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Základní ustanovení 
 

Město Hostivice odpovídá ve smyslu ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, za sjízdnost a schůdnost místních komunikací a chodníků 
ve svém vlastnictví. Na území města jsou vymezeny místní komunikace III. třídy podle § 6 
odst. 3 uvedeného zákona rozhodnutím správního odboru Městského úřadu Hostivice 
č. j. 10860/09/Spr ze dne 16. 10. 2009. Dále je z praktického hlediska nutné zajistit 
údržbu vybraných účelových komunikací ve vlastnictví města. V zimním období spočívá 
odpovědnost za sjízdnost a schůdnost ve zmírňování a odstraňování závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti, které vznikají povětrnostními vlivy a podmínkami. 

Zimní údržbu dálnic a silnic I. až III. třídy na území města Hostivice provádějí vlastníci 
těchto komunikací. Za zajištění schůdnosti chodníků ve vlastnictví jiných osob odpovídají 
tyto osoby. Zimní údržbu účelových komunikací zákon neupravuje. 

Město Hostivice zajišťuje zimní údržbu místních komunikací, vybraných účelových 
komunikací a chodníků ve svém vlastnictví (dále jen „komunikací“) v rozsahu stanoveném 
tímto plánem a prostřednictvím své příspěvkové organizace Technické služby Hostivice 
(TSH). Tento plán zimní údržby vychází z vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, a z nařízení města Hostivice č. 4/2009, 
o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací. 
 
 

Vymezení zimního období 
 
Zimním obdobím je doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V zimním 
období se provádí zimní údržba komunikací podle tohoto plánu.  

Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo stanovené zimní období, závady ve 
schůdnosti a sjízdnosti komunikací se zmírňují a odstraňují bez zbytečných odkladů 
přiměřeně ke vzniklé situaci. 
 
 

Řízení zimní údržby 
 
Provádění zimní údržby řídí ředitel TSH, který zodpovídá za připravenost organizace, 
zajištění pohotovosti i vlastní provedení zásahu při vzniku závady ve sjízdnosti nebo 
schůdnosti komunikací ve vlastnictví města. Za nepřítomnosti ředitele TSH přebírá řízení 
zimní údržby zástupce, kterého určí ředitel. 

V případě, kdy TSH nejsou schopny v důsledku zcela mimořádné povětrnostní situace 
zvládnout kalamitní situaci ani při nasazení všech vlastních prostředků, požádá ředitel TSH 
o svolání krizového štábu města. Štáb rozhodne o dalším postupu při řešení mimořádné 
situace. 
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Zajištění pohotovosti 
 
Technické služby Hostivice zajišťují pohotovost ve dnech, kdy podle předpovědi počasí 
může dojít následkem povětrnostních vlivů ke vzniku závad ve sjízdnosti nebo schůdnosti 
komunikací ve vlastnictví města. O vyhlášení pohotovosti rozhoduje ředitel TSH. 
Ve dnech pohotovosti zajišťují TSH připravenost k okamžitému zahájení prací na 
odstraňování závad do 20,00 hodin každého dne a od 5,00 hodin následujícího dne. Pokud 
nastanou závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti komunikací během noci v důsledku 
nepředvídaných povětrnostních vlivů, zahájí TSH odstraňování závad nejpozději do 
7,00 hodin. Při vzniku nepředvídaných závad během dne bude jejich odstraňování 
zahájeno do dvou hodin od jejich vzniku. 
 
 

Zajištění sjízdnosti komunikací 
 
Přehled komunikací a jejich pořadí důležitosti 
 
Udržované komunikace s provozem silničních motorových vozidel se rozdělují podle jejich 
dopravního významu do tří pořadí důležitosti, přičemž do I. pořadí patří komunikace 
s největším dopravním významem. Jednotlivé komunikace na území města jsou rozděleny 
takto: 
I. pořadí důležitosti – komunikace s nejvyšším dopravním významem, 
II. pořadí důležitosti – dopravně významné komunikace, 
III. pořadí důležitosti – všechny ulice, které nejsou zařazeny mezi komunikace 

I. a II. pořadí důležitosti nebo mezi neudržované komunikace. 

Seznam zařazení jednotlivých komunikací do jednotlivých kategorií pořadí důležitosti je 
uveden v příloze 1. Neudržované komunikace stanoví nařízení města č. 4/2009. 

