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kterÝm se wmezuií se úsekv místníchkomunikací a chodníků.na kterÝch se nezaiiš.
t'uie siízdnost a schůdnosta kterým se upravuie rozsah. způsob a lhůtv odstraňování
závad ve schůdnosti chodníků.místníchkomunikací a průiezdních úsekůsilnic
Rada městaVejprty na základěsvépravomocive smys|u$ l02 odstavec(2) písmenod) a v sou|adus
$ l 1 odstavec(1) zákonaě. |2812000Sb.' o obcích,v platnémzněnívydává dne 02.listopadu2009
na zák|adězmocněnídle $27 odst.(5) a (6) zákonaě. 1311997Sb., o pozemníchkomunikacích,
ve
změn a doplňků,toto nďízeníměsta:
zněnípozdějších
čhnek 1
Vvmezení úsekůmístníchkomunikací a chodníků.na kterých se nezaiišt'uie siízdnost a
schůdnost
Místníkomunikacea chodníky,na kteých se projejich malý dopravníýzr.am nezajišt'uje
sjízdnost
a
příslušnou
schůdnost
sněhua ná|edi(týo místní
komunikacebudouoznačeny
odstraňováním
dopravní
značkoua chodníkvinformační
tabulkou):
} ul. BedřichaSmetanyv úsekuod Kižovatkys ul. Martinskáke křiŽovatces u|.Vrch|ického
(,,panelka"),
} u|. 17.|istopadu
v úsekuod č.p'67
k ul. Antonína
Dvořáka,
} odbočka
z u|.Eliščina
k č.p.960 a odbočka
směremk č.p.940,
'r
u|'Paýzánská.
} ul. Pohraniční
v ce|émrozsahu(i.Žod křižovatkys ul. Udo|nía Hasičskou)'
} ul. Nouzov (od křiŽovatkys ul. Udolnía Hasičskou),
ts odbočka
k ě,p.24z u|.Udolní,
} odbočkaz ul. ovocnék Be|etu,
i Jiráskovaul' v úsekuodu|.Zátišíkhrázirybníkavěetněhráze,
} polnícestaod u|. Zátiší(hřbitov)k NovémuZvo|áni napojující
se na u|.Horskou'
} koncovéúsekymístníchkomunikacíústícído luk, polí apod. _ Havlíčkova,Horská,
S.K.Neumanna,
} ul. Jiříhoz Poděbradv úsekuna pozemkup.č.931/l k.ú.Vejprrya komunikacena pozem.
cíchp.č.633 a p.č.609 k.ú.Vejprty v úsekuod křižovatkys ul. Hasičskáke křižovatce
s ul. Jiříhoz Poděbrad'
> Ul. Zámeckávúsekuod u|.Moskevskánaprotibenzínové
stanicikobjektuč.p.3l0,
} StezkaSvatoplukaČechav úsekuod čp.328 k objektuč.p.70,
} cestapřespozemekp.ě.97217
k'ú.Vejprtyv úsekuod ul' l7. listopadu
k objektuě.p.70,
} odbočka
z u|.Nerudovak č.p.l 160,
} odbočky
z u|.Jiráskova
k č.p.||2,566,503,
} ul. Přemys|aoráčev úsekuod křižovatkys u|.Husovak objektuč.p.ó86'
} odbočka
z ul. Přemyslaoráček č.p.648,
} odboěkaz Údolní ui. t. uy.,'ute
interně(přístupová
cestak objektuě.p.705),
} odbočka
od křižovatkyu|ic BedřichaSmetanya Hasičské
k objektuě.p' 56'
} ul' Tyršovav úsekuod objektuevid.č'75 ke křižovatces u|' Přemys|aoráče,
}ul. Uzká vúsekuodbočkykč.p.175 (pozemkyp.č.106/l, 10612,|0613,106/4k.ú.Vejprty),
} ul. Karla IV. v úsekumeziul. Martinskoua ulici Vrchlického.

