
Město Turnov

Nařízení města č. 1/2007
kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti 

místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Rada Města Turnova schválila na svém zasedání dne 15. 1. 2007 podle ustanovení § 
27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s § 11, § 12 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města o zimní údržbě místních 
komunikací a průjezdních úseků silnic.

Článek 1
Úvodní ustanovení

Toto nařízení vymezuje rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve 
sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které vznikly znečištěním, náledím 
nebo sněhem. 
Pro účely tohoto nařízení je zimním obdobím doba od 1.listopadu do 31.března. Pokud 
vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti 
a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Článek 2
Rozsah

Sjízdnost a schůdnost v katastru města se zajišťuje na místních komunikacích včetně 
jejich součástí, kterými jsou přilehlé chodníky, veřejná parkoviště, podchod, veřejná 
prostranství a přechody pro chodce. 
Závady ve schůdnosti se odstraňují :
a) u chodníků, které jsou širší než 2 m, v šířce nejméně 1, 5 m, 
b) u chodníků, jejichž šířka je do 2 m, v šířce nejméně 1 m, 
c) u chodníků, jejichž šířka je do 1 m, se odstraňují závady v šíři chodníku bez 
obrubníku.
Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují v celé šířce chodníku v případě, kdy 
chodník slouží jako nástupní místo pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu.
Povinnosti vlastníků nemovitostí při zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací 
vymezuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Výčet místních komunikací, na kterých se zajišťuje sjízdnost a schůdnost:
Chodník od Hruštice k nemocnici, chodník od hlavního hřbitova do Markovy ul., ulička 
za lékárnou, vršek Hruboskalské kolem zábradlí, chodník kolem Granátu na Kamenec, 
komunikace k Turnovcovi, chodníky Studentská, Sportovní, Březová, Květinová, 
chodník podle SECA do Pekařovy, komunikace v sídlišti, z Hruboskalské na Vyšinku, ke 
sklenáři a k Horákovi, Valdštejnská, Durychov včetně zahrádek k “rasovně”, 
Hruboskalská, Valdštejnská, chodník od TS k zastávce ČD, komunikace přes Jičíňák-
železniční most, za svodidly u Juty, chodník Perchta, vrchní část Skaličky ke kolejím, 
Bezručova-chodník od trafiky k přechodu, chodník po “kruháku”přes průtah k 
hodinám, chodníky v sídlišti J.Patočky přes průtah, chodníky okolo školky v sídlišti 
Studentská, chodník od č.p.1671 k podchodu do Pekařovy, Přepeřská chodníky, 
chodník Sobotecká kolem Židovského hřbitova ke kruháku J.Palacha, chodník 
Sobotecká od zastávky směr Mašov k odbočce u školy, chodník Hruborohozecká proti 
plynárnám, chodník Dělnická, Zahradní až k prodejně, chodník u aut.zastávky U Lip, 
J.Palacha komunikace a chodník, chodník Nádražní 1383-5, do Studentské ke 
křižovatce Kosmonautů po pravé straně, chodník Nádražní 1403-6 až k Delvitě, 



