
Město Turnov
Nařízení č. 3/2009,

kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad 
ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků a kterým se vymezují 
místní komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 

nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada Města  Turnova se  na svém zasedání  dne 14.  9.  2009 usnesením č.  471 usnesla  vydat 
na základě § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 11 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
toto nařízení:

Článek 1
Předmět úpravy

Tímto nařízením se stanovuje  rozsah, způsob a časové lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti místních komunikací a chodníků v městě Turnov, které jsou vymezeny v příloze č. 1 
tohoto nařízení, jakož i vymezuje části komunikací, uvedené v příloze č. 3, které se neudržují.

Článek 2
Stanovení zimního období

Pro účely tohoto nařízení začíná zimní období 1. listopadu a končí 31. března následujícího roku. 
Pokud vznikne nepříznivá zimní  povětrnostní situace mimo toto období,  zmírňují  se závady ve 
sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Článek 3
Povinnosti odstranění závad ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti chodníků 

a místních komunikací
Vlastník místní komunikace je povinen zajistit takový stav místní komunikace, který umožňuje 

jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komu-
nikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům. 

Vlastník chodníku a místní komunikace je povinen zajistit takový stav této komunikace, který 
umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu 
komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

Článek 4
Rozsah odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti chodníků 

a místních komunikací
Závady ve schůdnosti se odstraňují na všech chodnících a místních komunikacích (chodníky a 

vyznačené přechody pro chodce) včetně veřejných parkovišť, podchodů a veřejných prostranství  na 
celém území Města Turnova, kromě těch chodníků a místních komunikací nebo jejich úseků, které 
jsou vymezeny v příloze č. 3 tohoto nařízení, na nichž se závady ve schůdnosti neodstraňují.

Článek 5
Způsob odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti chodníků 

a místních komunikací
Odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti chodníků a 

místních komunikací lze provádět mechanickými prostředky. 
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Odstranění sněhu (nebo náledí) shrnutím mechanickými prostředky k okraji  komunikace je nutno 
provést ještě před tím, než ho provoz zhutní. Zmrazky nebo náledí se odstraňují mechanickým způso-
bem. 

Závady ve schůdnosti se odstraňují u chodníků,
a) které jsou širší než 2 m, v šířce nejméně 1,5 m,
b) jejichž šířka je do 2 m, v šířce nejméně 1 m,
c)  jejichž šířka je do 1 m, se odstraňují závady v šíři chodníku bez obrubníku.
d) závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují v celé šířce chodníků v případě, kdy chodník 

slouží jako nástupní místo pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu.
Sníh z chodníků je zakázáno shrnovat do vozovky. Sníh se ponechá v podélných hromadách na 

okraji chodníků, 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.

Odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací se provádí  odmetením nebo shrnutím 
sněhu, v případě nutnosti posypem zdrsňovacími materiály a chemickými prostředky. Při vzniku ná-
ledí může správce komunikací rozhodnout o použití chemických prostředků i na ostatních komu-
nikacích, které nejsou vyjmenovány v nařízení města.

Údržba chodníků a místních komunikací posypovými materiály: 
a) S posypem chodníků a místních komunikací se začíná tehdy, přestane-li spad sněhu a vrstva 

sněhu po provedeném odstraňování nepřesáhne 3 (5) cm. 
b) Místní komunikace I. a II. pořadí důležitosti jsou udržovány pluhováním, v případě nutnosti 

posypem pískem nebo kamennou drtí frakce 4-8 mm (2-5 mm) na vyjmenovaných komunika-
cích i solí (chlorid sodný nebo chlorid vápenatý v pevném stavu nebo jejich roztoky). 

c)  Posypem inertními materiály nelze dosáhnout odstranění  kluzkosti,  nýbrž pouze zmírnění 
kluzkosti. Jde o opatření pouze krátkodobé, poněvadž posypový materiál je provozem shrnut 
na okraj komunikace, případně propadá do sněhové vrstvy. 

d) V případě nutnosti se posyp chodníků a místních komunikací provádí na pozemních  komu-
nikacích I. pořadí důležitosti v celé jejich délce, na ostatních komunikacích se posyp provádí 
pouze na dopravně nebezpečných místech (např. ve stoupání a klesání, na křižovatkách, ost-
rých směrových obloucích, zastávkách hromadné dopravy atd.). Na chodnících a místních ko-
munikacích III. pořadí důležitosti se posyp provádí jen ve výjimečných případech. 

e) Při použití povolených chemických rozmrazovacích materiálů (chlorid sodný nebo chlorid vá-
penatý v pevném stavu nebo jejich roztoky) a po odstranění sněhové kaše se povrch zabezpe-
čuje posypem materiály uvedených v písm. b).

f) K posypu je zakázáno používat popel, škváru, strusku, domovní odpad a jiné hmoty, které by 
znečišťovaly chodníky a místní komunikace.

