
Nařízení města Lázně Bělohrad č. 4/2013                                                                       

Město Lázně Bělohrad
Nařízení města Lázně Bělohrad č. 4/2013,

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků,
místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky silnic, místních komunikací 
a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

odstraňováním sněhu a náledí

Rada města Lázně Bělohrad se na svém zasedání dne 13.12.2013 usnesla vydat na základě ustanovení § 27 
odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
PK“), 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.

Čl. 1
Základní ustanovení

Nařízení vymezuje úseky chodníků přilehlých k místním komunikacím, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 
Toto nařízení dále stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků (vč. schodišť a 
lávek) a místních komunikací. 
Dle ustanovení § 26 odst. 7 zákona o PK je závadou ve schůdnosti 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. 

Čl. 2
Vymezení úseků chodníků, na kterých se nezajišťuje schůdnost

Úseky chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a 
náledí jsou vymezeny takto:

 Vachkova ulice
 ulice U Bažantnice a u čp. 201
 ulice v Lukách 
 Štefánikova ulice
 Zahradní ulice
 ulice Třetí strana od čp. 116 k čp. 114
 Rašínova ulice od čp. 162 k čp. 473
 Mládežnická ulice
 Družstevní ulice
 lokalita Japonsko
 Kostelní ulice
 ulice Leontiny Mašínové 
 Vojtíškova ulice od čp. 83 k čp. 121

Čl. 3
Označení vymezených úseků chodníků

1. Úseky chodníků uvedených v čl. 2 tohoto nařízení města budou označeny tabulkou s nápisem „Chodník se 
v zimě neudržuje! Vstup na vlastní nebezpečí!“

2. Označení úseků chodníků uvedených v čl. 2 tohoto nařízení města tabulkou bude provedeno pro zimní 
období od 1. listopadu do 31. března každého běžného roku. 

Čl. 4
Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti

1.   Na vozovkách místních komunikací se odstraňování závad ve schůdnosti týká přechodů pro chodce. 
Odstraňování závad ve schůdnosti v těchto místech se provádí v šíři 1,2 m po celé délce přechodu.

2.   Závady ve schůdnosti chodníků u autobusových zastávek se odstraňují v celé šířce a délce nástupní hrany 
zastávek.

3.   Závady ve schůdnosti chodníků (vč. schodišť a lávek) vzniklé zimní povětrnostní situací se odstraňují v pruhu 
o min. šířce 1,2 m.



Způsob odstraňování závad ve schůdnosti
1.   Odstraňování závad ve schůdnosti způsobeném povětrnostními situacemi a jejich důsledky se na chodnících 

(vč. schodišť a lávek) a místních komunikacích provádí: strojním odhrnutím, ručním odhozením nebo 
smetením, posypem zdrsňujícím inertním materiálem.

2.   Na chodníky (vč. schodišť a lávek) a místní komunikace se používá zdrsňující inertní materiál, a to drcené 
kamenivo frakce 0 – 4 mm, 4 – 8 mm a písek. K posypu je zakázáno používat škváru, popel, domovní odpad 
a jiný materiál, který by znečišťoval životní prostředí.

3. S posypem chodníků a místních komunikací se začíná tehdy, přestane-li spad sněhu a vrstva sněhu po 
provedeném odstraňování nepřesáhne 3 cm. Na chodnících a místních komunikacích se posyp provádí 
v případě nutnosti i celoplošně.

4.   Není-li odhrnutý sníh ihned odvážen, zůstává na chodníku podél obrubníku v co nejmenší šíři s ponecháním 
průchodů v místech přechodů pro chodce a nástupních hran autobusových zastávek. Sníh z chodníků je 
zakázáno úmyslně hrnout do průjezdního profilu vozovky, nesmí být zataraseny poklopy sloužící jako 
přístupy k sítím a zařízením uloženým pod povrchem chodníku. Odhrnutý sníh nesmí zakrývat svislé 
dopravní značení. 

Lhůty odstraňování závad ve schůdnosti
1. Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků (vč. schodišť a lávek), místních komunikací včetně veřejných 

parkovišť a veřejných prostranství na území města Lázně Bělohrad, způsobených povětrnostními situacemi 
a jejich důsledky, se provádí v tomto pořadí důležitosti:

1. Náměstí K. V. Raise
2. Harantova ulice od čp. 2
3. Lázeňská ulice
4. Malé náměstí
5. Vojtíškova ulice od čp. 156 k čp. 77
6. Komenského ulice
7. Ulice T. G. Masaryka
8. Kotykova alej
9. Zámecká ulice
10. Bytovky od čp. 539 k čp. 450
11. Bytovky od čp. 407 k čp. 394
12. Václavská ulice
13. Zborovská ulice
14. Od restaurace U Sehnalů směrem k Dolní 

Nové Vsi
15. Jiráskovo nábřeží

16. Husova ulice
17. Jínova ulice
18. Rašínova ulice od čp. 146 k čp. 435
19. Havlíčkova ulice
20. Třetí strana od čp. 176 k čp. 55
21. Barákova ulice
22. Ulice Karla Moora
23. Harantova ulice až k Hasičské zbrojnici 

Prostřední Nová Ves
24. Prostřední Nová Ves – Horní Nová Ves k 

autobusové zastávce
25. Hřbitov Horní Nová Ves
26. Zámecký park
27. Hřbitov Lázně Bělohrad
28. Atletický stadion při ZŠ

ve lhůtě do 4 hodin po vzniku závady ve schůdnosti.  

2.   Podle možností v průběhu zimního období a po jeho skončení nejpozději však do 30. dubna je nutné zajistit 
odstranění zdrsňujícího inertního materiálu z chodníků (vč. schodišť a lávek) a místních komunikací.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

1.   Tímto nařízením se ruší nařízení města Lázně Bělohrad č. 3/2013, o vymezení úseků chodníků přilehlých 
k místním komunikacím, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve 
schůdnosti chodníků a místních komunikací, vydané na základě usnesení rady města č. 42/1005/2013/RM
ze dne 29.11.2013.

2. Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Rady města Lázně Bělohrad č. 43/1039/2013/RM ze dne 
13.12.2013 a nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

              Ing. Pavel Šubr                Jiří Bičiště
                   starosta              místostarosta

Vyhlášeno dne: 16.12.2013
Sejmuto dne: 
Účinnost dne: 16.12.2013




