Nařízení
č. 1/2019
Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 25-1464/19 ze dne 21.10.2019 usnesla
vydat podle § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení

o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Článek 1
Základní ustanovení
Tímto nařízením se stanoví vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro
jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (dále
jen „neudržované místní komunikace a chodníky“).

Článek 2
Vymezení neudržovaných místních komunikací a chodníků

-

1. Neudržované místní komunikace jsou tyto:
cesty k zahrádkářským koloniím
lávky přes řeku Metuje u koupaliště, u skautů a v ulici Pod Vinicemi
přístupové komunikace k bytovým domům na sídlištích Luštinec, Malecí a v ulici Dukelská a ČSA
přístupové komunikace před bytovým domem ul. B. Němcové 668 – 669
cesty ke garážím Malecí, Dukelská, ČSA
komunikace a přístupové cesty k jednotlivým domům ve Spech a Vrchovinách
stezka od zahradnictví v Krčíně nahoru kolem sběrných surovin a areálu Paliva Havrda
komunikace Pod Strážnici
schody a cesta po zámkem včetně lávky přes řeku a „Sta schody“
pěšina z náměstí 17. Listopadu po čp. 773
komunikace ke koupališti
ulička se schodištěm mezi ulicí Českých bratří a Pod Vinicemi.

-

2. Neudržované chodníky jsou tyto:
Na Kopci chodník přilehlý k bytovému domu čp. 323
Na Kopci od čp. 173 po čp. 223
U Letiště od čp. 223 po čp. 232
Nahořanská od čp. 232 po čp. 321

-

Polní chodník se neudržuje v celé délce
U Zvonice od čp. 237 po čp. 246
Sídliště Luštinec chodníky se neudržují
Sídliště Na Rybníku chodníky se neudržují
Stavební chodník se neudržuje v celé délce
Krátká chodník se neudržuje v celé délce
Náchodská od čp. 464 po čp. 1507
Žižkovo náměstí od čp. 49 po čp. 123
Husitská od čp. 34 do čp. 455
Černčická od čp. 181 po čp. 219
Gen. Klapálka od čp. 360 po nádraží ČD
Gen. Klapálka od čp. 393 po vjezd do firmy Nutricia
Gen. Klapálka od čp. 130 po čp. 442
Nádražní od čp. 158 po čp. 219 a před čp. 219
Havlíčkova od čp. 106 po čp. 219
Čelakovského se neudržují po celé délce
Zborovská od čp. 392 po čp. 473 a dále až k Nádražní ulici
stadion Gen. Klapálka před čp. 943 až k ul. 28. Října
Rašínova od čp. 272 po čp. 273 Smetanova od čp. 389 po čp. 705
Ulice 28. Října od čp. 234 po čp. 228
Ulice 28. Října vyvýšený panelový chodník se neudržuje v celé délce
Ulice 28. Října chodníky okolo pozemku mezi ulicemi Rašínova, 28. Října a Malecí se neudržují
B. Němcové od parkoviště nad kinem ke kruhové křižovatce
Nerudova před čp. 199 a čp. 330
Malecí ul. Nad Stadionem čp. 1323 po čp. 1305 a panelový chodník za těmito domy
Nad Stadionem od čp. 1300 po čp. 1302 a za těmito domy
Nad Stadionem za domy od čp. 1317 do čp. 1303
Malecí před prodejnou Verner
Malecí od čp. 640 podél čp. 641 až k čp. 852
Malecí chodníky přilehlé k panelovým domům se neudržují
TGM před Lupusem směr OÁZA
Vrchovinská chodníky se neudržují v celé délce
Spojovací chodník Vrchovinská U Lípy se neudržuje
U Lípy neudržují se v celé délce
Okrajová neudržují se v celé délce
Na Skalce neudržuje se v celé délce
Pod Vodojemem neudržují se v celé délce
Rovná neudržují se v celé délce
Sadová neudržuje se v celé délce
U Lesa neudržuje se v celé délce
V Aleji chodník, na kterém jsou sloupy veřejného osvětlení se neudržuje
Třešňová chodník, na kterém jsou sloupy veřejného osvětlení se neudržuje
Lomená neudržují se v celé délce
náměstí 17. Listopadu neudržují se v celé délce
Přibyslavská chodník, na kterém jsou sloupy veřejného osvětlení se neudržuje
Na Františku od čp. 551 po čp. 553
Na Františku od čp. 831 po čp. 629, od čp. 630 po čp. 647
Dukelská chodníky přilehlé k bytovým domům se neudržují
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-

Dukelská od čp. 672 po čp. 501
Dukelská od čp. 606 po čp. 601
Dukelská před čp. 446
Husova od čp. 376 po čp. 400
Husova od čp. 363 po čp. 390
Husova od čp. 310 po čp. 402
Johnova od čp. 293 do čp. 300 od čp. 310 po čp. 307
Johnova od čp. 462 po čp. 470 od čp. 508 po čp. 517
Na Vyhlídce okolo čp. 814
ČSA před SPŠS
ČSA od čp. 882 po čp. 861
Klosova před hotelem Metuj
Českých Legií od čp. 18 po čp. 90
Českých Legií od čp. 86 po čp. 5
Českých bratří od čp. 1003 po Husovo náměstí
Českých bratří od čp. 1040 po čp. 1035
Pod Výrovem před čp. 1006
Chodníky v městských parcích se neudržují mimo od sokolovny v Krčíně po most přes řeku.
Chodníky na hřbitovech se udržují pouze ve dnech, kdy probíhají pohřby.

Článek 3
Zrušovací ustanovení
Tímto nařízení se ruší Nařízení č. 1/2009 o provádění zimní údržby na místních komunikacích a
chodnících a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění
Nařízení č. 3/2011.

Článek 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení.

……………….......................
Petr Hable v.r.
starosta

..................................................
Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta
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