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Vyvěšeno : 

Sejmuto: 

 

Nařízení Města Jindřichův Hradec  

č. 3/2017 

 

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

význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 

a 

o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, 

místních komunikacích a průjezdních úseků silnic 

 

Rada města Jindřichův Hradec se na svém zasedání dne 11.10.2017  usnesla vydat na základě 

zmocnění v ustanovení § 27 odst. 5) a 6) 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, toto nařízení: 
 

 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

1. Toto nařízení stanoví: 

a) místní komunikace a chodníky v územním obvodu města Jindřichův Hradec, na nichž 

se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 

sněhu a náledí 

b) rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních 

komunikacích a průjezdních úseků silnic v územním obvodu města Jindřichův Hradec 

 

 

Čl. 2 

Vymezení základních pojmů  

1. Územní obvod města Jindřichův Hradec tvoří katastrální území:  Jindřichův Hradec, Buk 

u Jindřichova Hradce, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár u Jindřichova 

Hradce, Matná, Otín u Jindřichova Hradce, Políkno u Jindřichova Hradce, Radouňka. 

2. Chodník – za chodník se pro účely tohoto nařízení považují chodníky, které jsou 

součástmi průjezdních úseků silnic, chodníky, které jsou součástmi místních komunikací 

I., II. a III. třídy a chodníky, které jsou samostatnými místními komunikacemi IV. třídy.
1)

  

3. Povětrnostní situace – za povětrnostní situaci se pro účely tohoto nařízení považují 

klimatické jevy způsobující závady ve schůdnosti, zejména sněžení, namrzající déšť, 

kroupy nebo námraza a jejich důsledky. 

4. Zimním obdobím je pro účely tohoto nařízení doba od 1. listopadu do 31. března 

následujícího roku. V tomto období se provádí zimní údržba podle plánu zimní údržby. 

Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve 

sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci. 
2)

 

5. Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, 

kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně 

technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 
3)

  

6. Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla 

závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud 

neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené 
povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným 

způsobem upozornit. 
4)
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Článek 3. 

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

dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 

 

1. Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 

nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou vymezeny níže v tomto odstavci 

1 článku 3.: 

 

p.č. 
číslo komunikace 

(název lokality) 
bližší specifikace místní komunikace, chodníku k.ú. 

1 1b-Nábřeží  
Nábřeží Ladislava Stehny, pravý chodník od ulice Denisova k autobusové 

zastávce 
J.Hradec 

2 2b - Vídeňská 
Vídeňská ulice, pravý chodník ve směru z města od okresního archivu  po 
okružní křižovatku  

J.Hradec 

3 39c - Kostelní Kostelní ulice, ve směru jízdy jednosměrnou ulicí levý chodník J.Hradec 

4 
72d – Denisova – pravý 

chodník 

Denisova ulice, chodník po pravé straně ve směru ze města od 

Claudiusovy ulice po městskou plovárnu 
J.Hradec 

5 
1d, 2d– Elišky 

Krásnohorské levý, 

pravý chodník 

El. Krásnohorské – slepá část od Rezkovy vpravo chodníky na obou 

stranách 
J.Hradec 

6 
4d, 1d – Rezkova I/23 
pravý, levý chodník 

Rezkova ulice, chodníky od El. Krásnohorské na konec obce obě strany J.Hradec 

7 8c – Pražské předměstí Chodníky po obou stranách od č.p.1065 – 1097 na Sládkově kopci J.Hradec 

8 8c – Pražské předměstí Chodníky po obou stranách od č.p.902,912  –  904,910 na Sládkově kopci J.Hradec 

9 8c – Pražské předměstí 
Chodníky po obou stranách od č.p. 893, 900  –  895, 898 na Sládkově 

kopci 
J.Hradec 

10 8c – Pražské předměstí 
Chodníky po obou stranách od č.p. 914, 921  –  916, 919 na Sládkově 
kopci 

J.Hradec 

11 
15b – Pražská – pravý 

chodník 
Pravý chodník od Klášterské ul. po ul. Miřiovského  J.Hradec 

12 19c - Družtevní 
Družstevní ulice levý chodník  o křižovatky s 9.května po křižovatku 
s ulicí Rezkova 

J.Hradec 

13 19c - Družtevní Slepá ulice v Družstevní ulici – chodníky po obou stranách J.Hradec 

