STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Nařízení statutárního města Chomutov
č. 7/2012,
kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad
ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic.
Rada města Chomutova se dne 3.12.2012 usnesla podle ustanovení § 27, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 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

Nařízení stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků (vč. schodišť
a lávek), místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

Čl. 2
Rozsah
1. Na vozovkách místních komunikací a průjezdních úsecích silnic se odstraňování závad ve schůdnosti
týká přechodů pro chodce. Odstraňování závad ve schůdnosti v těchto místech se provádí v šíři 1,5
m po celé délce přechodu.

2. Závady ve schůdnosti chodníků u zastávek MHD se odstraňují v celé šířce a délce nástupní hrany
zastávek MHD.
3. Závady ve schůdnosti chodníků (vč. schodišť a lávek) vzniklé zimní povětrnostní situací
se odstraňují v pruhu o min. šířce 0,75 m.
Způsob
1. Odstraňování závad ve schůdnosti způsobeném povětrnostními situacemi a jejich důsledky
na chodnících (vč. schodišť a lávek), místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic se provádí:
strojním odhrnutím
ručním odhozením nebo smetením
oškrabáním zmrazků
posypem zdrsňujícím inertním materiálem
posypem chemickým rozmrazovacím materiálem.
2. Na chodníky (vč. schodišť a lávek), místní komunikace a průjezdní úseky silnic se používá zdrsňující
inertní materiál. K posypu je zakázáno používat škváru, popel, domovní odpad a jiný materiál, který
by znečišťoval životní prostředí.
3. Náledí a zbytková vrstva sněhu o tloušťce menší než 3 cm, se odstraňuje posypem chemického
rozmrazovacího materiálu. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze takové
plochy, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny

od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.
Náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemického rozmrazovacího materiálu se odstraní
posypem ze zdrsňujícího inertního materiálu.
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 zastávek MHD. 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
1. Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků (vč. schodišť a lávek), místních komunikací
a průjezdních úseků silnic, způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky se provádí
v tomto pořadí:
I. pořadí důležitosti
na komunikacích uvedených v příloze tohoto nařízení vč. přechodů pro chodce na místních
komunikacích a průjezdních úsecích silnic - ve lhůtě nejpozději do 24 hodin po spadu sněhu nebo
způsobeném znečištění,
II. pořadí důležitosti
na ostatních místních komunikacích neuvedených v příloze nařízení ve lhůtě nejpozději do 48 hodin
po odstranění závad na komunikacích I. pořadí důležitosti
2. Podle možností v průběhu zimního období a po jeho skončení nejpozději však do 30. června
následujícího roku je nutné zajistit odstranění zdrsňujícího inertního materiálu z chodníků
(vč. schodišť a lávek), místních komunikací a průjezdních úseků silnic.
Čl. 3
1. Tímto nařízením se ruší nařízení Města Chomutova č. 11/2011, kterým se stanovuje rozsah, způsob
a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic,
vydané usnesením Rady města č. 477/11 ze dne 5.12.2011.
2. Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Rady města Chomutova č. 431/12 , ze dne 3.12.2012
a nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Mgr. Jan Mareš
primátor města

Vyhlášeno dne: 3.12.2012
Sejmuto dne:
Účinnost dne: 3.12.2012

Ing. Jan Řehák
náměstek primátora

Příloha č. 1

Komunikace – zajištění schůdnosti v I. pořadí důležitosti
Adámkova
Akad. Heyrovského
Alešova
Beethovenova
Beethovenova
Beethovenova
Bezručova
Bezručova
Bezručova
Bezručova
Blatenská
Blatenská

