
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
MĚSTA BOHUMÍNA 

 
O STANOVENÍ ROZSAHU ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD  

VE SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
 

č.16 
 

Schválena radou města Bohumína dne 11.12.1997 podle zákona č. 367/1990Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a podle § 27 odst.6 a 7 zákona č. 13/1997Sb. o pozemních 
komunikacích. 

 
O stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací 

(chodníků) a vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 

 
Čl.1 

Pojmy 
(1) Schůdností místní komunikace v zastavěném území obce se rozumí takový stav, který 

umožňuje bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně-
technickému stavu této místní komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 

 
(2) Stavebním stavem místní komunikace se rozumí její kvalita, stupeň opotřebení povrchu, 

podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou údržbou a vybavení místní 
komunikace součástmi a příslušenstvím. 

 
(3) Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit 

sjízdnost a schůdnost jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, 
mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní 
situace a jejich důsledky. 

 
(4) Závadou ve schůdnosti pro účely této vyhlášky se rozumí taková změna ve schůdnosti 

místní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu a 
dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 

 
 
(5) Zmírňováním a odstraňováním závad ve schůdnosti se rozumí odstraňování sněhu a 

posyp sněhu příslušným posypovým materiálem. 
 



Čl.2 
Povinnosti vlastníka 

(1) Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí s místní komunikací 
odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která 
vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností 
tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou 
závadu zmírnit.  

Odpovědnost za odstranění znečištění chodníku platí i mimo zimní období, přičemž toto 
znečištění musí být odstraněno bez průtahů (neprodleně) po jeho vzniku a vlastník přilehlé 
nemovitosti zodpovídá za případné škody, které chodcům z titulu znečištění vznikly. 

 
(2) Údržbu chodníku může vlastník nemovitosti svěřit i jiné - k tomu odpovědné fyzické 

nebo právnické osobě. Vlastník nemovitosti je povinen vyvěsit v domě, zpravidla na místě, kde 
je domovní řád, oznámení s uvedením jména, eventuálně adresy osob, které jsou pověřeny 
odstraňováním závad ve schůdnosti chodníků. 

 
(3) Na chodnících se sníh odstraňuje a posyp provádí v celé délce chodníku a v šíři nejméně 

1,5m. 
 
(4) Čištění chodníku musí být ukončeno do 6. hodiny ranní. Vyžaduje-li to nutná potřeba, 

musí být chodník čištěn kdykoli i během dne. To platí především při zajišťování schůdnosti v 
zimním období. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhla 3-5 
cm. S případným posypem se začíná až po odstranění sněhu. 

 
(5) K zdrsňování povrchu chodníků nesmí být používán popel nebo škvára. K této údržbě 

lze použít např. písek, jemná struska, drcené kamenivo atd. 
 
(6) Smetky a sníh z chodníků je zakázáno shrnovat do vozovky, sníh se ponechá v 

hromadách na okraji chodníku při vozovce tak, aby nebyla ztížena jeho případná nakládka 
přihrnutím ke stromům nebo sloupům, zataraseny přechody přes komunikace, příchody a vjezdy 
do budov, plochy potřebné k nakládání a vykládání zboží a přístupy k pouličním zařízením 
(vpustí apod.). Na autobusových zastávkách a nástupních ostrůvcích nesmí být sníh shrnován 
tak, aby bránil nástupu a výstupu osob. 

 
 
(7) Pro čištění průchodů a schodů platí přiměřené ustanovení tohoto článku vyhlášky. 
 
(8) Odpadky a smetky musí být odváženy pouze na určená místa (odpadové nádoby, 

městská skládka). Je zakázáno smetat je do uličních vpustí nebo je spalovat na otevřeném 
prostranství. 



 
(9) V době kalamitní situace může městská rada podle § 47 zákona č. 367/1990Sb. o obcích 

uložit povinnost právnickým osobám poskytnout osobní a věcnou pomoc pro odstraňování 
následků kalamity. 