Grafické znázornění pořadí důležitosti jednotlivých komunikací obsahuje plán města 
v příloze 2. 

 
 

Lhůty pro zajištění sjízdnosti 
 
Sjízdnost komunikací se zajišťuje v těchto lhůtách: 
a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin, 
b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin, 
c) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 

48 hodin. 
 
Pokud závada vznikne v průběhu noci, lhůty se počítají od 5,00 hodin v případě vyhlášené 
pohotovosti, jinak od 7,00 hodin. 

Při trvale nepříznivé povětrnostní situaci (dlouhodobé soustavné sněžení, mrznoucí déšť 
apod.) bude zajištěna sjízdnost ve stanovených lhůtách po ukončení této povětrnostní 
situace. Do té doby bude závada ve sjízdnosti zajišťována zmírněním důsledků 
povětrnostní situace vhodným způsobem, a to přednostně na místních komunikacích 
s vyšším pořadím důležitosti. 
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Způsob odstraňování závad ve sjízdnosti 
 
Sjízdnost motoristických komunikací je zajišťována těmito postupy: 
 preventivním posypem, tj. provedením preventivního posypu zpravidla chemickými 

materiály ještě před tím, než dojde ke vzniku závady ve sjízdnosti, 
 formou lokálních zásahů, tj. posypem dle potřeby chemickými nebo inertními materiály 

při nesouvislých závadách ve sjízdnosti, 
 zametáním nebo pluhováním, tj. odstraněním sněhu tak, že zbylá vrstva nemá 

přesáhnout výšku 5 cm, přičemž se přihlíží ke stavebně technickému stavu vozovky, 
 likvidačním posypem, tj. posypem na vzniklé náledí nebo do sněhové vrstvy maximální 

výše 5 cm. 

K posypu komunikací se používá inertní posypový materiál se zrny do velikosti 8 mm, 
v obytné zóně se zrny do velikosti 4 mm. 
 
Sjízdnost komunikací se zajišťuje v tomto rozsahu: 
 u komunikací I. a II. pořadí důležitosti v šířce nejméně 6 metrů, u užších komunikací 

v šířce vozovky tak, že odstraněný sníh se shrne ke kraji vozovky, 
 u komunikací III. pořadí důležitosti v šířce odpovídající šířce radlice nebo kartáče 

použitého stroje, nejméně však v šířce 3 metrů. 
 

V obytné zóně je zajištěním sjízdnosti komunikace zajištěna i schůdnost. 
 
 
 

 

Zajištění schůdnosti místních komunikací 
a chodníků 

 
Přehled místních komunikací a chodníků a jejich pořadí důležitosti 
 
Přehled částí místních komunikací či průjezdních úseků silnic, které slouží chůzi, 
a chodníků (dále jen „chodníky“), na kterých schůdnost zajišťuje město Hostivice 
prostřednictvím Technických služeb Hostivice, je obsažen v příloze 3. V této příloze je 
uvedeno rovněž zařazení jednotlivých chodníků do kategorií pořadí důležitosti. Grafické 
znázornění pořadí důležitosti jednotlivých chodníků obsahuje plán města v příloze 4. 

Zimní údržbu chodníků v areálech základní školy a mateřské školy zajišťují tyto 
příspěvkové organizace města. 
 
 
Lhůty pro zajištění schůdnosti 
 
Závady ve schůdnosti se odstraňují ve stejných lhůtách jako závady ve sjízdnosti. 

Při trvale nepříznivé povětrnostní situaci (dlouhodobé soustavné sněžení, mrznoucí déšť 
apod.) bude zajištěna schůdnost podle předchozích odstavců po ukončení této 
povětrnostní situace. Do té doby se závada ve schůdnosti zajišťuje zmírněním důsledků 
povětrnostní situace vhodným způsobem. 
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Způsob odstraňování závad ve schůdnosti 
 
Závady ve schůdnosti vzniklé v důsledku sněžení bez namrzání se odstraňují odmetením 
nebo odhrnutím sněhu. Pokud dochází k namrzání chodníku při mrznoucím dešti nebo 
sněžení nebo jiných povětrnostních situacích, závady se odstraňují odmetením nebo 
odhrnutím sněhu nebo sněhové břečky a posypem chodníku zdrsňovacími materiály. 
Zmrazky na chodnících je nutné oškrábat.  

