MĚSTO NYMBURK
NAŘÍZENÍ MĚSTA NYMBURKA č. 4/ 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 Nymburka svým usnesením č. 503 ze dne 31.10.2018 vydává podle § 11 odst.1 § 102 odst.2
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, na základě zmocnění § 27 odst. 6) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:
Čl. I.
Neudržované úseky místních komunikací
V souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
byly stanoveny úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období od 1. listopadu 2018 do 31. března
2019. Jedná se o tyto komunikace:
a/ označení vozovky – místopisný název ulice - úsek
28c - ul. U Nadjezdu
51c - ul. Park v Kolonii
78c - přístupová cesta k zahrádkářské kolonii č. 10 (Veslák)
39d - přístupová komunikace k chatkám u Labe (Babín)
88c - ul. Na Kopečku
4c - ul. Na Tržišti v úseku od ul. Vagónka směrem k cyklostezce u Labe
29c - přístupová komunikace u restaurace Semafor (V Kolonii)
69c - spojovací komunikace ke garážím Třešňovka pod ul. Poděbradskou
21c - ul. U Závor
18c - ul. U Pekáren
91c - ul. Komárno
17c - ul. Na Vyhlídce
b/ označení chodníku – místopisný název - úsek
21d - podél Lidušky na sídlišti Jankovice, úsek mezi ul. Růžovou a Širokou
69d - uvnitř bloků mezi ul. Jurije Gagarina a ul. Okružní
12d, 13d a 56d - uvnitř bloků mezi ul. Jurije Gagarina a Ivana Olbrachta
15d, 19d a 57d -uvnitř bloků mezi ul. Jurije Gagarina a Generála Antonína. Sochora
18d - stezka okolo Lidušky od ul. Karla Čapka po ul. Zbožskou
59d - chodník pod hradbami a přilehlé schodiště v úseku podél hradební zdi
63d - stezka po nábřeží Labe v úseku od křižovatky se stezek č. 65d – Na Ostrově a
č.70d Na Remanenci (socha Tyrše) až po hranici katastru
63d - stezka po nábřeží Labe v úseku od zdymadla po křižovatku se stezkou č. 65d Na Ostrově a
ul. Na Remanenci (socha Tyrše)
64d - stezka levý břeh Labe v úseku od železničního mostu po ul. Komárno
11d - spojovací komunikace mezi ul. Lipovou a Ve Vilách
51d - U Katovny - úsek od křižovatky s míst. kom. č. 58d po ul. Na Přístavě
24b - Bobnická v úseku před AZ Elektrostav
7c - V Zahrádkách – v úseku podél parkoviště vedle ul. Okružní
105c - Obslužná – chodník za parkovištěm vpravo (Na Labské terase)
4d - Pražská v úseku od vjezdu do sladovny Soufllet po ČOV
2d - Kolínská od kruhového objezdu u Kauflandu po vjezd do zahradnictví Novák
83c - Kovanická od ul. Dlabačova levý chod. za P

19c - U Stadionu
- chodník v ul. Kolínská (část chodníku na poz. p.č. 968/24, k.ú. Nymburk)
c/ označení vozovky – místopisný název – úsek
U níže uvedených komunikací se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v termínu
platnosti tohoto nařízení do okamžiku převzetí těchto komunikací do majetku města Nymburk.
- ul. Na Hroudách 1,2,3,4,5,6,7 (úseky k rondelům)
- ul. Na Splavech
- ul. Kolínská (část chodníku na poz. p.č. 968/24, k.ú. Nymburk)

Čl. II.
Zimní období je stanoveno v souladu s § 41 odst. 4) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.
Čl. III.
Účinnost
Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Města Nymburka č. 503 ze dne 31.10.2018, nabývá účinnosti
dnem vyhlášení a jeho účinnost končí dne 31.3. 2019.

PhDr. Pavel Fojtík v. r.
starosta města
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