 
Čl.3 

Údržba obecních místních komunikací 
Zimní i letní údržbu chodníků, kdy majitelem sousední nemovitosti je obec nebo její 

zařízení či podniky, provádí pověřená organizace podle harmonogramu strojního a ručního 
čištění města a podle operačního plánu zimní údržby. Plán zimní údržby místních komunikací 
na území města je přílohou této vyhlášky. 

Příloha č. 2 operačního plánu zimní údržby uvádí chodníky, které jsou pověřenou organizací 
udržovány; chodníky, které nejsou  v této příloze uvedeny se neudržují. Zimní údržba na těchto 
komunikacích se provede podle možností pouze v případě neodkladné potřeby (např. odvoz 
nemocného, zásobování palivem apod.) 

 
Čl.4 

Společná a závěrečná ustanovení 
(1) Porušení povinnosti stanovených touto vyhláškou lze postihnout jako přestupek podle 

zákona č.200/1990Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Dopustí-li se přestupku 
právnická osoba, může být při uplatnění sankce postupováno dle § 41 a 42 odst.1 písm. b) 
zákona č. 13/1997Sb. o pozemních komunikacích nebo podle § 48 zákona č. 367/1990Sb. o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
(2) Kontrolu povinností vlastníků nemovitostí uvedených v této vyhlášce provádí zejména 

strážníci MP Bohumín a osoby pověřené výkonem státního dozoru dle § 41 zákona č. 
13/1997Sb. o pozemních komunikacích. 

 
(3) Vzniknou-li spory o hranici nemovitosti a rozsah čištění chodníků, rozhodne spor MěÚ 

Bohumín. 
 
(4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1998. 
 
(5) Od data nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušují Čl.6,7,8,9 Obecně závazné vyhlášky o 

udržování čistoty, ochrany zeleně a ovzduší ze dne 8.9.1993. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
I n g .  P e t r  V í c h a     M g r .  V ě r a  P a l k o v á  
      starosta          zástupkyně starosty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operační plán zimní údržby1) 
 

OBSAH: 
   1. Úvod 
   2. Vymezení některých pojmů použitých v operačním plánu 

                                                           
1) v celém znění k nahlédnutí na MěÚ Bohumín, odbor ŽPDaS 
2) viz dále 



   3. Základní povinnosti vlastníka místních komunikací, správce místních 
          komunikací, dodavatele prací pro zajištění zimní údržby místních komunikací  
          a uživatelů místních komunikací v zimním období 
   4. Kalamitní situace 
   5. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve zjízdnosti a 
          schůdnosti na místních komunikacích 
   6. Místní komunikace a chodníky, na nichž se zimní údržba v zimním období 
          neporovádí, nebo se provádí pouze příležitostně 
   7. Pořadí sypačů a mechanizmů při posypu místních komunikací a při 
          odstraňování sněhu s přihlédnutím ke stupni důležitosti místních komunikací 
   8. Zimní údržba chodníků 
   9. Limity pro zahájení prací pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na 
          místních komunikacích  v zimním období 
   10. Zahájení a ukončení zimní údržby místních komunikací 
   11. Spolupráce vlastníka místních komunikacích, správce místních komunikací, 
            orgánů  policie,  správce  silnic  a  podniků  při  zajišťování  zimní  údržby 
            místních komunikací 
   12. Složení operačního štábu zimní údržby místních komunikací 
   13. Schvalovací doložka 
    
   Příloha 1: Kategorizace vozovek, pořadí důležitosti a způsob zmírňování závad 
                       ve sjízdnosti2) 

   Příloha 2: Kategorizace chodníků, pořadí důležitosti a způsob zmírňování závad 
                       ve schůdnosti2) 

   Příloha 3: Složení operačního štábu a povinnosti dispečerů při provádění zimní 
                      údržby místních komunikací1) 

 

         Doplnění a rozšíření ZÚMK 2001/2002 a doplňující dohoda 2) 

 
 

 
Příloha 1 

Operačního plánu zimní údržby 
 

Kategorizace vozovek, pořadí důležitosti  
a způsob zmírňování závad ve sjízdnosti 

 
Kategorie vozovek I. skupiny Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti  

     v zimním období 



Trasa Plužení Posyp 
inertním 

materiálem

Chemické 
ošetření 
(solení) 

