
 
 

 

Rada města 

 
NAŘÍZENÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD Č. 6/2014, 

kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 

Rada města Uherského Brodu se na svém zasedání dne 17.12.2014 usnesla vydat na základě § 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 

Předmět úpravy 

Toto nařízení vymezuje úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 

Článek 2 

Úseky místních komunikací a chodník ů, na kterých se nezajiš ťuje sjízdnost a sch ůdnost 

(1) Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou vymezeny takto: 

a) Úseky místních komunikací  
Název místní komunikace čísla úseků dle pasportu vymezení úseků komunikace 

Brodské vinohrady 243 od ul. Partyzánů podél rybníka vpravo 
Bří Lužů (u brány) 658 od hotelu k hradbám (parkovací místa) 

Cyklostezka Havřice 644,645,646,647,2356,2357 celý úsek 
Cyklostezka Prakšice 656 celý úsek 

Cyklostezka Šumice 652 celý úsek 
Cyklostezka Újezdec 653,654,655,2355 celý úsek 

Dolní Konec 26 propoj mezi ul. Brodská a Dolní u čp. 21 a 23 
Drahy 723 před domem čp 214 

Drahy (krátká) 722 mezi domy čp 214 a čp 195 
Havřice (bytovka) 697 od ul. Za Zahradami k domu čp. 363 

Havřice (u hřiště) 2,3,667 u fotbalového hřiště 
Komenského Sady 125,127 mezi domy čp. 271 a čp. 237 

Nad Kostelem (u hřbitova) 501 od domu čp. 337 po cyklostezku Újezdec 
Nám. Svobody (k bytovce) 513 od domu čp. 982 do vnitrobloku bytovky 
Nám. 1. máje 355 celá plocha parkoviště pod Policií ČR 

Obchodní (u výškáče) 349 od ul. Obchodní k domu čp. 1571 
Osvoboditelů (garáže u rybníka) 241,535,536,537,538 celý prostor od nájezdu u ul. Osvoboditelů 

Osvoboditelů (garáže u Větrné) 680,681 celý prostor od nájezdu u ul. Osvoboditelů 
Partyzánů (č.p. 1818) 237 od ul. Partyzánů po čp. 1818 

Partyzánů (č.p. 1826) 738 od ul. Partyzánů po čp. 1826 
Pastýřská 705 od čp. 1455 po objekt čp.489 

Pod Horním Dvorem (garáže) 673,672 od ul U Plovárny mezi garážemi 
Pod Rubanisky (Milerák) 455 od křížení ul. Podhájí a Dr.Horáka po čp. 347 

Prakšická (garáže) 674 od ul. Prakšická ke garážím za bus zastávkou 
Prakšická (ke hvězdárně) 614 od ul. Prakšická k objektu hvězdárny čp. 2222 



Příjezd k hasičské zbrojnici 663 příjezd z ul. Dolní Valy k hasičské zbrojnici 
Rybářská ke trati 286 sjezd podél parkoviště k traťovému přejezdu 

Rybářská (u Tesca) 288 příjezd k zásobovacímu dvoru OD Tesco 
Silnice Prakšická 2310 průjezd mezi domy čp. 992 a čp. 994 

Školní (sever) 474 nájezd na Starou Těšovskou kolem čp. 338 
Šumická 734 od vjezdu do ČSAD po čp. 1446 

Šumická (garáže) 292,678 prostor garáží od vjezdu do ČSAD 
Těšovská 445 úsek mezi domy čp. 218 a čp. 352, kú Těšov 

Těšovská (slepá) 740 z ul. Těšovská k domu čp. 185 
U Bajovce 407,408,411 boční ul k čp 1910, k čp. 1431 a k čp. 449 

U Dráhy 449 propoj ulic U Dráhy a 1.května kolem čp. 173 
U Dráhy 511,706,707,708 od vlakového přejezdu po družstvo 
U Fortny (krátká) 732 sjezd podél domu čp. 2072 