} ul. Maxima Gorkéhov úsekuod objektuč.p.309 k objektu č.p674,
} ul. Havířská v úsekuod objektu č,.p.716k objektu ě.evid. 54 aza objektemě. evid' 54,
} odbočkaod komunikace ul. Jirrískovasměrem k u|. Husova u propustku Panenskéhopotoka (na pozemkup.č.l9l l/l k.ú.Vejp.ty směr k č.p.641, 294, |24, |25 a33e),
i souběŽná u|ice s u|. Martinskou (pozemek p.č, 546/1 k.ú.Vejprty směr pod kostelem sv.
Martina),
i chodníky v ul. BoženyNěmcovév celémrozsahu,
} chodníkv Ty|ově u|. - stranaod č.p.640 ke Kižovatce s ul. Moskevskou,
} v u|' Moskevská - chodníkpo levéstraněve směru od č.p'963 ke Kižovatce s ul' Husovou
v úsekuod č.p.963k hranici pozemku p.ě.101lI k.ú Vejprty' dále chodníkpo pravéstraně
ve stejnémsměru v úsekupodé|objektu č.p.|243 ( rest. Slávie) ažke křižovatces ul. HuSovou' dá|e chodníkod pomníkuJ. Švermykč.p. |44 (bw, DDM). dá|e chodníkpodél
objektuč:.p.642
a podélpozemkůp.č.86 a p.ě. 85 k.ú.Vejprý'
L v Lučníul. - chodníkza objekty č.p.1283 a 1282,
} chodníkyv ul. Nerudova v ce|émrozsahu,
} chodníkyv ul.Husova vyjma chodniku podélč.p.30| a 142,
} v ul. Přísečnická- chodník po pravéstraně směrem od křižovatky s u|. Hálkova ke křižovatce s ul. Na Příkopech(podé|parčíku,objektu č.p.446 a pekárny). dále chodníkpo levé
straně směrem ke křižovatces ul. Moskevskou v úsekupodélopěrnézidky naproti pekárně k č.p.530, dá|e všechnychodníkyza Že|eznič,ním
mostem od křižovatkys ul. l. máje a
u|. AntonínaDvořáka ve směru na Chomutov,
} ul. Na Příkopech - chodník od č.p.90ke křiŽovatce s u|. Pohraniění stráže.dá|e v úseku
směrem k autobusovémunádraŽímezi objekty MěÚ a kina - chodník v úsekuod autobusovézastávky u kina k objektu č.p.990'
} ul. Há|kova - chodníkpo pravéstraněsměrem k nám. T'G.Masaryka v úsekuod č.p.399 k
parkoviština náměstíT.G. Masaryka,
} náměstíT.G.Masaryka - vnitřní p|ocha náměstí,chodník v úsekupodél objektůč.p.840,
8 4 1 , 7 2 5 , 9 9 2a 9 8 0 ,

Žovatkous ul. Tylova,
chodníku spojujícíhopřechod pro pěšív křižovatce u|ic Přísečnickés Moskevskou a ul.
Na příkopech,dále chodníkna pozemku p,č.29312k.ú.Vejprty - podé|parku a krajskési|nice, dále chodník podélpozemku p.č. 16812a p.č. 169 k.ú.Vejprý a podél objektu č.p.
158 a chodníkke koste|u,
'ř
ul. Pohraničnístriáže- chodník po pravé straně směrem ke křižovatce s ul' J. Švermy
v úsekuod křiŽovatky s u|. Na Příkopechke vchodu k objektu č.p.595'
,ř
u|' M.Gorkého- chodníkpodé|č.p.l100, chodníkpodélč.p.309 od křiŽovatkys u|. Jana
Švermy,chodníkypo |evéstraněsměremod objektu pošty(č.p.759) ke vchodu do objektu
ě.p.979'
jezdu po |evéstraně,chodníkod vsfupu do tržniceke křižovatces u|. Max. Gorkého.

