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Město Jeseník  

 

Nařízení města Jeseník č. 3 /2018, 

 

kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní 

význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 

 

Rada města Jeseníku se na svém 152. zasedání 23. října 2018 usnesením č. 4306 usnesla 

vydat na základě ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, a 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, toto 

nařízení: 

 

Článek 1 

Vymezení úseků místních komunikací a zimního období  

 

(1) Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 

sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v seznamu, který tvoří 

přílohu č. 1 k tomuto nařízení. 

(2) Schůdnost a sjízdnost se na úsecích místních komunikací vymezených v příloze č. 1 

k tomuto nařízení, nezajišťuje v zimním období od 1. listopadu kalendářního roku 

do 31. března nejblíže následujícího kalendářního roku. 

 

Článek 3 

Zrušovací ustanovení 

Zrušují se: 

1. Nařízení města Jeseník č. 2/2012, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na 

kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

odstraňováním sněhu a náledí.  

2. Nařízení města Jeseník č. 1/2013, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2012, 

kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý 

dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.  

 

 

Článek 4 

Účinnost 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení. 

 

 

 

  

……………………… ……………………………… 

        Ing. Jana Konvičková                                                         Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová 

         starostka                                                                         1.  místostarostka 

 

 

Vyvěšeno: 30. 10. 2018 

 

Svěšeno:  15. 11. 2018 
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Příloha č. 1 

 

 

Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 

sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí: 

 

 

Místní komunikace Stručný popis vymezující úsek místní komunikace 

Tyršova schody od MŠ k nádraží ČD 

Havlíčkova schody po ulici Na Stráni 

Smetanovy sady  

Rudná svah (č. p. 383 – 385) 

Kaplického  

 schody z Kalvodovy ulice od Bábinky po Priessnitzovu ulici 

Růžová k regulační stanici RWE 

Rejvízská k č. p. 113 

K Vodě k č. p. 3 

Kalvodova k č. p. 181 

Rejvízská od č. p. 3 po Svornost 

Rejvízská k č. p. 27, 28, 42 – ke kapličce 

Za Pilou úsek od poslední křižovatky před vjezdem do lesa ke kapličce 

Křížový Vrch 

 spojka pěšina Havlíčkova – Nábřežní 

Nerudova, Zlatá stezka chodníky 

Rudná chodníky 

Nám. Hrdinů chodníky uvnitř parku 

Tyršova od VaKu pod ČD  neudržovaný jen levostranný chodník 

Jaroslava Ježka chodníky okolo okrasného rybníčku 

Boženy Němcové schody směr Vaškova 

Průchodní chodník k zadním vchodům 

Poštovní, Dittersdorfova chodník okolo klášterní zdi 

Denisova spojka Jaroslava Ježka – Lipovská 

Jaroslava Ježka chodník od Lipovské po levé straně, od Denisovy po pravé straně 

Sládkova schody, chodníky 

Seifertova chodníky č. p. 1124, 1094, 1095, 719 – 721 

Krameriova chodníky v celé délce 

Křížovského u č. p. 809 – 813 

Šumperská chodník od CHKOJ po č. p. 25 

Za Podjezdem chodníky 

Na Úbočí k č. p. 409 a č. p. 410 (Tequila bar) 

 

Do kategorie neudržovaných místních komunikací se řadí rovněž veškerá napojení spojující 

místní komunikace (udržované i neudržované) se sousedními nemovitosti, a to i v případě, že 

tyto sousední nemovitosti budou ve vlastnictví města Jeseníku. Udržovány v tomto smyslu 

nebudou žádná napojení, bez ohledu na to, zda se jedná o „přední“ či „zadní“ vchod do 

budovy.  