od č.p. 4827 po ul. Klicperova (levostranný chodník)
od ul. Bezručova po ul. Gerstnerova (levostranný chodník)
od ul. Klicperova po ul. Kadaňská (pravostranný chodník)
od světelné křižovatky s ul. Pražská k ul. Na Moráni (chodníky na obou stranách)
od ul. Na Moráni po ul. Kochova (levostranný chodník)
od ul. Kochova po trolejbusovou zastávku „Železárny“ (pravostranný chodník)
od ul. Zborovská po ul. Škroupova (chodníky na obou stranách)
od ul. Škroupova po ul. Rooseveltova (pravostranný chodník)
od ul. Rooseveltova po přechod po chodce v ul. Lužická (pravostranný chodník)
chodník od ul. Bezručova před č.p. 4512
od č.p. 5359 po ul. Zborovská (chodníky na obou stranách)
od ul. Zborovská k přechodům pro chodce v ul. Moravská a ul. Rooseveltova
(chodníky na obou stranách)
Blatenská
pravostranný chodník od ul. Moravská po NS SEVERKA, vedle č.p. 4092, skrz
parčík a odtud k přechodu pro chodce přes ul. Cihlářská
Blatenská
od ul. Husova po ul. Erbenova (levostranný chodník)
Blatenská
od č.p. 2929 po č.p. 1467 (levostranný chodník)
Boženy Němcové celá šíře chodníku
Brjanská
od ul. Mostecká po Husovo nám. (chodníky na obou stranách)
Cihlářská
od ul. Moravská po ul. Blatenská (pravostranný chodník)
cyklostezka
od schodiště k parkovišti Severočeských dolů po ul. Zborovská (celá šíře stezky)
cyklostezka
od ul. Zborovská k NS PLUS v ul. Bezručova (celá šíře stezky)
Čechova
od ul. Beethovenova po ul. Smetanova (pravostranný chodník)
Čechova
od ul. Meisnerova po ul. Spořická (pravostranný chodník)
Čelakovského
od ul. Mostecká k vjezdu do parku (levostranný chodník)
Čelakovského
od ul. Mostecká po ul. Moravská (pravostranný chodník)
Černovická
od okružní křižovatky po světelnou křižovatku (pravostranný chodník)
Černovická
od okružní křižovatky za autobusovou zastávku (levostranný chodník)
Černovická
od světelné křižovatky po ul. Polní (pravostranný chodník)
Edisonova
od ul. Dr. Janského po ul. Kochova (levostranný chodník)
Farského
prostranství před k NC CHOMUTOVKA, chodník k ul. Boženy Němcové
Jakoubka ze Stříbra (celá šíře chodníku)
Farského
od Žižkova nám. po ul. Jakoubka ze Stříbra (pravostranný chodník)
Hornická
od ul. Šafaříkova po ul. Husova (levostranný chodník)
Hornická
chodník ležící mezi zdrav. střediskem a č.p. 4512
Chelčického
chodníky na obou stranách
Jakoubka ze Stříbra chodníky na obou stranách
Jiráskova
od ul. Rooseveltova po ul. Šafaříkova vč. podchodu v NS LUNA (celá šíře
chodníku)
Jiráskova
od ul. Šafaříkova po ul. Husova (pravostranný chodník)
Jiráskova
od ul. Husova po ul. akad. Heyrovského (levostranný chodník)
Jiráskova
chodník parčíkem od přechodu pro chodce v ul. Jiráskova k NS JITŘENKA
Jiráskova
u Jitřenky chodník od přechodu pro chodce v ul. akad. Heyrovského k č.p. 4844
vč. tří propojení v ploše prostranství mezi školou a NS JITŘENKA

Kadaňská
Kadaňská
Kadaňská
Klicperova
Klicperova
Klostermannova
Kochova
Komenského
Komenského
Komenského
Kosmova
Kostnická
Křivá
Lipská
Lipská
Lipská
Mánesova
Matěje Kopeckého
Meisnerova
Moravská
Mostecká
Mostecká
Mostecká
Na Moráni
Na Průhoně
Na Průhoně
Na Příkopech
nám. 1. máje
nám. 1. máje
Nerudova
Palackého
Palackého
Palackého
Palackého
Palackého
Palackého
Palackého
Pod Strážištěm
PZ Pražské pole
Pražská
Pražská
Pražská
Puchmayerova
Revoluční
Riegerova
Rokycanova
Ruská

