důsledky na
chodnících, místních komunikacích a prujezdních úsecích silnic se provádí: strojním odhrnutím,
ručnímodhozením nebo smetením'oškrabánímzmtazků,posypem zdrsňujícíminertním materiálem,
posypem chemickým rozmÍazovacímmateriálem.
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2. Na chodníky' místní komunikace a prt$ezdní úseky silnic se použivá zdrsňující inertní materiál.

K posypu je zakázáno používatškváru, popel' domovní odpad a jiný materiá|, který by znečišťoval
životníprostředí.
3 . Náledí a zbýková vrstva sněhu o tloušťcemenší než 3 cm' se odstraňuje posypem chemického
rozmrazovacího materiálu. Chemickým rozmtazovacím materiálem se smějí sypat pouze takové
plochy, ve kterých nejsou uloženy inženýrskésítě (ledaŽe mají uzavŤenýkrý) a jsou odděleny od
ze|enýchploch a pásůpro stromy takovým způsobem,aby na ně nemohl stékatslaný roztok. Náledí a
kluzkost sněhovévrstvy při neúčinnostichemickéhorozmtazovaciho materiálu se odstraníposypem Ze
zdrsňujícíhoinertníhomateriálu.
4. Není-li odhrnutý sníh ihned odvážen, zistává na chodníku podél obrubníku v co nejmenšíšíři, s
ponecháním pruchodů v místech přechodů pro chodce a nástupních hran zastávek veřejné dopravy.
Sníh z chodníkůje zakánáno úmyslně hrnout do prujezdního profilu vozovky, nesmí bý. zataraseny
poklopy slouŽícíjako přístupy k sítíma zaÍízenímuloŽeným pod povrchem chodníku. odhrnutý sníh
nesmí za|<rývatsvislédopravní ztaěeni.
Clánek 5
Lhůty odstraňování závad ve schůdnostichodníkůnmístníchkomunikací
a průjezdníchúsekůsilnic
Lhůty k odstraněni závad ve schůdnostichodníků,místníchkomunikací, a prijezdních úsekůsilnic
způsobenýchpovětrnostnímisituacemia jejich důsledkyse provádítakto:
a) Při vytvoření náledí' námtazy a jiné kluzkosti v době od 06.00 do 14.00 hodin se zaháji posyp
okamžitěpo zjištění,nejpozději do 30 minut. Pokud k vývoření dojde v době od 14.00 do 06.00
hodin, zahájíse posyp nejpozdějido 240 minut.
b) Při trvalém spadu sněhu, dosáhne-li vrstva napadléhosněhu minimálně 5 cm, se zaháji provádění
odstraňovánísněhu v době od 06.00 do 14.00hodin do 30 minut, v době od 14.00do 06.00 hodin
do 45 minut' nejpozději však do 240 minut,ptičemžse s odstraňovánímpruběŽně pokračujeaŽ do
skončeníspadu sněhu.
c) Dojde-li ke skončeníspadu sněhu do 3 - 5 cm ýšky jeho vrstvy, provádí se v případěpotřeby
posyp chodníkůa místníchkomunikací podle způsobustanovenéhov članku5 tohoto naŤízení.
d) Lhůty pro odstraněnínebo zmíměnízávad I. pořadí - do 3 hod. od zahájeni
II. pořadí - do 6 hod. od zahájení
III. pořadí- ďo 12 hod. od zahájení.
Kalamitní situaci vyhlašuje starosta nebo místostarostana žádost ředitele společnosti Technické
sluŽby Police nad Mefují' s. r. o. Zásahy prováděnév době kalamitní situace řídí ředitel tétospolečnosti
nebojím pověřený pracovník.
Clánek 6
odstraňov ání záv ad ve schůdnostichodníků.místníchkomunikací
a průjezdníchúsekůsilnic
Není-li postup při odstraňovánízávad ve schůdnostichodníkůa místníchkomunikací a prujezdních
úsekůsilnic upraven v článku 5 tohoto natízeni, postupuje se podle platného operačníhoplánu zimnt
údržbvmístníchkomunikací schválenéhoradou města.
Čhnek 7
Neudržovanéúsekv
Useky místníchkomunikací a chodníků,na ktery.r, ,. pÁ jejich malý dopravní význannezajišťuje
sjízdnost a schůdnostodstraňováním sněhu a náledí (neudržovanéúseky) na uzemí města Police nad
Metují jsou Vymezeny v příloze č.2 tohoto naŤizeni.
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8
Čtánet<
Zrušovacíustanovení
Zrušujese NaffzeníměstaPolice nad Metujíč.7l20I1,kteým se vymezujerozsah,způsoba lhůty
(zmiriování) závad ve sjízdnostia schůdnostimístníchkomunikacía chodnílď a kteqýmse
odstraňoviíní
vymenqímístníkomunikacea chodníky,na kter.ýchse pro jejich mďý dopravníýznam nezajišťuje
sněhuaná|eďí,ze dne24. I0.20I|.
odstraňováním
sjízdnosta schůdnost
čtánet<9
Účinnost
patnácýmdnempo vyhlašení.
Toto nďízerunabyváúčinnosti
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Příloha č.1 - Pořadí důležitosti
Příloha č.2 - Neudržovanékomunikace
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Příloha č.1 k naŤizeniměsta Police nad Mefuií č.03/2012

