
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
Poskytnutí informací 
 

Dne 21. 10. 2022 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o 

poskytnutí těchto informací: 

 

 

 

Žádám tímto o poskytnutí platné vyhlášky nebo nařízení, kterým se stanovuje rozsah, způsob 

a lhůty odstraňování závad ve schůdnost místních komunikací a chodníků na území města 

Kroměříž.  

 

Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků na 

území města Kroměříže upravuje: 

• Nařízení města Kroměříže č. 3/2012, kterým se vymezují úseky místních komunikací a 

chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost a o zajištění schůdnosti 

chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Kroměříži a  

• Nařízení města Kroměříže č. 5/2012, kterým se mění a doplňuje příloha č.1 k nařízení 

města Kroměříž č. 3/2012, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, 

na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost a o zajištění schůdnosti chodníků, 

místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Kroměříž. 

 

Tyto dokumenty Vám zasíláme v příloze k tomuto sdělení.  
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petra Svačinová 
vedoucí odboru Útvar tajemníka 
 

 

Odbor Útvar tajemníka                      

Vyřizuje Mgr. Tereza Přádková                      

telefon  +420 573 321 288                       

e-mail   tereza.pradkova@mestokm.cz                        

datum   7. listopadu 2022 

číslo jednací  MeUKM/095505/2022 

spis. značka  MeUKM/091141/2022/02 

poř. č.  IN – 41/2022 
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Město Kroměříž 
 
 

NAŘÍZENÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE  č. 3/2012 
 
kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, 
na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost a o 
zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a 
průjezdních úseků silnic ve městě Kroměříži 
 
     Rada města Kroměříž se na své 38. schůzi dne 1.11.2012 usnesením č.  1296-01 
usnesla  vydat na základě zmocnění v § 27 odst. 5 a 6 z.č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s ustanovením 
§11 a  § 102 odst.2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve 
znění pozdějších předpisů, toto nařízení města Kroměříže. 
 
 

Čl. 1 
Předmět nařízení 

       
     Tímto nařízením se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých 
se pro jejich  malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí a stanovuje se rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve 
schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě 
Kroměříži .  
 

Čl. 2 
 

     Na místních komunikacích, pokud není dále stanoveno jinak, je v zimním období1/ 
zabezpečována sjízdnost  a schůdnost vlastníkem místní komunikace. Pokud 
vznikne zimní povětrnostní situace mimo zimní období, postupuje se při odstraňování 
závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků 
přiměřeně podle tohoto nařízení. 
 
 
 

Čl. 3 
Místní komunikace a chodníky, na nichž se v zimním období nezajišťuje 

schůdnost a sjízdnost 
 
     Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam   nezajišťuje  sjízdnost a  schůdnost  odstraňováním  sněhu  a  náledí,  jsou  
___________________________________________________________________ 
1/ § 41 odst.4 vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – 

zimním obdobím je doba od 1.11. do 31.3. následujícího roku 
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uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení 

    
 

Čl. 4 
Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků v zimním 

období 
 

 (1) Vlastník místní komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve 
schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že 
nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené 
povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni 
předepsaným způsobem upozornit.2/. 
 
(2) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic způsobené 
sněhem a náledím se odstraňují nebo zmírňují na celé jejich šířce a délce, není-li 
dále uvedeno jinak. 
 
(3) Závady ve schůdnosti chodníků způsobené sněhem a náledím se odstraňují nebo 
zmírňují na části chodníku, která slouží výhradně k chůzi  a to: 
a) u chodníků, které jsou širší než 1,5 m v šíři nejméně 1,5 m 
b) u chodníků, které jsou užší než 1,5 m v celé šíři 
c) na části chodníků, které slouží současně jako zastávka veřejné hromadné         
    dopravy, vždy v celé šíři chodníku. 
 
(4) Závady ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic, 
pokud vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují nebo zmírňují odmetením nebo 
odhrnutím sněhu a posypem zdrsňujícími materiály se zrny o velikosti do 0,8 cm 
nebo solí. Na chodnících se posyp provádí přednostně inertním materiálem se zrny o 
velikosti do 0,8 cm.   
 
