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3/2015 

_____________________________________________ 

 

M Ě S T O   Ú S T Í    N A D    O R L I C Í  

_____________________________________________ 

 

Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 3/2015, kterým 

se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování 

závad ve schůdnosti chodníků, místních 

komunikací a průjezdních úseků silnic 
 

Rada města Ústí nad Orlicí vydala dne 12. 10. 2015, podle ustanovení § 11 a § 102 odst. 2 

písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 

základě zmocnění uvedeného v ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města Ústí nad Orlicí:  

 

 

Článek 1  

 Úvodní ustanovení 

 

Toto nařízení města stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti 

chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Ústí nad Orlicí 

v zimním období. 

 

 

 Článek 2 

 Pojmy 

 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

a) 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, 

b) zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. 

 

 

 Článek 3 

Rozsah a způsob odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a 

průjezdních úseků silnic 

  

1) S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm. Při 

trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje.  
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2) Odstraňování závad ve schůdnosti se provádí buď mechanicky pluhováním nebo ručně, 

tj. především odhrnutím nebo odmetením znečištění nebo sněhu, oškrabáním zmrazků 

nebo posypem zdrsňujícími matriály. Při této činnosti nesmí docházet k poškozování 

chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. S posypem inertním či 

chemickým posypovým materiálem nebo aplikací postřiku se započne až po odklizení 

sněhu mechanickými prostředky. 

3) Posyp zdrsňujícími materiály je možno provádět pouze na místech, kde si to vyžaduje 

dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky, zastávky 

linkové osobní dopravy apod.).  

 

 

 Článek 4 

Lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních 

úseků silnic 
 

Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic 

se provádí ve lhůtách daných „Operačním plánem zimní údržby místních komunikací 

a chodníků města Ústí nad Orlicí“ pro příslušné zimní období, který je schválen příslušným 

orgánem města a je k nahlédnutí na Městském úřadě Ústí nad Orlicí nebo na internetových 

stránkách města (www.ustinadorlici.cz). 

 

 

Článek 5 

 Závěrečná ustanovení  

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2015. 

 

 

  

 

Petr Hájek v. r. 

starosta města 

 

 

 

 

   Jiří Preclík v. r.                       Ing. Michal Kokula v. r.                Matouš Pořický v. r. 

    místostarosta                                místostarosta                             místostarosta 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 

 

 

 

Sejmuto dne: 