K posypávání chodníků je zakázáno používat škváru, popel a inertní posypový materiál se 
zrny většími než 4 mm. Chlorid sodný (NaCl, kuchyňská sůl), chlorid vápenatý (CaCl2) nebo 
jejich směsi se použijí pouze v případě, kdy nelze zajistit schůdnost jinými prostředky. 

Sníh z chodníku je zakázáno shrnovat do vozovky. Sníh se ponechá v pásu nebo 
hromadách na okraji chodníku při vozovce, přičemž nesmí být ztížena jeho případná 
nakládka přihrnutím ke stromům nebo sloupům veřejného osvětlení nebo zataraseny 
přechody pro chodce přes vozovky, příchody a vjezdy do objektů a poklopy sloužící jako 
přístupy k sítím a zařízením uloženým pod povrchem chodníku. 

V místech a na chodnících používaných jako nástupní a výstupní prostory veřejné linkové 
dopravy je zakázáno shrnovat sníh způsobem, který by ohrozil bezpečnost nebo znemožnil 
nástup a výstup cestujících. 

V místech, kde je na chodnících instalováno zábradlí na podporu bezpečného pohybu 
chodců (schodiště, lávky pro pěší apod.), se závady ve schůdnosti odstraňují nejdříve 
v místech u zábradlí. 

Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do 
objektů a v přístupech u přechodů pro chodce. 
 
Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují v tomto rozsahu: 

 u chodníků, které jsou širší než 1,5 m, v šíři nejméně 1,5 m, 
 u chodníků, jejichž šíře je do 1,5 m, se odstraňují závady pouze v šíři chodníku bez 

obrubníku (na těchto chodnících se sníh shrabuje podélně k obrubníku). 
 závady ve schůdnosti chodníků, které slouží chůzi a současně jako zastávka veřejné 

linkové dopravy, se odstraňují v celé šíři chodníku. 
 
 

Vedení dokumentace 
 
Deník zimní údržby 
 
Technické služby Hostivice vedou dokumentaci o zimní údržbě jako samostatný deník, ve 
kterém chronologicky zaznamenávají všechna zjištění a činnosti tak, aby do deníku 
nemohlo být nic dodatečně vpisováno ani z něj vypuštěno. Za vedení deníku zodpovídá 
ředitel TSH. 

Deník obsahuje tyto údaje: 
 datum a čas vyhlášení a ukončení pohotovosti, 
 personální zajištění pohotovosti, 
 přijatá hlášení o zjištěných závadách, 
 datum a čas zahájení a ukončení odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, 
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 rozsah uskutečněného zásahu k odstraňování závad (vrstva odstraněného sněhu 
apod.; přehled ulic a chodníků, ve kterých byl proveden zásah, pokud je odchylný od 
tohoto plánu), 

 personální zajištění zásahu a použitá vozidla a mechanismy, 
 odhad spotřeby posypového materiálu. 
 
 

Závěrečné ustanovení 
 

Tento plán zimní údržby schválila Rada města Hostivice dne 17. prosince 2018 
usnesením č. RM-28/2018-2 a má platnost na dobu neurčitou. Poprvé se podle něj bude 
postupovat 1. ledna 2019. Nahrazuje plán zimní údržby místních komunikací z roku 2009 
změněný v roce 2011. 
 
 

Přílohy 
 

1. Seznam motoristických komunikací dle pořadí důležitosti 
2. Plán města s vyznačením pořadí důležitosti komunikací, komunikací ve správě jiné 

osoby a neudržovaných komunikací 
3. Seznam chodníků dle pořadí důležitosti 
4. Plán města s vyznačením pořadí důležitosti chodníků a chodníků v majetku města 

bez údržby  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Klára Čápová 
starostka města Hostivice 

Ing. Jiří Kučera 
místostarosta města Hostivice 
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Příloha č. 1 Plánu zimní údržby místních komunikací města Hostivice 

Seznam motoristických komunikací  
dle pořadí důležitosti 
 

Komunikace I. pořadí důležitosti 
Komunikace Rozsah údržby Délka Pozn. 
ul. Čížkova podél stadionu 180 m  
Husovo nám. komunikace od ul. Komenského k zámecké bráně 

a dále k potoku; slepá ulice u čp. 14; zámecký dvůr 
od brány k budově čp. 1702 

315 m  

ul. Jiráskova mezi ulicemi Čsl. armády a Železničářů 225 m  
ul. K Nádraží mezi ulicemi Železničářů a Palackého  

a mezi ulicemi Čsl. armády a Potoční 
200 m  

ul. Pelzova v celé délce 150 m  
ul. Pod Stadionem v celé délce 260 m  
ul. Prostřední v okolí zdravotního střediska čp. 791 50 m  
ul. U Zámecké zdi v celé délce 205 m  
ul. Železničářů v celé délce 315 m  
obratiště autobusů PID  
u litovického hřbitova 

zastávka Hostivice, Ve vilkách 100 m  

obratiště autobusů PID  
u Sportovního areálu Břve 

zastávka Hostivice, Břve, sportovní hala 100 m  

celkem 2 100 m  
 
 
 