U Fortny (krátká - horní) 730 sjezd podél domu čp. 2158 
U Mlýnů 743 propoj ul. U Mlýnů a Sídl. Olšava 

U Porážky 392 slepá ulice od čp. 679 
U Zahrádek 334,335,336 příjezd z ulice U Zahrádek do zahr.kolonie 

U Žlebu (garáže) 142,542,543,544 garáže pod ul. Babí Louka 
Vazová 727,728 od čp. 2046 podél vlakové trati 

Vazová (garáže) 724,725,726 sjezd z ul. Vlčnovská ke garážím 
Vinohradská 2288 od čp. 192 po mysliveckou chatu 

            

b)   Úseky chodník ů 
Název místní komunikace čísla úseků dle pasportu vymezení úseků komunikace 

Babí Louka 1703,2050,1700,1701,1702,1705,2051, 
2049,1704 

vstupy do domů čp. 2503, čp. 2504 a 
čp. 2505 z přístupového chodníku 
před domy 

Dělnická 1824,1823,1820,1821,1822,1825,1826, 
1829,1830 

chodník v zeleni mezi ulicí Prostřední 
a Škrlovec 

Družstevní 1322.1310. odbočka z chodníku vedoucí do 
zeleně 

Fr. Veselky 2186 propoj do ulice Luhanova 

Hlavní 2215,2216 vstupy do domu čp. 1374 

Jana Švermy 2269 zakončení chodníku před schody u 
památníku 

Komenského a Tyršovy Sady 
846,847,1607,1610,16121,1613,1614, 
1615,2159,2289,2292,2158,1611,1606, 
1608,1571,1584,1583,1582,1581,1579 

všechny boční chodníčky mimo hlavní 
spojovací, který vede od rest. Balkán 
po ul. Hradišťská 

Kpt. Kubíčka 2185 propoj k obratišti do ul. Fr.Veselky 

Kučerovo nám. 1880,1822 před objektem čp. 693 

Lúčky (horní) 1420 schodiště před čp. 191 

Luhanova 1431 propoj do ulice Fr.Veselky 

Močidla (k Vomě) 2339 přístup k řece Olšava mezi soukr. 
objekty 

Na Dlouhých 1570,1568 boční uličky v Tyršových sadech u 
restaurace Balkán 

Na Láně 833 chodník před objektem čp. 2009 

Nám. Svobody 869,868,870 chodník u pomníku na nám.Svobody 

Nám. Svobody (k bytovce) 886,885,2259,884 úseky chodníků před a mezi domy čp. 
992 a čp. 993 

Na Tržišti 832 úsek z ul. Na Tržišti k doprav. hřišti 

Na Tržišti (příjezd K DDM) 1489,1609,1491,1490 úsek od parkoviště k DDM 

Na Výsluní 1569 úsek v Tyršových sadech pod rest. 
Balkán (boční ulička) 

Nová poliklinika (garáže) 933 propoj dvou chodníků za garážemi u 
polikliniky 

Obchodní (u výškáče) 1362 od čp. 1571 k dětskému hřišti 

Okružní (horní část) 813,812,2209,2208 vstupy do domů čp. 1526 a čp. 1525 

Osvoboditelů 2302 propojovací chodník skrz zeleň za 
domy čp. 1556 a čp. 1557  

Osvoboditelů (garáže u Větrné) 2305,2308 chodník z ul. Osvoboditelů nad 
garážemi směr do zeleně 

Penzion 948 propoj za čp. 2292 (DPS)  k parkovišti 
u čp. 2173 



Polní 2245,1903,2251,2256,1902,1934,2247, 
2250 

vstupy do domů čp. 2215, čp. 2214, 
čp. 2213 a čp. 2212 

Prakšická (točna u hřbitova) 1480 úsek podél zdi hřbitova k ul.Prakšická 

Propoj Polní a U Mlýnů 1904,1935,2255,1933,1802,1936, 
2257,1803,1793,1905 

vstupy mezi domy čp. 2211, čp. 2212 
a čp. 2213 a vstup ke sportovnímu 
hřišti u parkoviště 