stráŽe,
chďníky za objekty č.p.|223, |224 mezi ulicemi Myslbekova a Maxima Gorkého,
chodník za objekty č.p. |232, |23| a |230 v ul. Moskevská v úsekuod hrany objektu
č.p.|232k objektuč.p.530'
stezka spojujícíul. Uzkou s ul. BoŽeny Němcové(mezi č.p.l069, 600 a 402),
zpevněnáplocha na pozemkup.ě.21411v ul. Potoční(vnitřníěást plochy za hote|emYetti) s v'ýjimkouchodníkupďél ulice Potočnísměrem k obchodnímucentru,
chodníkv u|. Uzká podé|ě.p. l65,
ul' Myslbekova - chodníkpodélobjektuě,p, 759.
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ČHnek2
Lhůtv k odstraňovánínebozmírňovánízávad ve schůdnosti
(|) Závady ve schůdnostichodníků,místníchkomunikací a prujezdníchúsekůsilnic se odstraňují
nebo zmírňují neprodleně.Pokud kzávadě dojde v nočníchhodinách (tj. po 22. hodině), závady musí bý odstraněnynebo zmírněnýnejpozději do 8. hodiny ranní.Při trvajícía opakované
špatnépovětrnostní situaci závady ve schůdnostiv době od 8. do 22. hodiny musí bý odstra.
ňovány nebo zmírňoványpruběžně.
(2) V|astník chodníku, místníkomunikace případnějejí správce postupuje v odstraňovánínebo
zmírňovánízávad ve schůdnostipod|e p|atnéhoPlánu zimní údržby,schvá|enéhoradou města
pro příslušnézimníobdobí.

způsou
a rozsan
oostf;llnoiTÍi
zavaovescnůdnosti
Závady ve schůdností
chodníků,místníchkomunikacía prujezdníchúsekůsilnic, tj. chodníků,přechodůpro chodce a vozovek v částechobce, kde nejsou nebo se neudrŽujíchodníky,se odstraňuje
nebo zmíňuje odmetenímnebo odhrnutímsněhu, oškrábánímzmrazkůa posypem zdrsňovacími
materiá|y. Závady ve schůdnostichodníkůse odstraňujív pruhu šířenejménělm' d|e možnosti
uprostřed chodníku. Sníh se odhrnuje ručně nebo strojně a ponechává na okraji chodníku
v hromadách. Musí se dbát na to, aby nebyly zataraseny přechody přes komunikace, příchody a
vjezdy do budov, p|ochy potřebnék nakládánínebo skládání zboží,přístupyk pou|ičnímzaiízenim
(např. k nádobám na odpad, k odpadkoqým košům.telefonnímbudkám, stožáruma rozvaděčům
veřejnéhoosvět|eníapod.).Není dovoleno shrnovatsníhk pouličnímzařízenima do vozovky. Zároveň se provádí posyp okrajov.ýchpruhůvozovek v šíři nejméně0'5m po jedné straně vozovky,
zv|áštěve stoupáních,pro zajištěníschůdnostiv těch částechobce, kde nejsou nebo se neudržují
chodníky,a posyp přechodůpro chodce.

čHnek 4
Závěrečná a zrušovacíustanovení
(l) Tímtonařízením
se rušínaÍízeni
Města Vejprtyč.212008,
kter1ým
se upravujerozsah,způsoba
|hůtyodstraňování
závadve schůdnosti
místních
komunikací,
vydanéradouměstadne l l. února 2008.
(2) Kontro|ou plnění ustanovenítohoto nařízeníjsou pověření pracovnicí odboru správy majetku
města Městskéhoúřaduv rámci výkonu státníhodozoru nad pozemnímikomunikacemi'

Clánek 5
J,V'

ucrnnost

Toto nďízení by|o vyhlášenodne 03. listopadu 2009 vyvěšenímna úřednídesce městského
úřadua protoŽeto lyŽaduje naléhaqýobecný zájem nabyvá úěinnostidnem r,yhlášenítj. 03. |istopadu 2009.
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