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Nařízení města Český Brod č. 6/2015 o zimní údržbě         
místních komunikací 

 
 

Nařízením města se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje 
rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací v zimním 
období. Toto nařízení se netýká komunikací v majetku Středočeského kraje spravovaných KSÚS SK  
viz příloha. 
       
Rada města Český Brod se na své schůzi dne 21.10.2015 2015 usnesením č. 379/2015  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 ust. § 11 odst. 1 a  § 102 odst. 2  písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení. 
 

Článek 1 
Úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost  

a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí: 
 

1) Místní komunikace IV. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost  
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, se vymezují takto: 

 

1)       Stezka Břetislava Jedličky - Brodského z Českého Brodu do Liblic 
2)       cesta Podskalí od hřbitova do ulice Podskalí 
3)       cesta do Tůmova – samota (Tůmov) 
4)       cesta k Nouzovskému rybníku + Na Regulaci 
5)       cesta k Chodotínskému rybníku – Liblice 
6)       cesta za ČSAD – Liblice 
7)       cesta do polí ke hřbitovu Štolmíř od hřbitova směr Kounice) 
8)     stezka Zahrady směr Vrátkov 
9)     cesty k drážním domkům podél trati Český Brod, Štolmíř 
10)     komunikace K Vysílači Liblice směr Bylany 

 
2) Správce komunikace je povinen neudržovanou komunikaci označit v souladu se zákonem  

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích s termínem 
zajištění k 01.11.2015. 

 
Článek 2 

Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic 
 
Specifikace pořadí důležitosti při údržbě chodníků a místních komunikací (místních komunikací IV. třídy): 

I. pořadí důležitosti – pěší komunikace (chodníky, stezky, schodiště apod.) širšího významu,  
např. chodníky v městském centru zástavby, zastávky veřejných dopravních prostředků, přístupy 
k těmto zastávkám a další pěší komunikace důležité jako přechody pro chodce. 
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II. pořadí důležitosti – spojovací a přístupové pěší komunikace, které slouží převážně obyvatelům 

přilehlých nemovitostí. 
III. pořadí důležitosti – málo frekventované pěší komunikace, které lze nahradit jinou souběžnou 

trasou 
 
I. pořadí důležitosti (místní komunikace): 

• 28. října 

• 5. května 

• Bedřicha Smetany 

• Bezručova 

• Boženy Němcové  

• náměstí Husovo  

• Žitomířská od Suvorovovy - po Komenského 

• Jiřího Wolkera 

• Františka Macháčka 

• U Studánky 

• Lukavského 

• U Garáží (domky za Pap Oilem) 

• Jozefa Miškovského  

• Jugoslávská 

• Jungmannova (podél parku- ve vlastnictví města) 

• K Dolánkám 

• Ke Spravedlnosti  

• Kollárova 

• Komenského  

• Krále Jiřího  

• Liblice (K Vysílači, Nová, Slepá, U Hřiště, U Kapličky, Ve Staré vsi, Na Parcelách) 

• Marie Majerové 

• Masarykova  

• Na Cihelně + Palackého (bytovky) 

• Na Vanderkách  

• Na Vyhlídce 

• nám. Arnošta z Pardubic 

• Na Regulaci 

• nám. Husovo 

• parkoviště „U Zrcadla“ 

• Pod Hájem 

• Pod Velkým vrchem 

• Roháčova 

• Rokycanova  

• Ruská 

• Slovenská 

• Sokolovská 

• Sokolská  

• Sportovní 

• Suvorovova 

• Svatopluka Čecha  

• Šafaříkova  

• Štolmíř (Havelská, Ke Hřbitovu – po hřbitov, Ke Škole, Lichtenštejnská, Na Vinohradech, 
Svatováclavská, Za Rybníkem) 

• Štolmířská  
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• Tyršova 

• V Chobotě 

• Vítězná 

• Za Nemocnicí 

• Za Pilou 

• Zárubova  

• Přednádraží 

• Cukrovarská 

• parkoviště P+R ČD 

• parkoviště na nádraží malé 

• parkoviště P+R Klučovská 
 
 
 

II. pořadí důležitosti: 

• Bulharská 

• Fügnerova  

• Hřbitovní 

• Jana Koziny  

• Jatecká 

• Jeronýmova  

• K Traktorce a ČSAD 

• Kounická 

• Krátká 

• Lázeňská  

• Lužická 

• Maroldova  

• Mikoláše Alše  

• Moravská 

• Mozartova  

• Na Bělidle  

• Na Křemínku  

• U Dráhy 

• Na Prutě 

• Nábřežní  

• Pod Malým vrchem  

• Podskalí 

• Sadová (u parku pivovarského rybníka) 

