
 
 

M Ě S T O  S E Z E M I C E  
 

Nařízení Rady města Sezemice č. 1/2014 
o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti 
chodníků a místních komunikací a průjezdních úseků silnic a 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 Sezemice na základě zmocnění v § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“) 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, vydává usnesením č. 
R/157/15/2014 ze dne 08.10.2014 toto nařízení: 
 

Článek 1 
Předmět úpravy 

Tímto nařízením se v souladu s § 27 odst. 5 a 6 zákona o pozemních komunikacích stanovují 
úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a rozsah, způsob a lhůty odstraňování 
závad schůdnosti na chodnících, místních komunikacích a průjezdních úseků silnic. 

 
Článek 2 

Vymezení pojmů 

(1) V zastavěném území obce jsou chodníky, místní komunikace a průjezdní úseky silnic 
schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený 
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím 
a jejich důsledkům. 

(2) Závadou ve schůdnosti se pro účely tohoto nařízení rozumí taková změna ve schůdnosti 
chodníků, místních komunikací a průjezdního úseku silnic, kterou nemůže chodec předvídat 
při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a 
povětrnostní situaci a jejich důsledkům. 

(3) Pojízdnou částí místní komunikace se pro účely tohoto nařízení rozumí ta část místní 
komunikace, kde je umožněn pohyb motorových vozidel, zejména mezi výškově nebo jinak 
oddělenými prostory chodníků.  

(4) Zimním obdobím se pro účely tohoto nařízení rozumí období od 01. 11. do 31. 03. 

 
Článek 3 

Rozsah, způsob a lhůty pro odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních 
komunikací a průjezdních úseků silnic 

(1) Závady ve schůdnosti samostatných chodníků a ostatních místních komunikací se mimo 
případy uvedené v odstavci 2 odstraňují neprodleně s ohledem na technické okolnosti a 
možnosti.  Po zjištění závady ve schůdnosti samostatných chodníků a ostatních místních 



komunikací se neprodleně provizorně zajistí bezpečnost provozu (např. optickou náhradou 
záchytných zařízení, nouzovým podepřením nebo překrytím propadů a sesuvů, odstraněním 
pevných překážek, apod.).  

(2) V zimním období jsou lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti způsobených sněhem a 
náledím, rozsah a způsob provádění zimní údržby na samostatných chodnících a ostatních 
místních komunikacích ve vlastnictví Města Sezemice a průjezdních úsecích silnic stanoveny 
„Plánem zimní údržby“ schváleným Radou města Sezemice. 

(3) Závady ve schůdnosti se ve lhůtách uvedených dle odstavce 1 a 2 odstraňují pouze na 
chodnících a pojízdných částech místních komunikací. 

(4) Závady ve schůdnosti na průjezdních úsecích silnic se zmírňují pouze na přechodech pro 
chodce. 

(5) Způsoby a rozsah odstranění závady ve schůdnosti způsobené sněhem a náledím na 
chodnících a ostatních místních komunikacích ve vlastnictví Města Sezemice jsou stanoveny 
dle „Plánu zimní údržby“. 

(6) Závady ve schůdnosti způsobené sněhem a náledím na chodnících ve vlastnictví jiné osoby 
než Města Sezemice se odstraňují dle bodu 6. přílohy 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích. Sníh se shrnuje na okraj chodníků s tím, že jím 
nesmí být zabráněno přístupu k přechodům pro chodce. Chodníky, kde to dopravně technický 
stav umožní, se ošetřují v minimální šířce 1 m. 

 
Článek 4 

Vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam  
neprovádí odstraňování sněhu a náledí 

Pro malý dopravní význam se nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí  
a) na úsecích chodníků, na kterých je povoleno stání silničních vozidel a které jsou označeny 

příslušnou dopravní značkou; 
b) úseky místních komunikací a chodníků uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení a jsou jeho 

nedílnou součástí 
 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se nařízení města č. 1/2002, o rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad 
ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a o vymezení úseků místních komunikací, na 
kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí. 

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 
Martin Staněk       Ing. Vlastimil Plecháček   
starosta                místostarosta města    
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.10. 2014 

Sejmuto z úřední desky dne: 06.11.2014 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 21.10.2014 

      
  



Příloha č. 1 
k Nařízení Rady města Sezemice č. 1/2014, o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad 

ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení 
úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 

nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 

Vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam  

neprovádí odstraňování sněhu a náledí 
 

k. ú. Sezemice nad Loučnou:  
Ulice "Labská" p. p. č.: 797/5,797/4,797/8  
Účelová komunikace naproti 
ulice Labská p. p. č.: 1773/3,596/149,596/148,596/46  
Účelová komunikace před 
rybníkem Labská – přístup k č. p. 
261 p. p. č.: 815/68  
Polní cesta navazující na 
asfaltový povrch ulice "Malá" p. p. č.: 1772/1  
Veřejné prostranství p. p. č.: 1886/1  
Účelová komunikace za č. p. 687 p. p. č.: 1872/3  
Účelová komunikace ke střelnici p. p. č.: 71/4  
Polní cesta za Spartakem podél 
pravého břehu Loučné p. p. č.: 1911/2, 1916/1  
k. ú. Počaply nad Loučnou:  
Asfaltová cesta na pravém břehu 
Loučné z Počapel ke splavu p. p. č.: 447/14,448/6,457/1  
Spojovací cesta z Počapel do 
Počapel - Chalup 

p. p. č.: 417/2,417/3,417/1,419/1,419/8,419/6419/7,164/5, 
420/2, 420/1  

k. ú. Lukovna:  
Panelová komunikace k areálu 
ZEAS p. p. č.: 500/8  
Polní cesta za p. č. 11 k č. p. 15 p. p. č.: 484/2  
k. ú. Velké Koloděje:  
Polní cesta  p. p. č.: 661, 42/2  
k. ú. Veská:  
Lesní cesta ze silnice Sezemice - 
Veská směrem na Velké 
Koloděje  p. p. č.: 1822  
k. ú. Kladina:  
Polní cesta před č. p. 51 p. p. č.: 151/2  
Polní cesta z křižovatky k nové 
zástavbě směrem k Lodrantce p. p. č.: 301/1  

 