Komunikace II. pořadí důležitosti 
Komunikace Rozsah údržby Délka Pozn. 
nám. 1. máje v celé délce 70 m  
nám. Jana IV. z Dražic v celé délce 200 m  
ul. 28. října mezi ulicemi Komenského a Břevská 90 m  
ul. 17. listopadu v celé délce 375 m  
ul. B. Němcové v celé délce 330 m  
ul. Bohuslavova v celé délce 275 m  
ul. Břevská mezi ulicemi 28. října a Zahradní 185 m  
ul. Cihlářská v celé délce 360 m  
ul. Družstevní v celé délce 410 m  
ul. Chrtínská v celé délce 300 m  
ul. Jenštejnova v celé délce 380 m  
ul. Ke Skále v celé délce 185 m  
ul. Na Pískách před domy čp. 502 až 506 115 m  
ul. Palackého v celé délce 215 m  
ul. Řehníkova v celé délce 980 m  
ul. Kmochova od ulice Školská k odbočce k domům čp. 1156–1158 95 m  
ul. Platanová v celé délce 305 m  
ul. Sadová mezi ulicemi Komenského a Platanovou 300 m  
ul. Školská v celé délce 340 m  
ul. V Podskalí v celé délce 160 m  
ul. Za Mlýnem mezi ulicemi Ke Skále a B. Němcové 465 m  
celkem 6 135 m  
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Komunikace III. pořadí důležitosti 
Komunikace Rozsah údržby Délka Pozn. 
Husovo nám. od mostku k domu čp. 420 65 m  
ul. 28. října mezi ulicemi Břevská a Kmochova 160 m  
ul. 5. května v celé délce 245 m  
ul. 9. května mezi ulicí Družstevní a domem čp. 1607  395 m  
ul. Akátová v celé délce 175 m  
ul. Bezručova v celé délce 85 m  
ul. Borová v celé délce 90 m 1 
ul. Broulova v celé délce 290 m  
ul. Břevská na Břvích a mezi ulicemi Zahradní a V Háji 320 m  
ul. Cedrová v celé délce 130 m  
ul. Cihlářská od železničního podjezdu k domu čp. 92 170 m  
ul. Česká v celé délce 510 m  
ul. Čížkova ostatní příčné úseky 145 m  
ul. Čsl. armády příjezd k bytovému domu čp. 1585 110 m  
ul. Dělnická v celé délce 330 m  
ul. Dlouhá v celé délce 180 m  
ul. Drdova v celé délce 125 m  
ul. Dubová v celé délce 90 m 1 
ul. Fibichova v celé délce 210 m  
ul. Habrová v celé délce 55 m  
ul. Haklova v celé délce 400 m  
ul. Havlíčkova v celé délce 90 m  
ul. Jabloňová v celé délce 105 m  
ul. Janderova v celé délce 265 m  
ul. Jarní v celé délce 335 m  
ul. Jasanová v celé délce 445 m  
ul. Javorová v celé délce 80 m  
ul. Jedlová v celé délce 35 m  
ul. Jenečská v celé délce 460 m  
ul. Jilmová v celé délce 45 m  
ul. Jiráskova od ulice Železničářů k železničnímu přejezdu 160 m  
ul. K Lesu v celé délce 150 m  
ul. K Rybníku v celé délce 240 m  
ul. Kaštanová v celé délce 195 m  
ul. Ke Stromečkům v celé délce 610 m  
ul. Kmochova úseky nezařazené ve vyšším pořadí 280 m  
ul. Krátká v celé délce 175 m  
ul. Kutnauerova v celé délce 820 m  
ul. Letní v celé délce 270 m  
ul. Lidická v celé délce 185 m  
ul. Lipová v celé délce (v areálu Bažantnice od data převzetí) 440 m  
ul. Litovická příjezd k řadovým rodinným domům 100 m  
ul. Lomená v celé délce 275 m  
ul. Mírová v celé délce 290 m  
ul. Mládežnická v celé délce 225 m  
ul. Modřínová v celé délce 315 m  
ul. Na Hrázi od ulice Litovické k domu čp. 343 330 m  
ul. Na Pískách kromě ulice před domy čp. 502 až 506 670 m  
ul. Na Samotě od ulice Družstevní k domu čp. 1029 260 m  
ul. Na Vršku v celé délce 50 m  
ul. Na Výhledu v celé délce 195 m  
ul. Nad Jenečkem od ulice Novotného k domům čp. 309 a 344 140 m  
ul. Nádražní od železničního přejezdu k vjezdu na hřbitov 495 m  
ul. Nerudova v celé délce 70 m  
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Komunikace Rozsah údržby Délka Pozn. 
ul. Novotného v celé délce 390 m  
ul. Okrajová mezi ulicemi Komenského a Olivová 320 m 1 
ul. Okružní v celé délce 455 m  
ul. Olivová v celé délce 460 m  
ul. Ořechová v celé délce 65 m  
Palouky hlavní komunikace od silnice I/6 a slepá ramena 