od ul. Alešova po ul. Fügnerova (pravostranný chodník; před školou)
od ul. Fügnerova po ul. Kukaňova (levostranný chodník)
od ul. Kukaňova po okružní křižovatku (chodníky na obou stranách)
od ul. Adámkova po ul. Alešova (levostranný chodník)
parčík směr Alešova (levostranný chodník)
chodníky na obou stranách
od ul. Edisonova po ul. Beethovenova (pravostranný chodník)
chodník mezi č.p. 4432 a 4433 až po č.p. 4441 (celá šíře)
chodník od č.p. 4437 podél č.p. 4410 k parkovišti (celá šíře)
od ul. Sokolská po ul. Na Průhoně (pravostranný chodník)
od ul. Sládkova po ul. Třebízského (levostranný chodník)
od ul. Václavská po ul. Hornická (pravostranný chodník)
od ul. Na Bělidle po ul. Pražská (chodníky na obou stranách)
od kružní křižovatky, podél NS LIDL k Uhelným skladům (celá šíře chodníku)
rampy a chodník na lávce u vinařských závodů (celá šíře chodníku)
od ul. Kadaňská po ul. Třebízského (levostranný chodník)
od ul. Jakoubka ze Stříbra po ul. Mostecká (chodníky na obou stranách)
od ul. Adámkova po ul. Klicperova (levostranný chodník)
od ul. Kochova po ul. Školní (levostranný chodník)
od ul. Blatenská po ul. Cihlářská (levostranný chodník)
od ul. Na Příkopech po ul. Kosmonautů (chodníky na obou stranách)
od ul. Kosmonautů po vjezd do areálu zimního stadionu (pravostranný chodník)
od kpt. Jaroše po Tomáše za Štítného (levostranný chodník)
od ul. Beethovenova po vjezd do areálu TSmCh (levostranný chodník)
od ul. Kadaňská k č.p. 3811 (levostranný chodník)
od ul. Kadaňská po ul. Klicperova (pravostranný chodník)
od ul. Mostecká po ul. Hálkova (chodníky na obou stranách)
chodníky kolem náměstí až k budově staré radnice a okolo fary
chodník od náměstí k tržnici, mezi parkem u SKKS a hvězdářskou věží k
přechodu pro chodce pod zastávkou MHD v ul. Palackého
chodníky na obou stranách
od světelné křižovatky (Pražská) po křižovatku s ul. 28. října a ul. Farského
(chodníky na obou stranách)
od ul. 28. října po okružní křižovatku (levostranný chodník)
chodník od ul. Farského, mezi č.p. 4796 (ARMABETON) a č.p. 4467–4469
(podkova)
chodník od ul. Zborovská (vedle magistrátu)k NC CHOMUTOVKA (celá šíře
chodníku)
chodník před č.p. 3670-3671
plocha od podchodů v okružní křižovatce k podchodu ve směru na autobusové
nádraží a k přechodu pro chodce v ul. Wolkerova
chodníky vedle č.p. 3961-3962, vedle č.p. 4085, vedle č.p. 4062
od ul. Blatenská po ul. Březenecká (pravostranný chodník)
od okružní křižovatky v ul. Pražská po ul. Dukelská (chodníky na obou stranách)
od ul. Beethovenova po ul. Ctiborova (chodníky na obou stranách) vč. chodníku
před SOU
od vjezdů k čerpacím stanicím PM vč. okružní křižovatky (chodníky na obou
stranách)
pravostranný chodník od okružní křižovatky ve směru na Prahu
chodníky na obou stranách
chodníky na obou stranách
od ul. Hálkova po světelnou křižovatku s ul. Palackého (chodníky na obou
stranách)
od ul. Spořická po ul.Wolkerova (pravostranný chodník)
chodníky na obou stranách

Školní
Št. kpt. Kouby
Táboritská
Táboritská
Tomáše ze Štítného
Tomáše ze Štítného
Třebízského
Ulička
V alejích
Václavská

