Město Kralupy nad Vltavou
NařÍzenÍ města

č 1/2021

o sjízdností a schůdnosti místních komunikací na území města Kralupy nad Vltavou v
zimním období

Rada města Kralupy nad Vltavou schválila a vydává dne 18.10.2021 v souladu s ust.
§ 11, § 12, odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a s ust. § 27 odst. 6) a 7) zákona č. 13/1997 sb., o pozemních
komunikacích, zákona 97/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení o sjízdnosti a
schůdnosti místních komunikací na území města Kralupy nad Vltavou v zimním období: 2021
- 2022

Článek 1
Základní ustanovení

1. Tímto nařízením se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
2. Tímto nařízením se stanovuje rozsah, způsob a Ihůty zmírňování závad ve schůdností a
sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti chodníků v zímním období. Pokud vznikne
zímní povětrnostní situace mimo zimní období, postupuje se při odstraňování závad ve
sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků přiměřeně podle tohoto
nařízení.

Článek 2
Plán zimní údržby
Na vozovkách místních komunikací je v zimním období* zabezpečována sjízdnost

(schůdnost) podle ,,Operačního plánu zimní údržby komunikací", který je přílohou tohoto
nařÍzenÍ.

Článek 3

Vozovky místních komunikací, na nichž se nezajíšťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním
sněhu a náledí **

Na následujících vozovkách místních komunikací se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí:
Motoristické komunikace:

Jeronýmovo náměstÍ
Na BaŠtě
V Hlíništi
V Rokli
Pod Skalkou
V Uličce

Horní (slepá)
odbočka z ulice U Křížku

odbočky z ulíce Hybešova 2x (nezpevněná)
Nezpevněné uličky přiléhající k Purkyňovu náměstí

Zeměchy:
Pod Studánkou

Nemotoristické komunikace:

- schody a chodník Na Baště
- schody na Hostibejk včetně pěších cest
- chodníky v parku na Dvořákově nám.

- chodníky v parku v ul. K. Čapka
- chodníky v parku v Šafaříkově ul.
- chodníky v parku v ulici U Parku
Dvořákova stezka

Svojsíkova stezka

- na sídl. Cukrovar: všechny chodníky v parku mezi domy čp. 1074 až 1084 a břehem Vltavy,
-dále parkové cesty na sídl. Cukrovar mezi čp. 1066 a restaurací FORTUNA, a rovněž
chodníky navazující na veřejné hřiště proti dornům čp. 1067-1070
- mlatový chodník podél části ul. Gen. Klapálka (směrem k potoku)

- Máchova ul. - všechny chodníky v parčíku proti ZŠ Třebízského
- Třebízského ul. - chodník podél areálu TJ C:echie
- Chodník podél nového parkoviště v ul. Třebízského.
- Nábř. J. Rysa - spojovací chodník s ul. U Stadionu

- Štefáníkova ul. - chodník podél zahrady domu čp. 679
- spojovací chodník v Lobečku od domu čp. 436 na komuníkaci u garáží SBD
- víceúčelová stezka Kralupy - Chvatěruby (část ležící v územním obvodu Kralup n. Vlt.)
- cesta z ul. Horní ke hřbitovu v Minicích

chodník od hotelu Sport k plaveckému bazénu
všechny komunikace, chodníky a přístupové cesty na území města mimo výslovně
uvedených jako udržované

Článek 4
Rozsah, způsob a Ihůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků v zimním období
1. Chodníkem je ve smyslu ust. § 6 odst. 3) písm. d) zákona č. 13/1997 sb., o pozemních
komuníkacích, ve znění pozdějších předpisů, místní komunikace IV. třídy, která je
nepřístupná provozu silničních motorových vozídel nebo na které je umožněn smíšený
provoz. V případě, ze chodník není samostatnou místní komunikací, rozumí se chodníkem
rovněž pruh místní komuníkace, přiléhající k nemovítostem, 0 šíři 1,5 m.
2. Vlastník komunikací zajišťuje v zimním období úklid následujícím způsobem:
a) odstraňování sněhu nebo náledí se provádí ručně nebo strojní mechanizací, v případě
potřeby s následným posypem. V mimořádných sítuacích a na zvláště nebezpečných místech
Ize aplíkovat chemický posyp.

b) v případě sněhu nebo náledí, musí být zajíštěná schůdnost dle schváleného operačního
plánu zimní údržby. Při nepřetržitém dlouhotrvajícím sněžení musí být úklíd prováděn
průběžně.

c) v případě nočního sněžení nebo vzniku náledí, musí být schůdnost zajištěná ve smyslu
Ei vyhl. 104/97 Sb.

Článek 5
Kontrola

1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení města provádí ředítel TSM Kralup nad Vltavou.
2. Porušení tohoto nařízení města se postíhuje podle zvláštních právních předpisů.

Článek 6
ÚČinnost

Toto nařízení města nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení. Dnem vyhlášení se rozumí

den vyvěšení na úřední desce MěÚ Kralupy nad Vltavou.

* zimním období se ve smyslu ust. § 41 odst. 4) vyhlášky MDS č. 104/1997 Sb. rozumí období
od 1. listopadu do 31. března následujícího roku

** zajišťování sjízdností a schůdnosti může být prováděno operativně, za účelem výkonu
veřejně prospěšných služeb, v mimořádných sítuacích či v jiných odůvodněných případech
*** § 27 odst. 3) a 4) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a zák. 97/2009 Sb.
**** vyhláška MDS č. 104/1997 sb., příloha č. 7
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Ing. Marek Czechmann

Libor Lesák
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