(5) Sníh nesmí být ukládán zejména: 
- do průjezdního profilu vozovky, 
- na nástupní hranu zastávek hromadné dopravy, 
- na plochy určené ke skládání zboží, 
- ke stromům, 
- ke stanovištím nádob na pevný domovní odpad; zároveň je nutno zabezpečit  
  přístup k odpadovým nádobám za účelem jejich svozu, 
- na mříže uličních vpustí, 
- na hranu chodníků v křižovatkách tam, kde by sníh znemožňoval bezpečné   
  přecházení vozovek. 
 
(6) Závada ve schůdnosti musí být odstraněna nebo zmírněna v časech a způsobem, 
uvedených v příloze č.2 tohoto nařízení. Lhůty uvedené v příloze č.2 počínají běžet 
vždy od okamžiku ukončení sněžení nebo od okamžiku vzniku souvislé námrazy na 
chodnících v příslušné lokalitě a platí po celou dobu zimního období vyjma 
kalamitních situací. 

 
 
___________________________________________________________________ 
2/ § 27 odst.3 z.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
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Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 
 

1/ Tímto nařízením města Kroměříž se ruší nařízení města Kroměříž č.3/2011, 
kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování 
závad ve schůdnosti chodníků a  místních komunikací ve městě Kroměříži. 
 
2/ Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem jejího 
vyhlášení. 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Hebnarová                                                    Mgr. Miloš Malý 
             starostka                                                                   místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne : 
Sejmuto dne: 
Odpovědný pracovník : 
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Příloha č.1 k nařízení č. 3/2012 
 
 

Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a 

náledí 

 
 

- chodníky v Bezručově parku 
- chodníky v parku na Slovanském náměstí 
- chodníky v parku na Komenského náměstí 
- chodníky v parku od Erbenova nábřeží po domy na Spáčilové ul. 
- chodník na Vejvanovského ul. podél plotu s Podzámeckou zahradou od trhoviště po  
   most 
- chodník na Pilařově ul. podél zdi atria ZUŠ 
- schody od kostela bl. P. Marie k Tylově ul. 
- chodník v Trávníku od zástavby ke hřbitovu 
- Lennonova ulička 
- spojovací chodník ul,. Tovačovského a ul. Spáčilova 
- účelová komunikace Altýře (cyklostezka) 
- úzký chodník nad fotbalovým hřištěm na ul. Kotojedská od ul. Obvodová  
- asfaltové místní komunikace od ul. K Vodojemu po ulici Kojetínská a po  silnici I/47  
  na Postoupky , včetně asfaltové místní komunikace od dálničního mostu po začátek   
  zastavěné části místní části Postoupky 
- chodník Sněmovní u zámku 
- místní komunikace - cyklopruhy Kostnická, Sněmovní náměstí, Na Kopečku,  
  Sv.Čecha, Březinova, Páleníčkova, Zeyerova 
- cyklostezka z Trávnických Zahrádek do Kvasic 
- schody ke hřbitovu v Hradisku 
- boční schody u Domu kultury 
- chodník ze zadní strany Francouzská 
- chodník Nitranská u kotelny 
- chodníky vnitroblok Velehradská/čp.2525-2529/, 
- chodníky vnitroblok Máchova za domem č.p. 2494 -2496 
- chodníky vnitroblok Máchova/čp.2472-2476/, Kollárova/čp.2465-2469/ 
- chodníky vnitroblok Peřinkova/2359-2361,2489-2490/,  
- vnitřní prostor Hanáckého náměstí a šikmý spádovaný chodník do ul. Purkyňova  
  (směr ke křižovatce s Tyršovou ul.) 
 - stezka pro chodce a cyklisty na ulici Obvodová a Spáčilova v celé trase,     bude  
   udržován pouze chodník pro pěší (pás v šířce min. 1,5 m) 
- chodníky ve vnitřní části parku Oskol (za „ hokejkou“ po ulici Denkova u pošty) 
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Příloha č.2 k nařízení č. 3/2012 

 

Způsob a časy odstranění závad ve schůdnosti místních 
komunikací 

 

A. RUČNĚ ČIŠTĚNÉ CHODNÍKY 

 

I. stupeň důležitosti – lhůta pro zmírňování závad do 14 hodin: 

 

- šikmá část u schodiště  v Nerudové ulici 

- zastávky autobusů MHD  

- zastávky autobusů ČSAD Kotojedská ulice u Bezručova parku. 