od ul. Beethovenova po okružní křižovatku ul. Palackého (chodníky obě strany)
stezka pro chodce v podchodu k Uhelným skladům (celá šíře chodníku)
od průchodu radnicí k ul. Chelčického vč. cest v parčíku (celá šíře chodníku)
od ul. Jakoubka ze Stříbra, po Žižkovo nám (pravostranný chodník)
od č.p. 1940 po č.p. 4180 (levostranný chodník)
od ul. Přemyslova po ul. Mostecká (pravostranný chodník)
od ul. Lipská po ul. Kosmova (pravostranný chodník)
chodníky na obou stranách
lávka přes silnici I/13 (celá šíře chodníku)
chodník od přechodu pro chodce u č.p. 3341, před č.p. 4045 až 4047, k ul.
Blatenská
Václavská
od ul. Erbenova po ul. Blatenská (levostranný chodník)
Vítězslava Nezvala od ul. Sluneční po sídl. Zadní Vinohrady č.p. 4629 (levostranný chodník)
Vodních staveb
od ul. Školní po ul. Palackého (levostranný chodník)
Vršovců
od ul. Školní po ul. Palackého (levostranný chodník)
Wolkerova
od ul. Rokycanova k okružní křižovatce (levostranný chodník)
Zborovská
od cyklostezky (vč. před sídl. Dehtochema) po ul. Blatenská (levostranný
chodník)
Zborovská
od okružní křižovatky po ul. Blatenská (pravostranný chodník)
Žižkovo náměstí
chodník od ul. Chelčického po ul. Farského (celá šíře chodníku)
17. listopadu
od sportovní haly ke křižovatce ze silnice na Březenec (chodníky na obou
stranách)
Březenecká
od Stavbařské po ul. Kundratická (chodníky na obou stranách)
Březenecká
od ul. Cihlářská po ul. Stavbařská (levostranný chodník)
Březenecká
od zdravotního střediska ke sportovní hale (levostranný chodník)
Dřínovská
chodník podél domu č.p. 4634–4638 (celá šíře chodníku)
Dřínovská
od ul. Březenecká po ul. Holešická (levostranný chodník)
Dřínovská
od ul. Holešická po ul. 17. listopadu (pravostranný chodník)
Kundratická
od ul. Březenecká ke školce v ul. Kundratická (pravostranný chodník)
Stavbařská
od. ul. Březenecká po ul. Kundratická (levostranný chodník)
sídl. Březenecká
cyklostezka od ul. Kundratická po ul.Březenecká (celá šíře stezky)
sídl. Březenecká
chodník a lávka přes I/13 k Zooparku (celá šíře chodníku)
sídl. Březenecká
ul. Březenecká, podél plotu mateřské školky do ul. Holešická (celá šíře chodníku)
Kamenná
chodník od zast. MHD k č.p. 5105
Kamenná
od křižovatky ze silnice na Březenec, po odbočku k č.p. 5125 (pravostranný
chodník)
Kamenný Vrch
před domy č.p. 5271 – 5282 (celá šíře chodníku)
Kamenný Vrch
sjezd do ul. Kamenná (pravostranný chodník)
Kamenný Vrch
sjezdová rampa do ul. Kamenná k zast. MHD (pravostranný chodník)
sídl. Kamenná
od č.p. 5089 po č.p. 5109 (levostranný chodník)
Školní pěšina
celá šíře komunikace
Pod břízami
od parkoviště u č.p. 5237 k ul. Zahradní (celá šíře komunikace)
Pod břízami
okolo č.p. 5225-5233 k ul. Růžová (celá šíře chodníku)
Růžová
od 5219 po ul. Pod břízami k parkovišti u č.p. 5237 (celá šíře komunikace)
sídl. Zahradní
chodník od stř. KASS k č.p. 5178
sídl. Zahradní
chodník podél parkoviště (nad zastávkou MHD Písečná, zdrav. stř.)
sídl. Zahradní
nad ul. Borová od č.p. 5161 po č.p.5151 (celá šíře chodníku)
sídl. Zahradní
od č.p. 5165, podél vchodů až po č.p. 5189 (celá šíře chodníku)
sídl. Zahradní
od ul. Zahradní, přes parčík, po ZŠ Zahradní (celá šíře chodníku)
Zahradní
od ul. Kamenná po ul. Písečná (levostranný chodník)
sídl. Písečná
podél Zdravotního střediska k Domovu důchodců (celá šíře komunikace)
sídl. Písečná
od autobusové zastávky (konečná trolejbusu), k NS FLORA,podél plotu základní
a mateřské školy, k podchodu pod sil. I/13 v ul. Jirkovská
sídl. Písečná
chodník od č.p. 5009 k č.p. 5018, za č.p. 5018 až k 5005, před 5004 k 5000
v ul. Jirkovská

sídl. Písečná
sídl. Písečná
sídl. Písečná
sídl. Písečná
sídl. Písečná

od č.p. 5023 po č.p. 5029, až po NS FLORA (chodník)
od č.p. 5064, Domov důchodců, podél parčíku až k k podchodu pod sil. I/13
v ul. Jirkovská (celá šíře chodníku)
od ul. Jirkovská (NS TESCO) k ul. Kamenná (celá šíře chodníku)
u NS FLORA, směr Domov důchodců (celá šíře komunikace)
zdravotní středisko, podél č.p. 5065 – 5068, ke křiž. s ul. Písečná (celá šíře
komunikace)