Odvoz 
sněhu 

ul. Studentská ano ne ano ne 
tř. Dr. E. Beneše ano ne ne ano 
nám. Mickiewicze ano ne ne ano 
ul. Masarykova ano ano ne ne 
ul. Mírová ano ne ano ne 
ul. Slezská (St.Bohumín) ano ne ano ne 
nám. Svobody ano ne ano ne 
ul. Jateční ano ano ne ne 
ul. Okružní ano ne ano ne 
ul. 9.května ano ne ano ne 
autobusové stanoviště ano ne ano ne 
ul. Čáslavská ano ano ne ne 
okolí polikliniky ano ano ne ne 
ul. Ostravská ano ano ne ne 
ul. Smuteční ano ano ne ne 
nemocnice ano ano ne ne 
ul. Osvoboditelů ano ano ne ne 

 
Kategorie I. musí být do 3 hodin od počátku zásahu propluhována a do 4 hodin od 

počátku zásahu ošetřena prostředky pro zmírnění kluzkosti způsobem uvedeným dle seznamu. 
 
 
 
 
 
 
Kategorie vozovek II. skupiny Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti  

     v zimním období 
Trasa Plužení Posyp 

inertním 
materiálem

Chemické 
ošetření 
(solení) 

Odvoz 
sněhu 

ul. Jateční ano ne ne ne 
ul. Vrchlického ano ne ne ne 
ul. Husova ano ne ne ne 
ul. Smetanova ano ne ne ne 
ul. Tyršova ano ne ne ne 
ul. Fügnerova ano ne ne ne 
ul. Seifertova ano ne ne ne 
ul. Kostelní ano ne ne ne 
ul. Komenského ano ne ne ne 



ul. Poděbradova ano ne ne ne 
ul. Alšova ano ne ne ne 
ul. Příční ano ne ne ne 
ul. Žižkova ano ne ne ne 
ul. Čs. armády ano ne ne ne 
ul. Na Výsluní ano ne ne ne 
ul. Tovární ano ne ne ne 
vozovky ve středu sídlišť:  
Nerudová ano ne ne ne 
Mírová ano ne ne ne 
Jateční ano ne ne ne 
Sv. Čecha ano ne  ne ne 

 
Kategorie II. musí být do 6 hodin od počátku zásahu propluhována. 
 

Kategorie vozovek IIIa. 
skupiny 

Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti  
    v zimním období 

Trasa Plužení Posyp 
inertním 

materiálem

Chemické 
ošetření 
(solení) 

Odvoz 
sněhu 

ul. Revoluční ano ne ne ne 
ul. Rybničná ano ne ne ne 
ul. Na Pískách ano ne ne ne 
ul. Budovatelská (začátek a konec) ano ne ne ne 
 
Kategorie IIIa. musí být do 8 hodin od počátku zásahu propluhována. 
 
 



Kategorie vozovek IIIb. 
skupiny 

Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti  
     v zimním období 

Trasa Plužení Posyp 
inertním 

materiálem

Chemické 
ošetření 
(solení) 

Odvoz 
sněhu 

Starý Bohumín - ulice: ano ne ne ne 
      Wolkerova  

   Sokolovská   
      Dlouhá  
      S.K. Neumana  
      Na Koutě  
      Starobohumínská  
      Spojná  
      Zborovská  
      Farská  
      Tichá  
      U Valu  
      J. Koczura  
      Čs.legií  
      Kosmonautů  
      5.května  
      Okrajní  
Nový Bohumín - ulice: ano ne ne ne 
      Koperníkova  
      Palackého  
      Dvořákova  
      Kasárenská  
      Družstevní  
      Sadová  
      Jiráskova  
      L.Janáčka  
      Zelená  
      Za městem  
      Zahradní  
hlavní tah parkem P.Bezruče     

 
 
 
 

Kategorie vozovek IIIb. 
skupiny pokr.z předchozí str. 

Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti  
    v zimním období 

Trasa Plužení Posyp 
inertním 

Chemické 
ošetření 

Odvoz 
sněhu 



materiálem (solení) 
Skřečoň - ulice: ano ne ne ne 
   Mládežnická  
   Míru  
   Myslivecká  
   Dělnická  
   Blatná  
   Zátiší  
   U Hřiště  
   K Borku  
   Polní  
   Úvozní ano ano ne ne 
Záblatí - ulice: ano ne ne ne 
   Fibichova  

 
 

   Máchova  
   Tylova  
   Za Můstkem  
   Anenská  
   Stará  
   Rovná  
   Sokolská  
   Na Úvoze  

 
Kategorie IIIb. musí být do 12 hodin od počátku zásahu propluhována. 

Kategorie vozovek IV. 
skupiny 

Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti  
   v zimním období 

Trasa Plužení Posyp 
inertním 

materiálem

Chemické 
ošetření 
(solení) 

Odvoz 
sněhu 

Pudlov, Vrbice - ulice: ano ne ne ne 
     Na Výsluní  

  Na Chalupách  
     Vilová  
     Školní  
     Trnková  
     Polní  
     Rolnická  
     Oderská  
     Partyzánská  
     Nová  
     Dukelská  
     Lounská  



     Vrbická  
     K Hlavní  
     U Stružky  
     U Školky  
     Šikmá  
     Požární  
     Panelová  
     Krajní  
     Pod Valem  
     Slepá  
Kopytov - ulice: ano ne ne ne 
    cesta za autobusovým  
    obratištěm 

 

Kategorie vozovek IV. 
skupiny pokr.z předchozí str. 

Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti  
   v zimním období 

Trasa Plužení Posyp 
inertním 

materiálem

Chemické 
ošetření 
(solení) 

Odvoz 
sněhu 

Šunychl - ulice: ano ne ne ne 
   uzel ulic kolem ul. Spádové  

ul. Mlýnská  
   kolem kasáren  
   boční ul. kolem    
   ul. Šunychelské 

 

Nová Ves - ulice: ano ne ne ne 
   kolem hřbitova  
   cesta Na Valy  
   uzel cest vpravo  
   od ul. Na Valy 

 

   odbočka z ul. Opletalové k 
   borku 

 

 
Kategorie IV. musí být do 16 hodin od počátku zásahu propluhována. 
 
Vozovky neuvedené  v této příloze nebudou v době zimní údržby ošetřovány. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D o p l n ěn í  a  r o z š í ř e n í  Z Ú M K  2 0 0 1 / 2 0 0 2  
D o p lňu j í c í  d o h o d a  

 
   

LOKALITA ZPŮSOB  DATUM 
Bohumín 
tř. E. Beneše 
zvláštní režim-technologický postup zpracuje 
MěÚ Bohumín 

 
plužení - M 25 

 
MěÚ Bohumín 

Bohumín  
chodník ul. Čs. armády 

plužení, posyp 
inertním mater.

1.11.2001 
MěÚ Bohumín 

Bohumín 
garáže na ul. Čs. armády 

plužení 1.11.2001 
MěÚ Bohumín 

Bohumín - Pudlov 
Antošovická lávka - těleso lávky nesypat 

RU čištění, 
posyp inert.mat.

14.12.2000 
MěÚ Bohumín 

Bohumín - Pudlov 
chodník ul.Drátovenská, Ostravská od 
zastávky ČSAD k hospodě Ulman 

plužení, posyp 
inertním 

materiálem 

1.11.2001  
MěÚ Bohumín 

Bohumín 
ul. Šunychelská - chodník před řadovkama 

plužení, posyp 
inertním mater. 

1.11.2001 
MěÚ Bohumín 

Bohumín - N. Ves, Šunychl 
komunikace Nová Ves u Lišťákové - spojka 
ul. Větrná šotolinová komunikace do sk.1 

 
plužení 

1.9.2001 
MěÚ Bohumín 

Bohumín - Záblatí 
ul. Na Pískách, za školkou do L dole do P 
obytný dům 

 
plužení 

1.11.2001 
MěÚ Bohumín 

 
Zpracoval: Libor Svetlošák    BM servis, a.s. 