• Polomská  

• Slezská 

• Tovární  

• Trstenická  

• V Lukách  

• V Lánech 

• Za Drahou   

• Za Svitavkou  

• Želivského 

• Na Kutilce 

• Na Louži  
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III. pořadí důležitosti: 

• cesta k čističce 

• cesta ke kostelu 

• cesty v parcích  

• Na Louži 

• u nádraží (vedle budovy ČD) 

• Průmyslová  

• Sadová  

• schody Podskalí  

• spojka Kollárova a Sportovní  

• K Lukám (Štolmíř) 

• Tismická (naproti Pap Oilu) 

• Topolová (na konci Sportovní) 
 
Ulice ošetřované Středočeským krajem: 
Českobrodská,  
Žitomířská –ke Komenského až po Žižkova 
Žižkova 
Tuchorazská 
Zborovská 
Jana Kouly 
Prokopa Velikého 
Jungmannova 
Suvorovova 
Havlíčkova 
Palackého 
Tuchorazská 
Přistoupimská 
Školní, Liblice 
Bylanská 
Lstibořská 
Klučovská 

 
 
 
 
 

Článek 4 
Způsob odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic 

 
Schůdnost místních komunikací a chodníků (místních komunikací IV. třídy) se zajišťuje odmetením nebo 
odhrnutím sněhu, posypem zmrazků zdrsňovacími materiály nebo posypovou solí. Na těchto komunikacích 
musí být trvale odstraněno náledí posypem zdrsňovacími materiály a výška sněhu nesmí přestoupit 5 cm.  
Na posyp schodišť, lávek a přechodů pro pěší bude používána posypová sůl. V případě mrznoucího deště, 
při tvorbě ledovky nebo námrazy bude i k posypu ostatních chodníků a místních komunikací (místních 
komunikací IV. třídy) použita posypová sůl. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat 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. 
Zimní pohotovost se určuje vždy na týden od pondělí do pondělí 00:00 hod – 24:00 hodin, vždy je určený 
vedoucí pohotovosti, který si zabezpečuje součinnost s ostatními příslušníky.   
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Článek 5 
Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic 

 
Doba zjištění závady ve schůdnosti chodníku a místní komunikace (místních komunikací IV. třídy) do doby 
výjezdu prvních mechanizmů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.  
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo zimní období, zmírňují se závady ve schůdnosti chodníku  
a místní komunikace (místních komunikací IV. třídy) bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.  
Vlastními výkony posypu musí být zajištěna schůdnost v zimním období v těchto časových lhůtách  
od výjezdu posypových mechanizmů: 
 

I. pořadí důležitosti    do 4 hodin 
II. pořadí důležitosti do 12 hodin 
III. pořadí důležitosti  do 24 hodin  

 
Při nepřetržitém a dlouhotrvajícím sněžení musí být úklid prováděn průběžně.  
Tyto lhůty neplatí na území, na němž byl vyhlášen kalamitní stav.       
 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2015 a pozbývá účinnosti dnem 31. března 2016. 
 
 
 V Českém Brodě dne 23.10.2015  
 
 
 
     otisk úředního razítka 
 
 
 
     
Bc. Jakub Nekolný v.r.       Mgr. Pavel Janík v.r. 
starosta města                                    místostarosta města 
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Příloha k Nařízení rady města č. 6/2015 o zimní údržbě 
 
 
 
Seznam silnic ve vlastnictví Středočeského kraje: 
 
Silnice č. III/1131 (ulice Prokopa Velikého) 
Silnice č. II/113 (ulice Palackého, část Suvorovova, Havlíčkova, Jungmannova, Jana Kouly) 
Silnice č. III/131 (ulice Žižkova) 
Silnice č. II/272 (ulice Zborovská) 
Silnice č. II/330 (ulice Klučovská) 
Silnice č. II/245 (ulice Žitomířská) 
 
 
 
Odkaz na informace o silnicích II. a III. tříd pro veřejnost: 

 
http://kr-
stredocesky.cz/portal/odbory/doprava/Informace+o+silnic%C3%ADch+II.+a+III.+t%C5%99%C3%ADd+pro+v
e%C5%99ejnost/ 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 23.10.2015 
 
 
 
 
Sejmuto: 
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