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Nařízení obce Hřibojedy 

č. 1/2020, 

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad 

ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 

 

Zastupitelstvo obce Hřibojedy se dne 30. 11. 2020 usneslo podle ustanovení § 27 odst. 7) zákona                

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o PK), 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 

Úvodní ustanovení 

Nařízení stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků (vč. schodišť a 

lávek), místních komunikací a průjezdních úseků silnic.  

Dle ustanovení § 26 odst. 7) zákona o PK je závadou ve schůdnosti 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.  

  

Čl. 2 

Rozsah 

1. Závady ve schůdnosti chodníků u autobusových zastávek se odstraňují v celé šířce a délce 

nástupní hrany zastávek. 

2. Závady ve schůdnosti chodníků vzniklé zimní povětrnostní situací se odstraňují v pruhu o min. 

šířce 0,9 m. 

 

Čl. 3 

Způsob 

1. Odstraňování závad ve schůdnosti způsobeném povětrnostními situacemi a jejich důsledky na 

chodnících, místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic se provádí kombinací: 

strojním odhrnutím, ručním odhozením nebo smetením, oškrabáním zmrazků, posypem 

zdrsňujícím inertním materiálem nebo lokálně posypem chemickým rozmrazovacím 

materiálem. 

2. Na chodníky, 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. 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.  
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4. Náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemického rozmrazovacího materiálu se 

odstraní posypem ze zdrsňujícího inertního materiálu.  

5. 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 autobusových 

zastávek. 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.  

 

Čl. 4 

Lhůty 

1. Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, 

způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky se provádí v pořadí důležitosti. 

2. Odstraňování uvedených závad se řídí Operačním plánem zimní údržby místních komunikací 

pro obec Hřibojedy, který je nedílnou součástí Pasportu místních komunikací z roku 2013 

projednaného Krajským ředitelstvím Policie ČR a příslušným odborem dopravy a silničního 

hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a schváleného 14. 7. 2014. 

3. Prioritní odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků 

silnic (pořadí důležitosti 1): 

a. chodníky v obci Hřibojedy a místní části Malé Hřibojedy na pozemcích p. č 1015/2, p. 

č. 1015/3, p. č 1015/4, p. č 1015/5, p. č 1015/6 vše v k. ú. Hřibojedy, 

b. chodník s parkovištěm u bytovky (místní komunikace 8d) na pozemcích p. č. 1128, p. 

č. 1024 v k. ú. Hřibojedy, 

c. autobusové zastávky v obci Hřibojedy, místní části Malé Hřibojedy a místní části 

Hvězda. 

4. Pořadí důležitosti 2 budou odstraňovány závady ve schůdnosti chodníků, místních komunikací 

a průjezdních úseků silnic důležité obslužné místní komunikace nezařazené do pořadí 

důležitosti 1nebo 3: 

a. místní komunikace 6c od „Peterů“ na pozemku p. č. 1060 v k. ú. Hřibojedy, 

b. účelová komunikace k „Dolenským“ na pozemku p. č. 1311 v k. ú. Hřibojedy, 

c. místní komunikace 5c za bytovkou v délce 220 m (k mostku) na pozemku p. č. 1128 

v k. ú Hřibojedy, 

d. místní komunikace 4c „Husí krk“ na pozemcích p. č. 1276, p. č. 675 vše v k. ú. 

Hřibojedy, 

e. místní komunikace pod poštou 6d na pozemku p. č. 1281 v k. ú. Hřibojedy, 

f. místní komunikace 1d v místní části Malé Hřibojedy od napojení na komunikaci č. 

III/2854 ke „Krušinům“ na pozemku p. č. 1244 v k. ú. Hřibojedy, 

g. účelová komunikace v místní části Malé Hřibojedy od napojení na komunikaci č. 