 V Bohumíně dne: 2.11.2001    Krátká 775 
   735 81 Bohumín 

 
 



Doplňující dohoda 
Doplňující dohoda se týká obsahu smlouvy o obstarávání zimní údržby komunikací ze dne 

15.11.1996, uzavřenou mezi městem Bohumínem a BM servisem, a.s. 
- Kategorie vozovek IIIa.skupiny se doplňuje o: ul. Rybničná a Na Pískách se bude 
plužit a provádět posyp inertním materiálem. 

- Prostor u polikliniky na ul. Čáslavská bude ošetřován chemicky, nikoli posypovým 
   inertním materiálem. 
 
V Bohumíně dne 3.12.1996 MěÚ Bohumín, odbor ŽPDas 

BM servis, a.s.-doprava, Sad P.Bezruče 1174 Bohumín 
Příloha 2 

Operačního plánu zimní údržby 
 

Kategorizace chodníků, pořadí důležitosti  
a způsob zmírňování závad ve schůdnosti 

 
Kategorie chodníků I.skupiny Způsob zmírňování 

závad ve schůdnosti v 
zimním období 

Trasa:  
ul. Dr. Beneše - pěší zóna,  

LEVÁ strana ze směru od nádraží po OD Centrum, od OD 
Centrum po ul. Štefánikova; PRAVÁ strana od ul.9.května po 
ul. Štefánikova (mimo Grand, telefonní ústřednu, pekárnu) 

 
 

plužení 

ul. Studentská, 
LEVÁ strana od ul. Palacha po ul. Tyršova+býv.řezník, od FÚ 
po ul. Masarykova+prostor mezi zubní ordinací a Pizzerií; 
PRAVÁ strana od ul. Palacha po ul. Tyršova, od ul. 
Fügnerova po ul. Vrchlického, od ul. Husova na konec domu 
č.p.890 po obchod potravin, od fotografa po ul. Dr. Beneše 

 
 
 

plužení + ručně 

ul. Štefánikova, 
PRAVÁ strana od ul. Palacha, od bývalé lékárny po první 
obytný dům, dál od prodejny dětských oděvů po prodejnu 
květin Klečková, od ul. Dr. Beneše až po křižovatku 
9.května+věžák 1073; LEVÁ strana od ul. Palacha, od ul. 
Vrchlického po křižovatku 9.května +vchody u domu č. 1076 
až 1080 

 
 
 

plužení 

ul. Masarykova,  
PRAVÁ strana od tenisových kurtů vč. vjezdu do dvora domu 
č.p. 418 až po kat. Fary, od Štefánikové po dům č.p. 411; 
LEVÁ strana ve směru od ul. Studentské za kinem po ul. 
Kostelní dále od konce Vinárny u Rudolfa na konec parku 

 
 

plužení  



Chopina 
nám. T.G.Masaryka, 

PRAVÁ strana od ul. Komenského až po ul. Studentská (pod 
Kavárnou, spořitelna); LEVÁ strana u fontány 

 
plužení + ručně 

935,936 
 

Chodníky I. kategorie budou odhrnuty do 6 hodin od počátku zásahu a ošetřeny do 8 
hodin od počátku zásahu. 

 
 
 
 

Kategorie chodníků II.skupiny Způsob zmírňování 
závad ve schůdnosti v 
zimním období 

Trasa:  

ul. Komenského, 
PRAVÁ strana od MěÚ po právnickou poradnu JUDr. 
Milčáka; LEVÁ strana od náměstí po ul. Dr. Beneše+vchody 
č.p. 101, 1150-1152 

 
plužení 

 
 

     
ul. Kostelní, 

LEVÁ strana od Dr. Beneše po dům u ČD; PRAVÁ strana od 
Dr. Beneše proluka mezi pekárnou a obchodem Konzum, 
dále od domu č. 318 po ul. Masarykova 

 
plužení 

ul. Nádražní, 
PRAVÁ strana od Dr. Beneše po schody najezdu; LEVÁ
strana od Dr. Beneše na konec tržnice 