východním směrem 
460 m  

ul. Partyzánů v celé délce 85 m  
ul. Pionýrů v celé délce 105 m  
ul. Pod Rybníkem v celé délce 140 m  
ul. Podzimní v celé délce 160 m  
ul. Potoční v celé délce 335 m  
ul. Pražská v celé délce 155 m  
ul. Prostřední v celé délce kromě úseku u ulice Čsl. armády  655 m  
ul. Prunarova v celé délce 80 m  
ul. Růžová v celé délce 150 m  
ul. Sadová mezi ulicemi Platanová a Kaštanová 230 m  
ul. Smetanova v celé délce 165 m  
ul. Sokolská v celé délce 375 m  
ul. Souběžná v celé délce 145 m  
ul. Spojovací v celé délce 185 m  
ul. Študentova v celé délce 180 m  
ul. Tejnorova v celé délce 140 m  
ul. Topolová v celé délce 135 m  
ul. Toskánská v celé délce 380 m  
ul. Tyršova v celé délce 410 m  
ul. U Chobotu v celé délce 45 m  
ul. U Lindbetonky v celé délce 100 m 1 
ul. U Obory v celé délce 275 m  
ul. U Ovčína v celé délce 360 m  
ul. U Potoka v celé délce 195 m  
ul. U Sádek v celé délce 200 m  
ul. U Školičky v celé délce 175 m  
ul. U Vodárny v celé délce 300 m  
ul. Unhošťská v celé délce 310 m 1 
ul. V Čekale v celé délce 250 m  
ul. V Háji mezi ulicemi Tejnorova a K Lesu 150 m  
ul. V Koutě v celé délce 55 m  
ul. V Lukách v celé délce 210 m  
ul. V Uličce v celé délce 330 m  
ul. Valovská v celé délce 225 m 1 
ul. Vinohradská v celé délce 135 m  
ul. Vodňanského v celé délce 420 m  
ul. Vrbová v celé délce 90 m  
ul. Za Mlýnem mezi ulicemi Ke Skále a Cihlářská 370 m  
ul. Za Zahradami v celé délce 300 m  
ul. Zahradní v celé délce 170 m  
ul. Zachařova v celé délce 610 m  
ul. Zimní v celé délce 170 m  
ul. Žďárského v celé délce 265 m  
ul. Žižkova v celé délce 280 m  
celkem 25 530 m  
 

Poznámky: 
1 – od data převzetí komunikace 
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Příloha č. 2 Plánu zimní údržby místních komunikací města Hostivice 
 

Plán města s vyznačením pořadí důležitosti 
komunikací, komunikací ve správě jiné osoby 
a neudržovaných komunikací 
 
 
Příloha je k dispozici v digitální podobě v samostatném souboru. 
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Příloha č. 3 Plánu zimní údržby místních komunikací města Hostivice 
 

Seznam chodníků dle pořadí důležitosti 
 

Chodníky I. pořadí důležitosti 
Chodník Rozsah údržby Délka Pozn. 
ul. Čížkova podél stadionu 180 m  
ul. Čsl. armády od Husova nám. k autobusové zastávce Hostivice 120 m  
Husovo nám. chodníky kolem komunikací vč. průchodu do 