Pořadí důležitostimístníchkomunikací a chodníkůpři zmírňovánízávad, způsobených
povětrnostními vlivy a jejich důsledky
I. pořadí důležitosti:
Chodníky:
Tyršova, Husova, Masarykovo niíměstí,K Vodojemu- levý od Krěmy' K Sídlišti'Na Sibiři - pravý od
města' ostašská, Na Babí, Kostelní- pravá str. od náměstí,Bezděkův park'
Komunikace:
Radimovská' Tyršova' Husova Masarykovo náměstí, Tomkova, Radešovská, Radešov, z Radešova
kZékopanici, K Vodojemu, Na Bělidle, Hvězdecká, K Sídlišti,K Drubežárně,Na Sibiři až po Čukotku,
Smetanova.

II. pořadídůležitosti:
Chodnílql.,
Fučíkova,Pod Havlatkou - od ěp.337,17. listopadu,pruběžnýchodníksídlištěm,nová spojka sídlištěklášter,spojka nám. - NádraŽní
Komunikace:
Jiráskova' Dvořákova, Dukelská, Mírová, Ledhujská, Zalradni, Na Prádle, Ke Koupališti, Pod Klůčkem,
Horní, Slunečná, Wihanova, Fučíkova, Gagarinova, Pod Havlatkou, Soukenická, Malý Rynk, Ke
Strážníci(dolní část),U Lesovny, Za Pekámou, Malá Ledhuje, Pěkov _ Na Drahách, Hony _ od domu
č.p.12k domu č.p.l8, Hony pohrazi rybníka
III. pořadí důležitosti:
Chodnílql: pŤe|ožkaodPenny Marketu, Žďárská
Komunikace:
U Damiánky, V Rokli (posyp),ke Ždcrino, Ze Žďárskék Malé Ledhuji, ochoz' Příčná'U opatrovny) ze
Zďátské odčp. 243 kěp.399, parkovištěpřed škvrírovnou'VDomkách, Hlavňov -Malá Sttana, z
Hlavňova k parkovišti na Hvězdě
Tato přílohabyla schválenaRadou městaPolice nad Metují dne 12. II,2012.
r..
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Mgr.Iďartnková
staroštka
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Přílohaě.2knaŤizeníměstaPolice nad Metuiíč.03120|2

Useky místníchkomunikací a chodníků,na kterych se nezajišťujesjízdnost a schůdnost

Chodnílql,u herých se nezajištujeúklidsněhu ani posyp.,
ul. Na Babí - ptavý ve směru na Suchý Důl,ul. Pod Havlatkou po čp.337,u1. Soukenická' ul. Na Sibiří levý od centra' Pod Klůčkem,ul. Jiráskova ' ul. Na Bělidle, ul. Hvězdecká, ul. Dvořákova, ul. Tomkova,
ul. Zahradni, ul. Na Prádle, ul. U opatrovny, Malý Rynk, ul. Gagarinova, ul. Smetanova,
ul. K Drůbežárně,ul. Horní, ul. Mírová, ul. Dukelská,ul. K Vodojemu - pravý z centra, ul. Nádražní_
levý od Pellyho domu, Malá Ledhuj, ul' ostašská - levý zcentra, ul. Ksídlišti - levý zcentra, u|.
ostašská mezi domy, ul. Ke strážnici,chodníky na sídlišti,ul.Wihanova
posyp:
Chodníky,u kterých se nezajišťuje
ul. Na Babí' ul. Pod Havlatkou, ul. Tomkova, okol Bezděkova parku, ul. Na Sibiři - pravý od centra,
ul. Jiráskova - |evá stranaod hřbitova, spojka ul. NádraŽní_ Masarykovo náměstí,ul. k Vodojemu - levý
zcentra, ul. NádraŽní- pravý od Pellyho domu, ul. ostašská - pravý zcentra, ul. Fučíkova,přeloŽka od
Penny Marketu, u|. Žďárská
Komunikace, u kterých se nezajištujeúklidsněhu ani posyp:
ul. Příčná
posyp:
Komunikace, u kterých se nezajišťuje
ul. Pod Havlatkou' ul. Tomkova, ul. Soukenická - mimo napojenína ulicí Ke Strážnici,ul. Na Sibiří' ul.
Pod Klůčkem,ul. Jiráskova, ul. Dvořríkova, ul. Zahradní,ul. Na Prádle, ul. U opatrovny' Malý Rynk mimo napojenína ulicí Ke Stražnici,ul. Horní' ul. Mírová, ul. Dukelská, ul. Ke Koupališti, U Damiánky,
z RadešovakZákopanici, V Domkách, Malá Ledhuj, ul. Fučíkova,ul. Slunečná,zapekámou, parkoviště
u škvárovny'ul.Wihanova, ul.Gagarinova' U Lesovny, }y'ra|á
Ledhuje, ke Ždcrino, Pěkov - Na Drahách,
_
Hony od domu č.p.12k domu č.p.18, Hony pohrázi rybníka,Hlavňov - Malá Strana,

Tato přílohabyla schválenaRadou městaPolice nad Metují dne |2. ||.2012'
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Mgr.
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