
Nařízení města Svitavy č.  3/2022, 
kterým se stanovuje rozsah, zp ůsob a lh ůty odstra ňování závad ve 
schůdnosti chodník ů, místních komunikací a pr ůjezdních úsek ů 
silnic, a kterým se vymezují úseky místních komunik ací a chodník ů, 
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezaj išťuje sjízdnost 
a schůdnost odstra ňováním sn ěhu a náledí. 
 

Rada města Svitavy se na své schůzi dne 3. 10. 2022 usnesením č. 30/A/1 usnesla vydat podle 
§ 27 odst. 5 a § 27 odst. 7 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 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení. 

 

Článek 1 
Vymezení pojm ů 

 
(1) Zimní údržbou se pro účely tohoto nařízení rozumí soubor činností, jimiž se zajišťuje 

zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací způsobených zimními 
povětrnostními vlivy, a to s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a 
k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. 
 

(2) Sjízdnost místních komunikací je takový stav, který umožňuje jízdu motorových i 
nemotorových vozidel přizpůsobenou dopravně technickému a stavebními stavu komunikace, 
povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu, osobním schopnostem a 
dovednostem řidiče a závadám ve sjízdnosti, které může řidič předvídat. 
 

(3) Schůdnost místních komunikací je takový stav místních komunikací určených pro chodce, 
který umožňuje chůzi přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, 
povětrnostním podmínkám, osobním schopnostem chodce a závadám ve schůdnosti, které 
může chodec předvídat. 
 

(4) Správcem místních komunikací je SPORTES Svitavy s.r.o. 
 

(5) Okamžikem zahájení údržby jsou takové okamžité podmínky místních komunikací, kdy je 
nutno zahájit údržbu za účelem zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti. Okamžik 
zahájení údržby není totožný se zahájením údržby. K zahájení údržby je nutný čas k aktivaci 
strojů a pracovníků. 
 

(6) Průjezdní úsek silnice: je takový úsek silnice, který vede v zastavitelném nebo zastavěném 
území a převádí převážně průjezdní (tranzitní) dopravu tímto územím. 
 

(7) Kalamitní situací se rozumí přerušení sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které 
vzniklo nadměrným spadem sněhu, zpravidla spojeným se silným větrem, nebo mimořádným 
vytvořením náledí nebo námrazy, za předpokladu, že tato živelná událost způsobí nesjízdnost 
a neschůdnost místních komunikací na většině území města.  

 
 

Článek 2 
Rozsah, zp ůsob a lh ůty odstra ňování závad ve sch ůdnosti 

. 
 

1) Pro potřeby zimní údržby lze na městských komunikacích použít tyto technologie: 
a) odklízení sněhu mechanickými prostředky prohrnování (plužení, metení), 
b) zdrsňování náledí a provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními posypovými 

materiály (následný posyp), 
c) rozpouštění sněhu a ledu chemickými rozmrazovacími prostředky, 
d) ruční odstraňování sněhu a ledu, 



e) odvoz sněhu na určené místo, 
f) zajištění odvodnění komunikací (ruční čištění uličních vpustí). 

 
2) Odklízení sněhu začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm. Při trvalém 

sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje, s případným posypem se začíná až po 
odstranění sněhu. Výjimečně, podle okamžitých podmínek, lze provádět na nebezpečných 
místech posyp i v průběhu sněžení. Odklízení sněhu na chodnících se provádí nejméně 
v jednom pruhu o šířce 75 cm.  
 