- chodník od ul. Rostislavova po „Zborovský“ železniční most a chodník přes     

  „Zborovský“ železniční most. 

- šikmý chodník mezi zábradlím ze spodní části Úprkovy ulice k domu číslo 3601,   

  3602.  

- ul. Farní – levá strana 

- ul. Šafaříkova – polovina pravé strany od 1.máje 

- ul. Prusinovského – polovina pravé strany  

- ul. Jánská 

- část ul. Tomkova 

- ul. 1.Máje u čp.523 

- ul. Kpt. Jaroše 

- ul. Purkyňova – pravá strana od ul. Velehradská, od ul. Boční k ul. Albertova 

                   - levá strana od ul. Tyršova po ul. Albertova 

- ul. Kollárova – od Nadsklepí levá strana po knihovnu 

 

 

II.stupeň důležitosti – lhůta pro zmírňování závad do 40 hodin:  

 

- ul. Gorkého  

- ul. Moravcova – pravá strana od kostela p.Marie 

- ul. Pilařova – pravá strana od kostela sv.Mikuláše 

- ul. Braunerova 

- ul. Dolnozahradská od Hradu po ul. Braunerova 

- ul. Bílanská – polovina 

- ul. Kostnická – polovina – pravá strana od Oskoli 

- ul. Velehradská od Myslivny po Justiční školu 

- ul. Žižkova – levá strana od rondelu 

- ul. Dvořákova – jedna strana – levá od ul. Purkyňova 

- ul. Březinova – pravá strana od rondelu po ul. Vrchlického, levá strana od rondelu     

                           celá 

- ul. Vrchlického –pravá strana od Slovanského nám. 
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III.stupeň důležitosti – lhůta pro zmírňování závad do 80 hodin:  

 

- schody mezi ul. Havlíčkova a Sadova 

- ul. Nerudova 

- ul. Rostislavova 

- Stojanovo nám. – polovina levá strana od kostela sv.Mikuláše 

- ul. Třebízského 

- ul. Školní 

- ul. Axmanova 

- ul. K.Rajnocha 

- ul. Nová 

- ul. Dolnozahradská od ul. Braunerova po ČOV 

- ul. U Zámečku 

- ul. Štítného 

- ul. Brandlova – polovina jedné strany – levé od ul. Tomkova 

- ul. Bartošova 

- ul. Hlávkova 

- ul. Raisova  

- ul. Alšova – levá strana dolů od Fochra 

- ul. Myslbekova –pravá strana 

- ul. Lesní – pravá strana od ul. Osvoboditelů 

- ul. Na Návsi 

- ul. Fugnerova 

- ul. Boční 

- ul. Tyršova 

- Štěchovice U Jízdárny 

- ul. J.Obadala 

- ul. Vančurova – pravá strana od ul. Odbojářů 

- ul. Žerotínova 

- ul. J.Homoly 

 

B. CHODNÍKY ČIŠTĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM MECHANIZACE 

 

I. stupeň důležitosti – lhůta pro zmírňování závad do 10 hodin: 

 

- ul. Gen.Svobody, Havlíčkova,Koperníkova, Lutopecká, Smetanova, Na Lindovce, 

  Odbojářů, Pavlákova, mezi PL a Květnou Zahradou, 

- část  ul.1.máje, část ul. Březinova, ul. Kollárova, Kpt.Jaroše, část ul.Moravská,  

  ul. Osvoboditelů, Páleníčkova, Purkyňova, Slovanské náměstí, ul. Sokolovská,  

  Velehradská, Vrobelova, Žižkova, Gen. Píky /mezi ul. Žižkova a Purkyňova/, 

- ul. Alšova - strana od Fochra, část ul. Březinova, část Husova nám., ul. Jiráskova, 

  Kotojedská, Mánesova,část ul. Moravská, ul. Obvodová, Oskol, část ul.     