14 
78c –Scheinerova – 

pravý chodník 
Pravý chodník v ulici Scheinerova od č.p. 682 - 863 -  J.Hradec 

15 79c Fügnerova  
Spojka ulice Fügnerova a Tyršova – chodník na straně č.p. 558 - 554 a 
ulice Fügnerova, chodník podél č.p. 479 - 558 

J.Hradec 

16 113c - Mlýnská Mlýnská ulice, chodník podél domů č.p. 120, 165 a 158/III. J.Hradec 

17 202c - Řečička 
Řečička – levostranný chodník( na straně parkoviště) od čp.750 – až 

k parkovišti  k čp.773, od parkoviště  čp. 779 -   800 
J.Hradec 

18 183c - Zborovská Zborovská ulice, oba chodníky –  slepá ulice k patologii  J.Hradec 

19 9b - Nežárecká 
Nežárecká ulice, chodník po pravé straně, od domu č.p. 87 na konec 
chodníku směrem z města 

J.Hradec 

20 
96d - Nová Hradební - 

chodník 
Ulička od č.p.49/IV směrem do ulice Nové stavení. J.Hradec 

21 
4b – Václavská, levý 

chodník 
Václavská ulice, levý chodník (ve směru z města) od ulice Čsl.Legií po 
č.p. 883. 

J.Hradec 

22 
156c – Na Piketě, levý 

chodník 
Na Piketě, levý chodník (ve směru z města) od č.p.166 až k č.p. 621 J.Hradec 

23 
161c - spojka Na 
Točně/Na piketě 

Na Piketě oboustranné chodníky  od č.p. 534 – 543 a 603 -605 a 606 – 
535) 

J.Hradec 

24 
152d – U Nemocnice  - 

levý chodník 
Chodník od  Zborovské ulice ( č.p. 480) až ke garážím J.Hradec 

25 
122c – Na Palici - 

chodník 
Chodník Na Palici od č.p. 325  až k č.p. 330 ( okolo pozemků pč.1473/14, 
17314/13, 1473/12, 1473/11, 1473/10 

J.Hradec 

26 
96c – sídliště Pod 

Kasárny - chodník 
Chodník sídliště Pod Kasárny od č.p. 988  okolo garáží až k č.p. 764. J.Hradec 

27 
136d – chodníky u 
bloků  č.p. 18-26 

Kosmonautů  

Chodníky k zadním vchodům okolo č.p. 28 – 29, 27, 26, 25, 24, 18, 19, 20. J.Hradec 

28 

J.Hradec, Buk, Děbolín, 

Dolní Radouň, Dolní 

Skrýchov, Horní Žďár, 
Matná, Otín, Políkno, 

Radouňka 

Veškeré přístupové komunikace a chodníky k jednotlivým nemovitostem – 

vjezdy, vstupy, chodníky sloužící k připojení domů na sběrné, průběžné 
chodníky.   

J.Hradec, Buk u 

Jindřichova Hradce, 
Děbolín, Dolní Radouň, 

Dolní Skrýchov, Horní 

Žďár u Jindřichova 

Hradce, Matná, Otín u 

Jindřichova Hradce, 

Políkno u Jindřichova 

Hradce, Radouňka 

29 

Buk, Děbolín, Dolní 

Radouň, Dolní 

Skrýchov, Horní Žďár, 
Matná, Otín, Políkno, 

Radouňka 

Všechny chodníky v místních částech ,  Buk, Děbolín, Dolní Radouň, 
Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, Otín, Políkno, Radouňka. V Děbolíně  

mimo místní komunikaci chodník č. 227d – chodník u silnice III/14810 od 

č.p. 85 -22.  

Buk u Jindřichova 

Hradce, Děbolín, Dolní 
Radouň, Dolní 

Skrýchov, Horní Žďár u 

Jindřichova Hradce, 

Matná, Otín u 

Jindřichova Hradce, 

Políkno u Jindřichova 

Hradce, Radouňka 
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2. Vlastník místních komunikací je povinen označit úseky místních komunikací a chodníků, 

na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu 

a náledí. 
5)

  

 

Čl. 4 

 Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních 

komunikacích a průjezdních úseků silnic 

1. Místní komunikace se pro účely zajištění schůdnosti rozdělují na: 

a) udržované a podle dopravního významu zařazené do I. - III. pořadí důležitosti; 

I.pořadí důležitosti - rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou 

dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke 

zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace  
6)  

 

II. pořadí důležitosti - sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité 

obslužné místní komunikace 
6)

  

III. ostatní obslužné místní komunikace 
6)  

 

b) neudržované úseky komunikací z důvodu dopravní bezvýznamnosti, které budou 

označeny tabulkou s upozorněním, že se chodník neudržuje, a které jsou vyjmenovány 

v čl. III. odst. 1 tohoto nařízení. 

2. Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti odstraňují, nebo zmírňují závady vznikající 

povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve schůdnosti místních komunikací, 

průjezdních úseků silnic a chodníků. 

3. Odstraňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích, průjezdních úsecích silnic a 

na chodnících, způsobených povětrnostními podmínkami se provádí takto: 

a) rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem, je 

dán minimální šířkou vozidla provádějícího údržbu daného úseku, nejméně však 1,0 m, 

u ručně vedené techniky 0,6 m. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává v co 

nejmenší šíři na chodníku podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů 

pro chodce (v místech přechodů pro chodce je sníh odstraněn v minimální šířce 2 m), 

přechody pro chodce jsou označeny vodorovným dopravním značením V7, 

b) odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce se provádí 

především odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků nebo posypem 

zdrsňovacími inertními materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí 

ošetřovat pouze ty chodníky a stezky, 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. Po mechanickém čištění 

nemá zbytková vrstva sněhu překročit 3 cm, 

c) pro zásah spočívající v odstraňování závad ve schůdnosti a pro zmírňování následků 

povětrnostních vlivů na chodnících jsou stanoveny následující lhůty: 

I. pořadí důležitosti nejpozději do 4 hodin, 

II. pořadí důležitosti po I. pořadí důležitosti, nejpozději do 12 hodin, 

III. pořadí důležitosti po ošetření chodníků I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hodin. 

Lhůta se počítá od ukončení sněžení či jiného klimatického jevu, který má za 

následek vznik závad ve schůdnosti. 

d) nově spadlý sníh do výšky 2 cm nemusí být odstraněn ve lhůtách uvedených v odst. 3, 

písm. c) v případě, že povrch komunikace nevykazuje závady ve schůdnosti z 

předchozího období. Úseky komunikací (na nichž je prováděna zimní údržba v souladu 

s tímto nařízením), které není možné v danou chvíli ošetřit (tzn. odstranit závady ve 

schůdnosti) z důvodu překážek na komunikaci (zaparkovaná vozidla, lešení aj.), 

nebudou udržovány po celou dobu trvání překážky nebo do dalšího výkonu údržby 

úseku. 
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4. Podrobněji jsou rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, 

místních komunikacích a průjezdních úseků silnic stanoveny plánem zimní údržby, který
 

zpracovává správce místních komunikací a schvaluje Rada města Jindřichova Hradce. 

5. Vlastníci a uživatelé nemovitostí jsou oprávněni sami či prostřednictvím třetích osob 

odstraňovat či zmírňovat závady ve schůdnosti chodníků a místních komunikací 

v územním obvodu Města Jindřichův Hradec k těmto nemovitostem přilehlých i nad 

rámec tohoto nařízení, pokud tak z jakýchkoliv důvodů uznají za vhodné nebo za 

potřebné. 

 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Pro odstraňování závad ve schůdnosti, které nevznikly v důsledku povětrnostních situací a 

pro odstraňování závad ve schůdnosti na ostatních pozemních komunikacích, než které 

jsou uvedeny v  článku 3 tohoto nařízení, platí obecné právní předpisy 

2. Tímto nařízením nejsou dotčeny nároky osob z titulu náhrady škody podle občanského 

zákoníku.  

 

Čl. 6  

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se: 

1. Nařízení Města Jindřichův Hradec č. 6/2014 o vymezení místních komunikací a chodníků, 

na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

odstraňováním sněhu a náledí a o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad 

ve schůdnosti chodníků, místních komunikacích a průjezdních úseků silnic 

 

 

Čl. 7  

Účinnost 

Toto nařízení Města Jindřichův Hradec nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 

vyhlášení. 

 

   

  

Ing. Stanislav Mrvka 

starosta 

 

 

 

 

   

   Ing. Bohumil Komínek                                                                        Ing. Petra Blížilová 

       místostarosta                                                                                        místostarostka 

 

 

 

 

 
1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 104/1997 Sb, kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 

2) § 41 odst. 4) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 

3) § 26 odst.7 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 

4) § 27 odst.3 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 

5) § 42  odst. 2  písm. d) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 

6) § 42 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 