 
plužení 

nám. Mickiewicze, 
od Schneider mody až po 9.května - okolo parčíku Mládí 

 
plužení 

ul. 9.května, 
LEVÁ strana od ul. Masarykova na konec parčíku Mládí, dále 
od Dr. Beneše po benzín.pumpu; PRAVÁ strana od zubní 
ordinace po prodejnu koberců 

 
plužení 

ručně č. 68-100 

ul. Alšova, 
PRAVÁ strana od restaurace Dukan po ul. Poděbradova; 
LEVÁ strana od kotelny po ul. Poděbradova+nádvoří osady 
Alšova, Štefánikova (část.ručně) 

 
plužení 

ul. Příční, 
PRAVÁ strana od ul. Alšova po ul. Štefánikova 

 
plužení 

ul. Poděbradova, 
PRAVÁ strana od OD Centrum po ul. Štefánikova 

 
plužení 

ul. Žižková, 
PRAVÁ strana od ul. Štefánikova po ul. Čáslavská; LEVÁ
strana od ul. Štefánikova po prodejnu Palka 

 
plužení 



ul. Čáslavská, 
PRAVÁ strana od býv.lékárny až po polikliniku vč.vchodu u 
domu č.p. 982; LEVÁ strana do býv.lékárny až po ul. Čs. 
armády; od ul. Čs.armády PRAVÁ strana po vjezd do dvora 
Zmija naproti večerky; LEVÁ strana od ul.Dr.Beneše po 
prodejnu Budoucnost 

 
 

plužení 

ul. Čs. armády, 
PRAVÁ strana od požární zbrojnice po obchod potravin 
Solich +vchody č.p. 1042-1050 (hokejka); LEVÁ strana od 
ul. Osvoboditelů po družstevní dům č.p. 963, od křižovatky 
ul. Okružní po motel Elba, od domu č.p. 122,123 po nadjezd 

 
 

plužení 

sídliště Sv. Čecha, 
všechny spojovací chodníky + vchod věžáku č.p. 1093 

 
plužení 

 
Kategorie chodníků II.skupiny,  

pokr. z předchozí str. 
Způsob zmírňování 
závad ve schůdnosti v 
zimním období 

Trasa:  

ul. Okružní, 
PRAVÁ strana od ul. Čáslavská kolem holiče Adam po dr. 
Dům č.p. 962; LEVÁ strana od ul. Čáslavská po potraviny 
Sesam, od Hotelového domu po ul. Drátovenská + veškeré 
chodníky a komunikace (malometrážky) 

 
 

plužení 
 
 

     
 

Chodníky II.kategorie budou odhrnuty do 6 hodin od počátku zásahu a ošetřeny do 8 
hodin od počátku zásahu. 
 
 

Kategorie chodníků III.skupiny  Způsob zmírňování 
závad ve schůdnosti v 
zimním období 

Trasa:  

ul. Seifertova, 
LEVÁ strana od ul. Masarykova po ul. Palacha; PRAVÁ strana 
od ul. Masarykova po ul. Tyršova (mimo Vrchlického až 
Fügnerova) 

 
plužení 

ul. Husova, 
LEVÁ strana od ul. Štefánikova po dům č.p. 309, první dům 
za ul.Seifertova; PRAVÁ strana od ul.Štefánikova po 
ul.Studentská 

 
plužení 

ul. Vrchlického,  



PRAVÁ strana od ul. Studentská po konec budovy Úřad práce, 
od ul. Seifertova po ul. Smetanova; LEVÁ strana od ul. 
Studentská po ul. Štefánikova 

plužení 
+část ruční 

ul. Tyršova, 
PRAVÁ strana od výškového domu ČD č. 712 dále až budova 
ženské ambulance, ul. Seifertova až ul. Palacha; LEVÁ strana 
od Kuželny kolem parčíku 

 
ruční 

ul. Fügnerova, 
LEVÁ strana od ul. Studentská po vjezd do dvora domu č.p. 
310,311,313 vč. dvora; PRAVÁ strana od ul. Studentská za 
Kuželnou 