Článek 6
Lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti chodníků 

a místních komunikací
Lhůty k odstranění (zmírnění) závad ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti chodníků 

a místních komunikací se stanovují takto: 
a) Při vytvoření náledí, námrazy a jiné kluzkosti v době od 06.00 do 19.00 hodin se zahájí posyp 

okamžitě po zjištění, nejpozději do 60 minut. Pokud k vytvoření dojde v době  od 19.00 do 
06.00 hodin, zahájí se posyp nejpozději do 6.00 hodin. 

b) Při trvalém spadu sněhu, dosáhne-li vrstva napadlého sněhu minimálně 5 cm, se zahájí prová-
dění odstraňování sněhu v době od 06.00 do 19.00 hodin do 60 minut, v době  od 19.00 do 
06.00 hodin do 180 minut, nejpozději však do 6.00 hodin, přičemž se s odstraňováním prů-
běžně pokračuje až do skončení spadu sněhu. 
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c) Dojde-li ke skončení spadu sněhu do 3 - 5 cm výšky jeho vrstvy, provádí se v případě potřeby 
posyp chodníků a místních komunikací  podle způsobu stanoveného v článku 5 tohoto na-
řízení.

d) V době od 22.00 do 03.00 hodin se zimní údržba neprovádí (neplatí v případě kalamitní situace). 
e) Lhůty pro odstranění nebo zmírnění závad -

I.    pořadí - do 4 hod. od zahájení 
II.   pořadí - do 12 hod. od zahájení

 III. pořadí - do 48 hod. od zahájení.
Kalamitní  situaci  vyhlašuje starosta nebo místostarosta  na žádost jednatele  společnosti  Tech-

nické  služby  Turnov,  s.  r.  o.  Zásahy  prováděné  v  době  kalamitní  situace  řídí  jednatel  této 
společnosti nebo jím pověřený pracovník.

Článek 7
Odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti chodníků 

a místních komunikací
Není-li  postup  při  odstraňování  (zmírnění)  závad  ve  sjízdnosti  místních  komunikací  a  ve 

schůdnosti chodníků a místních komunikací upraven v článku 5 tohoto nařízení, postupuje se podle 
plánu zimní údržby schváleném Radou města 14. 9. 2009.

Článek 8
Neudržované úseky

Průjezdní úseky silnic, místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (neudržované úseky) na 
území města Turnova jsou vymezeny v příloze č. 3 tohoto nařízení.

Článek 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení města č. 85/2003, č. 6/2006 a nařízení města č. 1/2007.

Článek 9
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

PhDr. Hana Maierová Ing. Jaromír Pekař
           starostka Města Turnov       místostarosta Města Turnov

Příloha č. 1 - Pořadí důležitosti
Příloha č. 2 - Použití chemických prostředků
Příloha č. 3 - Neudržované komunikace

Vyvěšeno:

Sejmuto:
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Město Turnov

Příloha č. 1 k nařízení č. 3/2009

Pořadí důležitosti místních komunikací a chodníků při zmírňování závad, 
způsobených povětrnostními vlivy a jejich důsledky 

I. pořadí důležitosti - všechny chodníky a místní komunikace v těchto ulicích:
Chodníky:

Antonína Dvořáka,  Bezručova, Fučíkova, Havlíčkovo nám., Hluboká,  Husova, chodník na 
průtahu přes Jizeru k ,,hodinám“, Jana Palacha od křižovatky magic vlevo po čp. 928 odbo-
čka do ulice Granátová, Jiráskova od Náměstí Českého ráje po parkoviště u spořitelny, Ma-
riánské  náměstí,  Markova  levostranný  chodník  od  Náměstí  Českého  ráje  po  křižovatku 
A. Dvořáka,  Nádražní od „hodin“ po křižovatku Přepeřská, Náměstí Českého ráje,  Na Lu-
kách, Na Skalici, Palackého, Přepeřská podél hlavní komunikace po Sklostroj, Skálova, So-
botecká, Tázlerova, U Nádraží, Vejrichova,  V Uličkách, Výšinka od čp. 1378 na Kamenec 
včetně chodníků od křižovatky J. Palacha -  Výšinka po odbočku do ulice J. Zajíce, Žižkova, 
5. května, 28. října až po křižovatku s ulicí 5. května. 

