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STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

RADA MĚSTA OLOMOUCE

NAŘÍZENÍ č. 10/2019,

o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků

 na území statutárního města Olomouce

Rada města Olomouce se na svém zasedání dne 30. 9. 2019 usnesla vydat v souladu 
s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění dle § 27 odst. 5 a odst. 7 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení 
statutárního města Olomouce:

Článek 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dálen jen „Zákon“) a § 42 odst. 2 písm. d) 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „Vyhláška“), stanoví vymezení úseku místních 
komunikací a chodníků na území statutárního města Olomouce, na kterých se pro jejich 
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 

(2) Toto nařízení stanoví v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 Zákona a § 41, § 42 odst. 2, 
§ 44 a § 46 Vyhlášky rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad schůdnosti místních 
komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic (resp. přechodů pro chodce na nich 
umístěných, dále jen „přechodů pro chodce“) na území statutárního města Olomouce. 

Článek 2

Vymezení úseků

(1) Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí jsou uvedeny 
v tabulce „Místní komunikace na území statutárního města Olomouce, na kterých není 
prováděna zimní údržba“, která tvoří přílohou č. 1 tohoto nařízení a v mapových 
podkladech „Chodníky na území statutárního města Olomouce, na kterých není 
prováděna zimní údržba“, které tvoří přílohu č. 2 tohoto nařízení.
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Článek 3

Rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování a zmírňování závad ve schůdnosti

(1) Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků vzniklých náledím nebo sněhem 
je dán minimální šířkou pásu pro chodce 1,2 m. V případě, kdy je chodník užší než 
1,2 m, je třeba odstraňovat závady ve schůdnosti v celé jejich šířce. 

(2) Údržbou chodníků v zimním období se rozumí odmetení a shrnutí sněhu, odstranění 
sněhové břečky, sněhových zmrazků a posyp chodníku zdrsňujícími inertními materiály, 
neobsahující toxické nebo jinak škodlivé látky. V pěších zónách nesmí být k posypu 
použita škvára nebo popel.

(3) Odstraněný sníh, sněhové zmrazky a sněhová břečka se ponechají u okraje chodníků 
při okraji vozovky v hromadách s ponecháním průchodu v místech přechodů 
pro chodce. Odstraněný sníh, sněhové zmrazky a sněhová břečka nesmí být ponechány 
u stromů, sloupů veřejného osvětlení, na zastávkách MHD, na poklopech tras 
podzemních sítí, na příchodech a vjezdech do budov, na plochách potřebných 
k nakládání nebo skládání zboží. 

(4) Shrnovat sníh, sněhové zmrazky a sněhovou břečku do vozovky je zakázáno. 

(5) Lhůta pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků je do 72 hodin od ukončení spadu 
sněhu nebo mrznoucího mrholení.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

(1) Tímto nařízením se ruší nařízení č. 5/2009 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací a chodníků na území statutárního města Olomouce, vyhlášené 
dne 16. 10. 2009.

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení. 

Příloha č. 1 - Místní komunikace na území statutárního města Olomouce, na kterých není 
prováděna zimní údržba (tabulka v příloze)

Příloha č. 2 - Chodníky na území statutárního města Olomouce, na kterých není prováděna 
zimní údržba

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA JUDr. Martin Major, MBA
                primátor            1. náměstek primátora

Vyvěšeno dne: 1. 10. 2019
Sejmuto dne: 17. 10. 2019
Č.j.: SMOL/256867/2019/OKT/PERS/Pos – nařízení, příloha 1, příloha 2 (KMČ 1-15)
        SMOL/257655/2019/OKT/PERS/Pos – příloha 2 (KMČ 16-27)