chodník za Skalákem ke schodům k hale, Nádražní za Mlejnem k viaduktu – levá 
strana, Skalička – spodní i horní část, Hruboskalská, Markova chodník, chodník 
5.května až k aut. zastávce u nemocnice, 28. října až k záchranné službě, Havlíčkovo 
nám, Kinského, chodník 28.října, Skálova levý chodník až penzion Husova, chodník 
Žižkova podle školy a ke kinu, Zborovská, Lidická, Zd.Nejedlého, Terronská vozovka a 
chodník, Terronská chodník u penzionů, Koněvova, Jeronýmova, Komenského, 
Švermova, Opletalova, Pod Zelenou cestou, Zelená cesta, Josefa Štrégla, Svobodova, 
chodník kolem Židovského hřbitova, chodník kolem “100”, chodník Palackého, Na 
Teplici, Skalička, spodní část, Koškova k viaduktu, k “Hodinám”, parkoviště u Delvity, 
U nádraží, k poště, Krátká, Kudrnáčova, U Skladu, náměstí Českého ráje, Krajířova, 
Petrnouškova, Trávnice, Jiráskova, Tázlerova, Vejrichova, Sídliště J.Patočky-
komunikace, chodníky, parkoviště, Družstevní, Patočkovo sídliště k sportovní hale, Za 
sokolovnou, Alšova, Prouskova, spojka proti Gymnaziu k bytovce ke Granátu a do 
sídliště, sídliště Vyšinka, Palachova ke garážím, Křišťálová, Perlová, Sadová, Třešňová, 
Luční, z Hruboskalské kolem Dřevikovského, Přemyslova, chodník proti hřbitovu u 
Pojišťovny, Mikulášské náměstí, Pekařova, Hruborohozecká, Trhovka, k Dolánecké 
lávce, Malý Rohozec, Vesecko, Kotlerovo nábřeží, Perchta pouze k železničnímu 
přejezdu, Studentská, Březová, Květinová, Sportovní, Kosmonautů, Granátová okolo 
Car-tech do Perlové, Perlová a parkoviště u uhelny, Mariánské nám., Havíčkovo nám., 
28.října, Kinského, nemocnice a parkoviště až k záchranné službě, areál nemocnice, 
náměstí Českého ráje, Skálova, Zborovská, Lidická, Pekařova, Hruborohozecká, 
Patočkovo sídliště ke sportovní hale, Mírová, Zahradní, Dělnická, U Lip, Daliměřická, 
Vesecká, Polní, Lesní, Na Osadě, Solidarity, Achátová, Čistá, Družstevní, U Tří svatých, 
chodník podle letního kina proti sokolovně, chodník podle parku proti penzionům, 
hlavní hřbitov – Mariánské náměstí, Ulička u lékárny, Skálova chodník kolem letního 
kina, Valdštejnská a vlevo slepá, chodník Kamenec k Turnovcovi, Rokycanova, K. Vika, 
Na Vyhlídce, F. Kavána, Čsl. Dobrovolců, kpt. Jaroše, Partyzánská, Čapkova, chodník 
ke Sklostroji, sídliště Přepeřská, K. Světlé, Vrchlického, Šlikova, Budovcova, Máchova, 
Smetanova, Čechova, B. Němcové, Nerudova, Tylova, Pacltova, k ZZN, Alšova až ke 
škole, Prouskova, u večerky “Haškovi”, 1.máje, Máchova, Vrchlického, Smetanova, 
Čechova, Nerudova, Boženy Němcové, K. Světlé, Budovcova, Šlikova, Tylova, Pacltova 
od ZZN, okolo sběr. dvora + sběrný dvůr, Šolcova, Dr. Honců, U Zastávky, Abigail 
Horákové, parkoviště u penzionů.

Článek 3
Způsob

Odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací se provádí odmetením nebo 
shrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a v případě nutnosti i posypem zdrsňovacími 
materiály. Sníh je nutné odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ušlapání provozem a 
přimrznutí k povrchu chodníku. 
Jako posypový materiál je zakázáno používat škváru a popel.
Při odmetávání a shrnování sněhu se sníh odstraní bez zbytkové vrstvy, až na povrch 
chodníku. Sníh z chodníků je zakázáno shrnovat do vozovky. Sníh se ponechá v 
podélných hromadách na okraji chodníku, je-li to možné při vozovce, přičemž nesmí 
být ztížena jeho nakládka přihrnutím ke stromům nebo sloupům veřejného osvětlení, 
zataraseny přechody pro chodce přes vozovky, příchody a vjezdy do objektů a na 
poklopy, sloužící jako přístupy k sítím a zařízením uloženým pod povrchem chodníku.
Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do 
objektů a v přístupech u přechodů pro chodce.
V místech, kde je na chodnících, cestách, schodištích a lávkách pro pěší instalováno 
zábradlí se závady ve schůdnosti odstraňují nejdříve v místech u zábradlí.



Článek 4
Lhůty

1. V případě, když došlo k závadě ve schůdnosti (spad sněhu, námraza, vytvoření 
ledovky atp.) v nočních hodinách, odstraní se závada ve schůdnosti např. úklid sněhu 
a posyp chodníku) nejpozději do 7.00 hod., mimo pracovní dny do 8 hodin. 2. 
Nastane-li závada ve schůdnosti v době od 7 hodin do 20 hodin, nesmí být doba od 
vzniku závady ve schůdnosti do doby zahájení odstraňování této závady delší než 2 
hodiny.
3. Pověřený správce místních komunikací Technické služby Turnov s.r.o. počne 
zajišťovat sjízdnost místních komunikací do 90 min. od zjištění závady ve sjízdnosti 
nebo schůdnosti. V době mezi 22:00 - 3:00 se údržba místní komunikace neprovádí 
(neplatí pro kalamitní situace). Kalamitní situaci vyhlašuje starosta nebo místostarosta 
na žádost jednatele společnosti Technické služby Turnov s.r.o.. Zásahy prováděné v 
době kalamitní situace řídí jednatel společnosti nebo jím pověřený pracovník.

Článek 5
Účinnost

Toto nařízení města bude vyhlášeno vyvěšením na úřední desce Městského úřadu 
Turnov a nabývá účinnosti 1. 2. 2007

PhDr. Hana Maierová  Ing. Jaromír Pekař 
     starostka města místostarosta města 