 
plužení 
+ruční 

ul. B. Němcové, 
PRAVÁ strana od ul. Studentská až do konce; LEVÁ strana od 
ul. Studentská na konec domu č.p. 682 

 
plužení 

ul. Palacha, 
PRAVÁ strana od gymnázia na konec parku; LEVÁ strana od 
ul. Studentská po Kramerius, od ul. Seifertova po ul. Tyršova 

 
plužení 

 
Kategorie chodníků III.skupiny, 

pokr. z předchozí str.  
Způsob zmírňování 
závad ve schůdnosti v 
zimním období 

Trasa:  

ul. Šunychelská, 
PRAVÁ strana od parku na konec kasáren; LEVÁ strana od ul. 
Mírová po prodejnu Ham Krám, před domy č.p. 951-956 

plužení 

ul. Mírová, 
PRAVÁ strana od ul. Šunychelská po garáže na ul. Mírová 
+vchody k domu č.p. 945-950 (ručně) +celé sídliště Mírová 
vč. polikliniky a chodníků za novou ZDŠ; LEVÁ strana od ul. 
Šunychelská po ul. Osvoboditelů 

 
            plužení  

+část ručně 

ul. Nerudova, 
PRAVÁ strana od ul. Mírová až k domu č.p. 468; levá strana 
od ul. Mírová po ul. Čáslavská +vchod věžáku č.p. 973, 
spojovací chodníky; LEVÁ strana od ul. Mírová před 
hřbitovem po dům č.p. 884 

 
 

plužení 
 
 

ul. Osvoboditelů, 
LEVÁ strana od ul.Mírová po ul.Čs.armády +k věžáku 
č.p.1019 a nádvoří domu č.p. 1020-1025; PRAVÁ strana od ul. 
Mírová podél potravin Hruška  

plužení 

ul. Jateční, 
všechny spojovací chodníky v sídlišti; PRAVÁ strana od 
rozvodny SME na konec sídliště u domu č.p. 964-965 +875 
+865 ručně dvory 

plužení 
+část ručně 

ul. Slezská,  
LEVÁ strana od zastávky naproti nemocnice po Sokolovnu, 

plužení 
+část ručně 



od ul. S.K.Neumana po celnici, od ul. Malá po hraniční 
přechod; PRAVÁ strana ručně u domu č.p. 12 

nám. Svobody, 
u domu č.p. 26,45, okolo parčíku 

plužení 

ul. Ostravská, 
u domu č.p. 366 betonová plocha 

 
plužení 

ul. L. Janáčka, 
u domů č.p. 804-811, 833, 834 

 
ruční 

ul. Palackého, 
u domu č.p. 760-761 

 
ruční 

 
Chodníky III. kategorie budou odhrnuty do 8 hodin od počátku zásahu a ošetřeny do 10 

hodin od počátku zásahu. 
 
 
 
 

Kategorie chodníků IV.skupiny  Způsob zmírňování 
závad ve schůdnosti v 
zimním období 

Trasa:  

ul. Fibichova, 
PRAVÁ strana od ul. Bezručova, prodejny potravin po ul. 
Máchova, vč. nádvoří domu 892, 893; LEVÁ strana po ul. 
Máchova 

plužení 

ul. Máchova, 
nádvoří domu 900-901 

plužení 

ul. Bezručova,  
PRAVÁ strana od ul. Revoluční po mostek; LEVÁ strana od 
ul. Máchova po mostek, spojovací chodníky sídl. Bezručova 
+vchod k č.p. 1143 

plužení 

ul. Budovatelská, 
všechny spojovací komunikace před č.p. 297-299 

plužení 

sídliště Tovární, 
všechny spojovací chodníky +vchod a okolí věžáku č.p. 426 

plužení 

ul. 1.máje, 
všechny chodníky v nezastavěné části +domy č.p. 134, 277, 
260, 209, 201, 265, 266 

plužení 

ul. Ostravská, 
od zastávky ČSAD po ul. Partyzánská 

plužení 

 
Chodníky IV.kategorie budou odhrnuty do 8 hodin od počátku zásahu a ošetřeny do 10 hodin 
od počátku zásahu. 