Kmochovy ul.; hlavní cesty v parku jsou ve III. pořadí 
870 m  

ul. K Nádraží mezi ulicemi Potoční a Palackého 80 m  
ul. Kmochova od ulice Školské včetně přechodu přes potok do ulice 

Pod Stadionem 
240 m  

ul. Komenského od Husova nám. po Sadovou  390 m  
ul. Litovická mezi ulicemi Čsl. armády a Čížkova 200 m  
ul. Pelzova v celé délce 70 m  
ul. Pod Stadionem v celé délce 400 m  
ul. Prostřední u zdravotního střediska 40 m  
ul. Školská mezi ulicemi Komenského a Kmochova 250 m  
ul. U Zámecké zdi v celé délce 130 m  
všechny zastávky PID  400 m  
zámecký park hlavní cesty 140 m  
celkem 3 410 m  
 
V I. pořadí se uklízí chodník na jedné straně vozovky, případný druhý chodník je zařazen do III. pořadí. 
 
 

Chodníky II. pořadí důležitosti 
Chodník Rozsah údržby Délka Pozn. 
ul. Cihlářská v celé délce 330 m  
ul. Čsl. armády v celé délce 1 860 m  
ul. Družstevní v celé délce 390 m  
u. Hájecká v celé délce (na hrázi na lávce ručně) 400 m  
ul. Jiráskova mezi ulicemi Čsl. armády a Železničářů 230 m  
ul. Kmochova spojka na Husovo náměstí 100 m  
ul. Komenského mezi ulicemi Sadovou a Okrajovou 370 m  
ul. Litovická kromě úseku v I. kategorii 1 240 m  
ul. Sportovců v celé délce 520 m  
ul. Za Mlýnem cesta z ulice k parku Ke Skále 60 m  
ul. Západní od ul. Řehníkovy k autobusové zastávce 70 m  
cesta z Husova náměstí do ulice Pod Stadionem 200 m  
celkem 6 090 m  
 
Ve II. pořadí se uklízí chodník na jedné straně vozovky, případný druhý chodník je zařazen do III. pořadí 
 
 
Chodníky III. pořadí důležitosti 
Ve III. pořadí jsou zařazeny všechny chodníky, které leží u místních komunikací a vybraných účelových 
komunikací uvedených v příloze 1, mají zpevněný povrch ve stavu umožňujícím strojní úklid a nejsou 
uvedeny v ostatních tabulkách této přílohy. 
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Ulice v obytných zónách 
Ulice Ulice 
nám. Jana IV. z Dražic ul. Pionýrů 
ul. Akátová ul. Řehníkova 
ul. B. Němcové (severní část) ul. Olivová 
ul. Cedrová ul. Ořechová 
ul. Bohuslavova ul. Tejnorova 
ul. Habrová ul. Topolová 
ul. Chrtínská ul. Toskánská 
ul. Jasanová ul. U Lindbetonky 
ul. Jedlová ul. Unhošťská 
ul. Jilmová ul. V Háji 
ul. K Lesu ul. V Uličce (severně od ulice Za Zahradami) 
ul. Kutnauerova ul. Valovská 
ul. Modřínová ul. Vodňanského 
ul. Na Výhledu ul. Zachařova 
ul. Pelzova (I. pořadí) ul. Žďárského 
ul. Prunarova ul. Za Mlýnem (bytové domy) 
 
V ulicích v obytných zónách se za zajištění schůdnosti považuje zajištění sjízdnosti, samostatné chodníky, 
pokud jsou vybudovány, se neudržují. 
 
 

Ulice zcela bez chodníků 
Ulice Ulice 
nám. 1. máje ul. Na Vršku 
ul. Břevská (úsek na Břvích) ul. Nad Jenečkem 
ul. Javorová ul. Nádražní 
ul. K Rybníku ul. Pod Rybníkem 
ul. K Višňovce ul. U Obory 
ul. Ke Skále ul. U Ovčína 
ul. Na Hrázi ul. U Sádek 
ul. Na Pískách ul. Za Mlýnem (úsek mezi ul. Cihlářskou a Ke Skále) 
ul. Na Samotě  
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Příloha č. 4  Plánu zimní údržby místních komunikací města Hostivice 
 

Plán města s vyznačením pořadí důležitosti 
chodníků a chodníků v majetku města 
bez údržby 
 
 
Příloha je k dispozici v digitální podobě v samostatném souboru. 
 
 