Komunikace:
Bezručova,  Brigádnická,  Děkanská,  Dolánky  od  viaduktu  Vazovec  po  křižovatku  I/10, 
Granátová,  Havlíčkovo náměstí,  Hruborohozecká,  Hruboskalská, Jana Palacha,  Jiráskova, 
Kinského, Kosmonautů,  Koškova,  Krajířova, Křišťálová,  Ladislava Petrnouška, Lidická, 
Na Lukách,  Malý Rohozec 42c, Mariánské náměstí, Mikulášská, Náměstí Českého ráje, 
Na Skalici, Nudvojovická, od Sobotecké k TST s.r.o., Pekařova, Skálova, Studentská, Svo-
bodova, Tázlerova, Trávnice, Trhovka, U Nádraží, Vejrichova, Zborovská, Zdeňka Nejed-
lého, 28. října, parkoviště u prodejny Billa.

II. pořadí důležitosti - všechny místní komunikace v těchto ulicích:
Chodníky 

Alešova - spojnice k Integrované škole - 6d, Březová, Brigádnická, Diamantová, Granátová, 
Hruborohozecká  od  podchodu  až  po  křižovatku  Bezručova,  chodník  kolem  kruhového 
objezdu u Ontexu směrem na Vesecko, Kosmonautů,  Kinského, Květinová,  od prodejny 
Billa podél čp. 1607-1611 po čp. 1552, 7d, od parkoviště V Lukách po lávce přes Jizeru k 
ul.  Krajířova,  Rubínová,   sídliště Přepeřská od křižovatky s ulicí Přepeřská po čp. 1803, 
spojnice od čp. 1551 po ulici Studentskou čp. 1531 a zpět do ul. Kosmonautů naproti čp. 
1421,  -  9d,  Sportovní,  Studentská,  Trávnice  od  křižovatky  Palackého  po  staré  kino,  Za 
Sokolovnou včetně podchodu až po bytovky Máchova čp. 1838, Zborovská vlevo od OAHŠ 
ke školce.

Komunikace:
Achátová, Alešova, Bedřicha Smetany, Boženy Němcové, Dr. Honců, Březová, Budovcova, 
Čapkova,  Čechova,  Čistá,  Čsl.  Dobrovolců,  Daliměřická,  Dělnická,  Diamantová,  Druž-
stevní, Durychov, Františka Kavána, Granátová, Hruboskalská, Jana Zajíce, Jaspisová, Jero-
nýmova, Josefa Štrégla, kpt. Jaroše, Karla Vika, Karoliny Světlé, Komenského, Koňský trh, 
Koněvova,  Krátká,  Kotlerovo  nábřeží,  Kudrnáčova,  Květinová,  Lesní,  Luční,  Máchova, 
Mírová,  Na  Kamenci,  Na  Osadě,  Na  Stebni,  Nad  Perchtou,  Na  Vyhlídce,  Nerudova, 
Opletalova, Pacltova, Partyzánská, Perlová, Pod Zelenou cestou, Polní, Prouskova, Přemys-
lova, Rokycanova, Rubínová, Sadová, sídliště J. Patočky – 16d, 17d, 18d, sídliště J. Patočky 
od čp. 1412 po čp. 1637 - 25c,  sídliště Přepeřská od křižovatky s ulicí Přepeřská po čp. 
1803, Solidarity,  Sportovní, Šlikova, Šolcova,  spojnice Svobodova - Dr. Honců, spojnice 
Studentská - Brigádnická - 13d,  Švermova, Terronská, Třešňová, Tylova, U Lip, U Skla-
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diště, U Tří Svatých, U Zastávky, Valdštejnská, Vesecká, Vesecko, Vrchlického, Zahradní, 
Za Sokolovnou, Zelená cesta, 1. Máje,  od Waldorfské školky po křižovatku Bezručova - 
30c, Žižkova - ke kinu.

III. pořadí důležitosti - všechny místní komunikace v těchto ulicích: 
Komunikace: 

Podle Stebenky u VČE na Koňský trh, Abigail Horákové, Na Stebni, Šolcova, Dr. Honců, 
U Zastávky, spojnice mezi Kosmonautů a Nádražní průchod čp. 1403.

Tato příloha byla schválena Radou Města dne 14. 9. 2009.

