
Nařízení obce Malá Úpa č. 1/2016 

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, 

místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území obce Malá Úpa. 

 

Toto nařízení, vydané v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

(obecní zřízení), schválilo Zastupitelstvo obce Malá Úpa dne 9.2.2016 pod číslem usnesení 143/9/16. 

Článek 1 

Základní informace 

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

a lávek), místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 

2. Dle ustanovení § 26 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích 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.  

 

Článek 2 

Rozsah 

1. Odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic se provádí v plné 

šíři vozovky. Sněhová vrstva se odstraňuje na úroveň, která umožňuje v daných podmínkách 

průjezd silničních motorových vozidel. 

2. Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků se provádí v její celé šířce, včetně rozšíření pro 

zastávku veřejné dopravy. Sněhová vrstva se odstraňuje na úroveň, která umožňuje v daných 

podmínkách průchod pěších osob. 

Článek 3 

Způsob 

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

provádí pouze vyhrnováním sněhu, posyp inertním materiálem se neprovádí. 

2. Mechanické odstraňování náledí na místních komunikacích a chodnících se neprovádí. 

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

použití chemických látek (solením) je zakázáno. 

 

Článek 4 

Lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků 

1. Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za odstranění závady ve schůdnosti chodníků, 

místních komunikací a průjezdních úseků silnic v závislosti na povětrnostních podmínkách, nejdéle 

do 24 hodin od ukončení povětrnostní situace (vánice, sněžení apod.). 

  



Článek 5 

Vymezení úseků místních komunikací a chodníků malého dopravního významu 

 

1. Následující místní komunikace se neudržují, neboť jsou malého dopravního významu a nacházejí 

se v lokalitách, které jsou lyžařskými terény a jejich údržba je z tohoto důvodu, s ohledem na 

zabezpečení činnosti Horské služby a ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, 

vyloučena. 

2. Odstraňování sněhu a náledí se neprovádí na těchto úsecích místních komunikací: 

a. Pomezní Boudy – kostel – Spálený Mlýn, která vede v k.ú. Horní Malá Úpa na 

pozemcích p.č. 154/5, 445/1, 418 a v k.ú. Dolní Malá Úpa na pozemcích p.č. 417, 393/1 

(kromě úseku Pomezní Boudy – rozcestí chata Moravanka) 

b. Pomezní Boudy – Černá Voda – rozcestí chata Moravanka, která vede v k.ú. Horní 

Malá Úpa na pozemcích p.č. 456/2, 427, 401 

c. Spálený Mlýn – směr bouda Jana – hranice katastru Malé Úpy, která vede v k.ú. 

Dolní Malá Úpa na pozemku č.č. 364 

d. „bytovka“ (objekt č.p. 43) – penzion Věra, která vede v k.ú. Horní Malá Úpa na 

pozemcích p.č. část 455 

e. Pomezní Boudy – „bytovka“ (objekt č.p. 43), která vede v k.ú. Horní Malá Úpa na 

pozemcích p.č. 452/1, 451 

f. sjezd ze silnice II. třídy č. 252 k budově bývalé školy a penzionu Věra, která vede v k.ú. 

Horní Malá Úpa p.č. 176/5, část 458, část 455 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

1. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem uplynutí 15 dnů po jeho zveřejnění na úřední desce. 

2. Tímto nařízením se zrušuje Nařízení obce Malá Úpa č. 1/2009 k odstraňování závad ve sjízdnosti 

místních komunikací a schůdnosti chodníků na území obce Malá Úpa. 

 

 

Ing. Karel Engliš        Pavel Plíva 

starosta         místostarosta 

 

V Malé Úpě dne 10.2.2016 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.2.2016 

Sejmuto z úřední desky dne:  