Prostřední 1931,2248,1932,1828,1827,2249,2242, 
2246 

vstupy mezi domy čp.2214, čp. 2215 a 
čp. 2216  

Průhon 1755 po celé své délce 

Příjezd na stadion Sokola 1549,1548,1547,1546,1573,1580,1578, 
1603,1604,1572,1551,1550 

boční uličky v Tyršových sadech u čp. 
2373 

Silnice Havřice - UB 1728,1729,2280,1739,1735,1742,1741, 
1738,1736,1737,1740 

vnitřní chodník vedoucí u nádr. ČSAD 
od přechodu po začátek zbrojovky 

Silnice Prakšická 888,877,929,887,883,2177,2088,2180, 
2182 

od nám.Svobody k domu čp. 993 a 
úsek podél domů čp. 993 a čp.994 a 
chodník podél "Barborky" k ul. Horní 
Valy 

Slovácká 1112 propoj CPA Delfín a technické budovy 

Slovácké nám. 2165 chodník vedle CPA Delfín do zahrady 

Svatopluka Čecha 1750,1749 vstupy do domu čp. 1392 

Škrlovecká 1818,1819,2243,2244 
vstup mezi domy čp. 2215 a čp. 2216 
a úsek od čp. 2216 skrz zeleň k ul. 
Dělnická 

U Elektrárny 1157 úsek pravé strany od Bří Lužů k čp. 
760 

U Fortny (krátká - horní) 2003,1161 
z ul. Jirchářská podél hřiště k 
pískovišti 

U Hřiště, 1467 propoj ulic U Hřiště a u Lapače  

U Mlýnů 1800,1795,2252,1794,2253,1801 vstup mezi domy čp. 2211 a čp. 2212 
a vstupy do čp. 2211 

U Plovárny, 70 2183,2184,891,927,889,890,882 
vstupy do domů čp. 1394, čp. 1393, 
čp. 1501 a čp. 1502 a úsek podél 
domů čp. 595 až čp.  1552 

U Plynárny, 136 2212,2219,2218,2217,2220,2221,2222 
vstupy do čp. 1379, přístup ke sport. 
hřišti a pískovišti a vstup do čp. 1374 a 
úsek vedle 1477 

U Plynárny (ke garážím) 1974 úsek na boční straně domu čp. 1527 

U Školky 845 od čp. 2291 po čp. 2287 

U Vody 1142,1141,1140 úsek mezi FÚ a zimním stadionem 

U Zastávky (sport. hala) 836 úsek před objektem čp. 362 

Větrná 2336,2224,2337 úsek za domy čp. 1404 a čp. 1405 

Větrná (domov důchodců) 1448 z ul. Větrná k zadnímu vstupu do čp. 
2060 

Větrná (ke garážím) 1338 úsek vedoucí skrze zeleň mezi 
propojem ulic V. Růžičky a Větrná 

Větrná (spojka dolů) 2195 úsek vedle čp. 1564 k dětskému hřišti 

Weberova 1553,1552,1577,1574,1575,1576,829 boční chodníčky ke spojovacímu v 
Tyršových sadech 

Za Humny 968,1172,967,970,950,969,971 vstupy od parkoviště k domům čp. 
1827, čp. 1828, čp. 1829 a čp. 1830 

Mapa s vyznačenými úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost, je k dispozici na webových stránkách města Uherský Brod - 
zde. 

(2) Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost, jsou označeny podle zvláštního předpisu.1 

Článek 3 

Zrušovací ustanovení 

                                                 
1 „zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů“ 



Zrušuje se nařízení města Uherského Brodu č. 9/2009, kterým se vymezují úseky místních 
komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost  
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.  

Článek 4 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení. 

 
 
 
 
  Patrik Kunčar  Ing. Jan Hrdý 
    starosta   místostarosta  
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne  Sňato z úřední desky dne 
 