  Tovačovského, ul. Třasoňova, Úprkova, 

- ul. Braunerova, Hulínská, Kaplanova, Nádražní, Skopalíkova, 
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  Stoličkova, Švabinského nábřeží, ul. Zborovská podél Moravy, Rajnochův most, 

- část ul. 1.máje, ul. Dobrovského, část Husova náměstí, ul. Kojetínská,   

  Komenského náměstí, ul. Kovářská, Masarykovo nám. část u cukrárny, Milíčovo  

  nám., část nám. Míru, Riegrovo nám., Sněmovní nám., ul. Šafaříkova,    

  část ul. Tovačovského, ul. Vejvanovského, Velké nám., ul. Vodní, u kina Nadsklepí  

  příjezdová cesta ke květinářství. 

 

II. stupeň důležitosti – lhůta pro zmírňování závad do 18 hodin:  

 

- ul. Bedřicha Zelinky, Bratří Šilerů, Broskvová, Jabloňová, Josefa Homoly, Josefa  

  Obadala, K Terezovu, Karla Čapka, Kazimíra Rudého, L.Pavlíka, Pod    

  Barbořinou, Sadová, Soudní, Štěchovice, ul. Vančurova,Víta Nejedlého,  

  Žerotínova, U sýpek, Za kolonádou, 

- ul. B.Němcové, Legionářů, Boční, Dvořákova, E. Krásnohorské, Vágnerova,  

  Fugnerova, K.Světlé, Lesní, Máchova, Na Návsi, Peřinkova, Stavbařů,část   

  ul. Svatopluka Čecha, ul. Tyršova, Vrchlického, 

- ul. Denkova, Kostnická, Erbenovo nábřeží, ul. Myslbekova, Nábělkova, Sládkova,  

  Svatopluka Čecha, Šturzova, Talichova, U Prachárny, U Rejdiště, Vachova, Za  

  Oskolí,Zeyerova, cesta k Úřadu práce ze Spáčilové ul., 

- ul. Axmanova, Bartošova, Bílanská, Brandlova, Čelakovského, Dolnozahradská, 

  Hlávkova, Chelčického, Chropyňská, J.Silného, K.Rajnocha, Na Zámečku, Na   

  Sádkách, Nová, Ovocná, Raisova, Štítného,Tomkova, Veleslavínova, Wolkerova, 

- ul. Farní, Chobot, Křižná, Malý Val, Mlýnská brána, ul. Moravcova, Na Kopečku,Na  

  Sladovnách, Pilařova i u AG, Prusinovského, Resslova, Stojanovo nám., ul. Školní,   

  Třebízského, Tylova, Ulička, Volného, 

- ul. Albertova, Čs.armády, Francouzská, nám. 17.listopadu, ul. Nitranská,   

  Rumunská, Rumunská i ze zadní strany, nám. SNP, mezi PL a Květnou zahradou. 

 

C. CHODNÍKY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH 

- provádí se dle individuálního nasazení osádky dispečerem ve lhůtě do 24 hodin:  

 

Postoupky – chodník podél státní silnice vlevo po křižovatku k motorestu 

Trávník      - úzké cesty doprava z hlavní silnice 

                  - cesta k budově u hřiště 

Drahlov      - chodník podél pravé strany komunikace (ve směru od KM) 

                  - cesta před zastávkou doleva (ve směru od KM) 

                  - nový chodník vlevo od cesty dole (náměstíčko) 

Zlámanka  - od hasičárny nahoru 

Těšnovice  - chodník podél cesty 

                  - chodník podél cesty 

                  - chodník od zatáčky pod kopcem vpravo 

                  - cesta na Žlíbek 

 

Ostatní chodníky v místních částech – ve lhůtě do 48 hodin. 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 1 

MĚSTO KROMĚŘÍŽ 

 
NAŘÍZENÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽ č. 5/2012 

 
kterým se mění a doplňuje příloha č.1 k nařízení města 
Kroměříž č.3/2012, kterým se vymezují úseky místních 
komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost 
a schůdnost a o zajištění schůdnosti chodníků, místních 
komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Kroměříž. 
 
