
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 

  

Nařízení Statutárního města Chomutova 

č. 1/2011 

o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý 

dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

odstraňováním sněhu a náledí 

  

  

Rada města Chomutova se dne 31.1.2011 usnesla podle ustanovení §27, odst. 5 zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 

ustanovením §11, odst. 1 a §102, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení. 

  

  

Čl. 1 

Úseky místních komunikací a chodníků (vč. schodišť a lávek), na kterých se pro jejich malý 

dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou 

vymezeny takto: 

  

•         chodník a schodiště od ul. Bezručova přes lávku potoka Chomutovky do ulic Lipská a 

Mýtná  

•         propojovací chodník od Kamenného vrchu (u č. p. 5282) ke křiž. ulic Zahradní - 

Kamenná 

•         parkovací zálivy ve vozovce ulic Kamenná a Písečná 

•         propojovací chodník od ul. Lipanská (č. p. 3043) do ul. Děvínská (č. p. 3114) 

•         plocha parčíku na místě zakrytého koryta toku Chomutovky (mezi chodníkem ul. 

Palackého a parkovištěm pod č. p. 4796) 

•         schodiště na lávku přes silnici III/25114 u Vinařských závodů 

•         propojka od ul. Blatenská (střelnice č. p. 804) až po trafostanici (č.p.4561) u ul. Pod 

Strážištěm 

•         chodník ve svahu z ul. Březenecká (č. p. 4455) do ul. Cihlářská (č. p. 4036) 

  

  

Čl. 2 

  

1.    Tímto nařízením se ruší nařízení Města Chomutova č. 10/2010 o vymezení úseků místních 

komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost 

a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, vydané usnesením Rady města č. 401/10 ze dne 

18.10.2010. 

  

  

  

  

 



2.    Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Rady města Chomutova č. 057/11 , ze dne  

31.1.2011 a nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

  

  

  

  

Mgr. Jan Mareš Ing. Jan Řehák 

primátor města náměstek primátora 

  

  

  

Vyhlášeno1)  dne:  3.2.2011  

Sejmuto dne:  21.2.2011 

Účinnost ode dne: 3.2.2011 
 

                                                           
 