3) Zdrsňování náledí a provozem ušlapaných a ujetých sněhových vrstev posypem inertními 
posypovými materiály je možné provádět pouze na dopravně důležitých a nebezpečných 
místech, jako např. v blízkosti křižovatek, v místech velkého stoupání, před železničními 
přejezdy, v ostrých směrových obloucích, na mostech, lávkách, schodech, na autobusových 
zastávkách atp. Na ostatních úsecích chodníků a komunikacích se smíšeným provozem je 
možno provádět pouze odstraňování sněhu. Posyp se neprovádí přes železniční přejezdy. 
Jako posypový materiál lze použít písek, drť frakce 4-8 mm, výjimečně 8-11 mm, jiný druh 
posypového materiálu jen výjimečně se souhlasem správce komunikací. Hustota posypu na 
chodnících, refýžích, podchodech apod. činí 100 - 200 g/m2. 
Šířka posypu na komunikacích se smíšeným provozem o šířce do 6 m je 3,5 m, na 
komunikacích se smíšeným provozem o šířce nad 6 m zůstane u obrubníku neposypaný pruh 
cca 1,5 m; rovné úseky se sypou pouze při náledí. 
Posyp se nesmí provádět do sněhové vrstvy vyšší než 3 cm, provádí se až po prohrnutí, 
výjimečně za specifických povětrnostních podmínek je možné na nebezpečných místech 
provést posyp drtí (v případě zmrzlé uježděné vrstvy, na kterou sněží) i v době sněžení, a do 
vrstvy sněhu větší než 3 cm (v případě, že se nebude prohrnovat a podklad bude umrzlý). 
 

4) Použití chemických rozmrazovacích prostředků je možné jen výjimečně, za podmínek, kdy 
použití inertních posypových materiálů je málo účinné, případně vznikne celoplošné náledí 
(mrznoucí déšť, mrholení apod.), o rozsahu a způsobu chemických rozmrazovacích 
prostředků rozhoduje správce místních komunikací. Chemické rozmrazovací prostředky lze 
aplikovat v podchodech, na schodech, na nebezpečných místech, nebo při kalamitní situaci – 
celoplošném náledí na všech udržovaných komunikacích. 
 

5)  Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zejména na místech nepřístupných pro 
mechanizační prostředky. Sníh se ručně odstraňuje a posyp provádí zejména na schodech, 
podchodech, lávkách a na některých autobusových zastávkách, na přechodech pro chodce 
apod. 

 
6) Z důvodu, že není technicky možné udržovat schůdnost všech komunikací ve městě 

najednou, je nutné stanovit pořadí důležitosti. Pořadí důležitosti je dáno trasami jednotlivých 
mechanismů. 

 
7) Zmírňování závad ve schůdnosti se provádí pouze na chodnících, přechodech pro chodce na 

průjezdních úsecích silnic městem, na přechodech pro chodce a na místech obvyklého 
přecházení na místních komunikacích, na schodech, lávkách, na místních komunikacích 
určených výhradně pro chodce, na autobusových zastávkách a na komunikacích se 
smíšeným provozem. 
 

8)  Za okamžik zahájení údržby se považuje spad sněhu větší než 5 cm, vznik náledí (kluzkosti) 
nebo pokyn správce místních komunikací. 

 
9)  Z ekonomických důvodů je zimní údržba prováděna ve dvou režimech, závislých na stavu 

místních komunikací, povětrnostních podmínkách a okamžitých podmínkách: 
 
a) Celoplošný režim - údržba se provádí podle plánu jednotlivých tras v celém stanoveném 

rozsahu. Provádění údržby v celoplošném režimu nastává při spadu sněhu větším než 5 
cm, případně nastanou-li jiné okolnosti a výskyt závad (sníh, kluzkost) je většího rozsahu.   
 

b) Operativní režim – údržba se provádí podle zjištěných závad na komunikacích, které jsou 
předmětem zimní údržby v jiném pořadí, než stanovuje plán. Trasa je sestavena tak, aby 



jednotlivá místa (úseky komunikací) na sebe navazovala a tím se minimalizovaly přejezdy. 
V tomto případě se postupuje obdobně jako v případě celoplošného režimu, s tím rozdílem, že 
údržba se provádí podle zjištěných závad, ne v plném rozsahu údržby. 
 

10)  Kalamitní situaci vyhlašuje starosta města na žádost správce místních komunikací.  
 Zmírňování závad ve schůdnosti se v době kalamitní situace provádí operativně. 
 

11)  Závadu ve schůdnosti je třeba odstranit do 12 hodin od jejího vzniku. 
 