     Rada města Kroměříž se na své 42. schůzi dne 6.12.2012 usnesením č.  1398-01 
usnesla  vydat na základě zmocnění v § 27 odst. 5 a 6 z.č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s ustanovením 
§11 a  § 102 odst.2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve 
znění pozdějších předpisů, toto nařízení města Kroměříž. 
 
 

Čl.1 
 
     Příloha č.1 k nařízení města Kroměříže č.3/2012, kterým se vymezují úseky 
místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost a o 
zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve 
městě Kroměříž se mění a doplňuje následovně. 
 

 
Příloha č.1 k nařízení č. 3/2012 

 
 

Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a 

náledí 

 
 

- chodníky v Bezručově parku, 
- chodníky v parku na Slovanském náměstí, 
- chodníky v parku na Komenského náměstí, 
- chodníky v parku od Erbenova nábřeží po domy na Spáčilové ul., 
- chodník na Vejvanovského ul. podél plotu s Podzámeckou zahradou od trhoviště po  
   Most, 
- chodník na Pilařově ul. podél zdi atria ZUŠ, 
- schody od kostela bl. P. Marie k Tylově ul., 
- chodník v Trávníku od zástavby ke hřbitovu, 
- Lennonova ulička, 
- spojovací chodník ul,. Tovačovského a ul. Spáčilova, 
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- účelová komunikace Altýře (cyklostezka), 
- úzký chodník nad fotbalovým hřištěm na ul. Kotojedská od ul. Obvodová,  
- asfaltové místní komunikace od ul. K Vodojemu po ulici Kojetínská a po  silnici I/47  
  na Postoupky , včetně asfaltové místní komunikace od dálničního mostu po začátek   
  zastavěné části místní části Postoupky, 
- chodník Sněmovní u zámku, 
- místní komunikace - cyklopruhy Kostnická, Sněmovní náměstí, Na Kopečku,  
  Sv.Čecha, Březinova, Páleníčkova, Zeyerova, 
- cyklostezka z Trávnických Zahrádek do Kvasic, 
- schody ke hřbitovu v Hradisku, 
- boční schody u Domu kultury, 
- chodník ze zadní strany Francouzská, 
- chodník Nitranská u kotelny, 
- chodníky vnitroblok Velehradská/čp.2525-2529/, 
- chodníky vnitroblok Máchova za domem č.p. 2494 -2496, 
- chodníky vnitroblok Máchova/čp.2472-2476/, Kollárova/čp.2465-2469/, 
- chodníky vnitroblok Peřinkova/2359-2361,2489-2490/,  
- vnitřní prostor Hanáckého náměstí a šikmý spádovaný chodník do ul. Purkyňova  
  (směr ke křižovatce s Tyršovou ul.), 
- stezka pro chodce a cyklisty na ulici Obvodová a Spáčilova v celé trase,     bude  
  udržován pouze chodník pro pěší (pás v šířce min. 1,5 m), 
- stezka pro chodce a cyklisty mezi ulicemi Zborovská a Dolnozahradská podél řeky  
  Moravy; bude udržován pouze chodník pro pěší ( pás v šířce min.1,5 m), 
- chodníky ve vnitřní části parku Oskol (za „ hokejkou“ po ulici Denkova u pošty). 
 

 
Čl. 2 

Účinnost 
 

     Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem jeho 
vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………                                                   ………………………….. 
Mgr. Daniela Hebnarová                                                        Mgr. Miloš Malý 
   starostka                                                                              místostarosta  
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 
Sejmuto dne  : 
Odpovědný pracovník: 
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