III/2854 k poldru Hřibojedy v úseku 150 m na pozemku p. č. 1343 v k. ú. Hřibojedy, 

h. místní komunikace 1c v místní části Hvězda od napojení na komunikaci č. III/2854 k 

„Novotnému statku“ na pozemcích p. č. 286/1, p. č. 450, p. č. 301/1 vše v k. ú. Hvězda. 
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5. Pořadí důležitosti 3 budou odstraňovány závady ve schůdnosti chodníků, místních komunikací 

a průjezdních úseků silnic důležité obslužné místní komunikace nezařazené do pořadí 

důležitosti 1 nebo 2: 

a. účelová komunikace od napojení na komunikaci 3/2856 (U křížku) na Hřibojedský vrch 

s odbočkou k napojení místní komunikaci 6c a k napojení na silnici III/2854 

(parkoviště u Braunova Betlému) na pozemcích p. č. 1018, p. č. 1051, p. č. 1058 vše 

v k. ú. Hřibojedy, 

b. místní komunikace místní části Hvězda 2c od hasičské zbrojnice k napojení na místní 

komunikaci 1b (Hřibojedy – Litíč) na pozemku p. č. 406 v k. ú. Hvězda, 

c. místní komunikace místní části Hvězda 3c od napojení místní komunikace 2c 

k napojení na silnici III/23542 (u Písníku) na pozemku p. č. 473 v k. ú. Hvězda, 

d. místní komunikace místní části Hvězda 1b od napojení na silnici III/2854 (u požární 

nádrže) na silnici III/23542 (Litíč – Nouzov) na pozemcích p. č. 1222 v k. ú. Hřibojedy 

a p. č. 419 v k. ú. Hvězda,  

e. účelová komunikace v místní části Hvězda od napojení na silnici III/2854 

k nemovitostem pana Kleina a Fogla na pozemku p. č. 501 v k. ú Hvězda. 

6. Vznikne-li závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice    

v době od 22:00 hodin do 5:00 hodin, musí být odstraněna nebo zmírněna nejpozději do: 

a. na místní komunikaci v pořadí důležitosti 1 do 8:00 hodin ráno, 

b. na místní komunikaci v pořadí důležitosti 2 a 3 do 12:00 hodin. 

7. Vznikne-li závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice    

v době od 5:00 hodin do 22:00 hodin, musí být odstraněna nebo zmírněna nejpozději do: 

a. na místní komunikaci v pořadí důležitosti 1 do 4 hodin od vzniku závady ve schůdnosti,  

b. na komunikaci v pořadí důležitosti 2 do 12 hodin od vzniku závady ve schůdnosti, 

c. na komunikaci v pořadí důležitosti 3 do po ošetření místních komunikací 1. a 2. pořadí, 

nejpozději do 48 hodin od vzniku závady ve schůdnosti. 

8. Závada ve schůdnosti na místní komunikaci 1b musí být odstraněna v pracovní dny v době 

14:45 – 15:15 hodin z důvodu zajištění autobusového spojení mezi obcemi Dubenec - 

Hřibojedy - Velichovky. 

9. Podle možností v průběhu zimního období a po jeho skončení nejpozději však do 31. 3. 

následujícího roku je nutné zajistit odstranění zdrsňujícího inertního materiálu z chodníků, 

místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 

 

Čl. 5 

Přechodná ustanovení 

 

1.   Tímto nařízením se ruší nařízení obce Hřibojedy č. 01/2014, kterým se stanovuje udržování 

sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území obce Hřibojedy a 02/2014, kterým se 

stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací 

a průjezdních úseků silnic, vydané usnesením Zastupitelstva obce Hřibojedy č. 8 ze dne 19. 2. 2014. 
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2. Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Zastupitelstva obce Hřibojedy dne 30. 11. 2020 

usnesením č. 9 a nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

 

………………………………………………. ……………………………………………… 

Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. Vlasta Machačová 

starosta obce místostarostka obce 

 

Vyhlášeno dne:  

Sejmuto dne:  

Účinnost dne:  
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