              

Článek 3 
Vymezení úsek ů místních komunikací a chodník ů, na kterých se nezajiš ťuje sjízdnost 

a schůdnost 
 
Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost, jsou vymezeny v příloze č. 1 (Neudržované vozovky) a v příloze č. 2 
(Neudržované chodníky) tohoto nařízení. 

 

 Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se nařízení města Svitavy č. 6/2020, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování 
závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a 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 5 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení. 

 
 
 

 

Bc. Mgr. David Šimek, MBA v.r.   

  

Pavel Čížek v.r. 

starosta  místostarosta 
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Neudržované úseky místních komunikací – vozovek a 
chodníků.  
 
Vzhledem  k dopravně technickému  a  stavebnímu   stavu  
níže uvedených   místních  komunikací,   to  je   k  jejich   
příčnému uspořádání,  příčným sklonům,  šířce vozovky,  
směrovým obloukům, podélným  sklonům, podélným  a 
příčným  vlnám a  vzhledem k malé dopravní  důležitosti  
místních  komunikací,  jakož  i vzhledem k enormní  
ekonomické náročnosti  zimní  údržby se zimní údržba 
neprovádí,  popřípadě provádí jen  příležitostně na těchto 
místních komunikacích : 
 

Soupis  místních  komunikací - vozovek a  chodníků,  
na nichž se zimní  údržba neprovádí resp. se_provádí 
pouze příležitostně (viz. příloha č. 8-9). 
 

 
Příloha č. 8 (PZÚ) 
Neudržované úseky místních komunikací – vozovek  
 

- ul. Horská  
- ul. Trávníky - ul. Lomená 
- příjezdy ke garážím (výjimky jsou uvedeny v příloze č.11 grafická část) 
- ul. Zadní mimo trasy uvedené v příloze č. 11 (grafická část) 
- část komunikace na ul. U Potoka /od schodů u mostu k lávce/ 
- Nová kolonie - Stará kolonie      
- U Stezky 
- část pozemní komunikaci spojující ulice Pod Viaduktem a Zámecká, od 
ul. Pod Viaduktem po ul. Moravská 
- část komunikace na ul. Myslbekova , od ul. Raisova po účelovou 
komunikaci u garáží 
- část komunikace na ul. Na Hrázi v délce 60m /u č.o 10/ 
- ul. Boční 
- slepá část komunikace na ul. V Polích 
- slepá část komunikace na ul. Vojanova 
- ul. Žižkova č.o. 31 a 38 –slepá část (mezi Vítězná č.o. 10 a 12 
- ul. Úvoz – průchod od „Lánské“ zahrady k RD č.o. 5  
- ul. Záhumenní 
- neprovádí se údržba průjezdních úseků silnic na schůdnost (mimo 
přechody pro chodce uvedené v příloze č. 7) 
- ul. Raisova a ul. Arménská – provádí se zimní údržba pouze pluhováním, 
viz. přílohač.1 v plánu ZÚ 
 
Dále se zimní údržba neprovádí na parkovištích na 
území města Svitavy resp. se provádí pouze 
příležitostně při spadu sněhu vyšším než 15 cm.  
 
(Pozn.: V příloze č. 10  je vyjmenováno pouze několik lokalit, kde je vyšší 
počet parkovišť, či parkovacích stání).  
 
 
 