PhDr. Hana Maierová Ing. Jaromír Pekař
           starostka Města Turnov       místostarosta Města Turnov
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Příloha č. 2 k nařízení č. 3/2009 

Chodníky a místní komunikace, kde je možné použít k posypu chemické prostředky

Chodníky: 
Antonína  Dvořáka,  Bezručova,  Hluboká,  Hruborohozecká  od  podchodu  až  po  křižovatku 
Bezručova -  Husova, Kinského,  Mariánské náměstí, Markova levostranný chodník od Nám. 
Českého  ráje  po  křižovatku  A.  Dvořáka,  Náměstí  Českého  ráje,  Palackého,  Sobotecká, 
V Uličkách, Výšinka od čp. 1378 na Kamenec včetně chodníků od křižovatky J. Palacha, Vý-
šinka po odbočku do ulice J. Zajíce, Žižkova, chodníky kolem kruhového objezdu u Ontexu 
směrem na Vesecko, 5. květen, 28. říjen, chodník na průtahu přes Jizeru k ,,hodinám“, Na Lu-
kách od křižovatky Palackého k autobusovému nádraží.

Komunikace: 
Havlíčkovo  nám.,  Hruboskalská,  Jana  Palacha,  Jiráskova,  Koškova,  Krajířova,  Krátká, 
Kudrnáčova,  Kinského, Ladislava Petrnouška, Lidická,  Mariánské náměstí,  Na Házce, Ná-
městí  Českého  ráje,  Na  Skalici,  Svobodova,  Tázlerova,  Trávnice,  U  nádraží,  Vejrichova, 
Zborovská, Na Lukách od křižovatky Palackého k autobusovému nádraží, 28. října.

Tato příloha byla schválena Radou Města dne 14. 9. 2009

PhDr. Hana Maierová Ing. Jaromír Pekař
           starostka Města Turnov       místostarosta Města Turnov
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Příloha č. 3 k nařízení č. 3/2009 

Úseky silnic, místních komunikací a chodníků, 
na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost  

Průjezdní úseky silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí se vymezují takto:
Chodníky:

Hruborohozecká - pravá strana od plynáren po křižovatku Bezručova, Achátová, Čistá, Dali-
měřická, Dělnická, Lesní, Mírová, Na Osadě, Na Vršku, Polní, Solidarity, U Lip, Zahradní, 
Alešova,  Bedřicha  Smetany,  Boženy  Němcové,  Budovcova,  Čapkova,  Čechova,  Čsl. 
Dobrovolců, Dr. Honců, Durychov, F. Kavána, Jana Palacha od křižovatky magic vpravo po 
čp. 928 odbočka do ulice Granátová, Hruboskalská, Jana Zajíce, Jeronýmova, Jiráskova od 
parkoviště u spořitelny po křižovatku Trávnice, Josefa Štrégla, Karla Drbohlava, Karla Vika, 
Karolíny  Světlé,  Komenského,  Koněvova,  Kosmonautů,  Kpt.  Jaroše,  Krajířova,  Krátká, 
Křišťálová, Kudrnáčova, Lidická, Máchova, Markova pravostranný chodník od Nám. Čes-
kého ráje po křižovatku s ulicí Antonína Dvořáka, Na Stebni, Na Vyhlídce, Nad Perchtou, 
Nádražní po obou stranách od křižovatky s Přepeřskou po křižovatku Pacltova, Nerudova, 
Opletalova, Pacltova, Partyzánská, Pekařova, Perlová, podchod u Agby, Pod Zelenou cestou, 
Prouskova, Přemyslova, Rokycanova, Svobodova, spojnice Přemyslova - 28. října schody - 
35d, Šlikova, Šolcova, spojnice Koškova přes Jizeru k TST s. r. o., spojnice Svobodova - 
Dr. Honců, spojnice Výšinka Eligius - Granátová - 41d, spojnice od Granátové podél prodej-
ny až po ulici Rubínovou - 37d a 39d, Švermova, Terronská, Trávnice od starého kina po 
křižovatku  s  ulicí  Jiráskovou,  Tylova,  ulička  mezi  Hruborohozeckou a  Zahradní,  U Za-
stávky, U Svěrácké Brány, Vrchlického, Zahradní,  Zd. Nejedlého, Zelená cesta, 1. Máje, 
chodník sídliště J. Patočky od čp. 1412 po čp. 1637 - 25c, od Waldorfské školky po kři-
žovatku Bezručova - 30c, chodník podél I/10 od Vápeníku k Dolánkám, Žižkova - ke kinu, 
od čp. 1530 a 1527 Studentská k účelové komunikaci MTT s. r. o. k sídlišti J. Patočky - 15d. 

Tato příloha byla schválena Radou Města dne 14. 9. 2009.

PhDr. Hana Maierová Ing. Jaromír Pekař
           starostka Města Turnov       místostarosta Města Turnov
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