Lokalizace Popis umístění
Číslo 
úseku

Délka 
úseku

Lánská Úsek vpravo (sudá č.o.) od parkoviště po ul. U Křižovatky ok2. 107
kpt. Jaroše Podél R/43 (u parkoviště OD LIDL) ok13. 83
kpt. Jaroše Podél R/43 (u budovy OD LIDL) ok14. 61
kpt. Jaroše Od ul. Moravská ke schodům pod BD č.o. 61 - 65) ok17. 84
Moravská Úsek vpravo (sudá č.o.) Od rohu RD č.o. 2 po roh RD č.o.6 ok18.B 28
Ant. Slavíčka Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Moravská k BD č.o.33 ok19. 102,5
Ant. Slavíčka Úsek vpravo podél příjezdové komunikace k BD č.o. 30.-34. ok31. 25
Ant. Slavíčka Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Pod Viaduktem před RD č.o. 21-15 ok34. 99
Slovenská Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Pod Viaduktem po ul. U Hřiště ok37. 75
U Hřiště Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Ant. Slavíčka po ul. Slovenská ok39. 61
Ant. Slavíčka Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Střední po vjezd na parkoviště OD Kaufland ok43. 75
Česká Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Slovenská po ul. kpt. Jaroše ok46. 120
Česká Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Slovenská po ul. kpt. Jaroše ok47. 112
Dobrovského Úsek vpravo (lichá á č.o.) Od ul. Slovenská po ul. kpt. Jaroše ok48. 108
Křivá Úsek vpravo Od ul. Brněnská po roh BD č.o. 10 ok52. 111
Svitavská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od "průchod Kaláškovi" po ul. Zahradní ok62. 36
Zahradní Úsek vpravo Od ul. Svitavská po plot autoškoly ok66. 72
Okružní Úsek vpravo (lichá č.o.) Od účelové komunikace za RD č.o.27 po ul. kpt. Jaroše ok70. 175
Okružní Úsek od ul. Zahradní k ul. U Potoka - sudá čísla ok71. 40
Svitavská Úsek od ul. Zahradní před BD č.o 8-16 ok76. 110

Větrná 
Úsek od příjezdové komunikace na parkoviště u MŠ Větrná, podél BD Větrná 1-9, končící na rohu BD Svitavská č.o.16

ok81. 111
Větrná Úsek od rohu BD Svitavská č.o. 8-16 po dětské hřiště - ploše s umělým povrchem ok84. 28
Větrná Úsek od rohu BD Svitavská č.o. 8-16 po dětské hřiště - ploše s umělým povrchem ok85. 27
Větrná Úsek proti vchodu do BD Svitavská č.o.18 ok86. 26

Větrná
Úsek mezi chodníkem procházejícím "od rohu BD Svitavská č.o. 8-16 dětskému hřišti - ploše s umělým povrchem" po 
chodník "probíhající mezi rohem BD  č.o.16 a parkovištěm na ul. Svitavská" ok87. 11

Větrná Úsek okolo dětského hřiště - plochy s umělým povrchem včetně napojení k BD č.o. 11-9 a BD č.o.18-26 ok89. 44
Svitavská Úsek podél BD č.o.18-26 tj.od rohu BD č.o.26 k chodníku podél ul. Svitavská ok92. 66

Větrná
Úsek od parkoviště na ul. Mýtní mezi areálem MŠ a BD Větrná č.o. 13-25 k příjezdové komunikaci na 
parkoviště u MŠ Větrná. (první část) ok102. 102

Větrná
Úsek od parkoviště na ul. Mýtní mezi areálem MŠ a BD Větrná č.o. 13-25 k příjezdové komunikaci na 
parkoviště u MŠ Větrná (druhá část) ok103. 41

Větrná
Úsek od spodního rohu BD Svitavská č.o. 36 po chodník vedoucí "od parkoviště na ul. Mýtní mezi areálem 
MŠ a BD Větrná č.o. 13-25 k příjezdové komunikaci na parkoviště u MŠ Větrná" ok104. 105

Větrná
Úsek od rohu BD č.o.25 podél vozovky ke křižovatce s ul. Mýtní a dále podél parkoviště na ul. Mýtní k vjezdu 
na parkoviště za supermarket (Mýtní č.o. 6) ok106. 32

Svitavská Úsek od parkoviště pod supermarketem podél BD č.o. 18-26 ke komunikaci na ul. Svitavská ok111. 118
Mýtní Úsek vpravo Od ul. kpt. Jaroše po ul. Svitavská ok115. 87
Mýtní Úsek vlevo Od ul. kpt. Jaroše po ul. Požární ok116. 54
Felberova Úsek vpravo Od ul. Mýtní po chodník proti BD č.o. 9 ok120. 176
Felberova Úsek proti vstupu do BD č.o. 9 ok125. 16
Felberova Úsek u vstupu do BD č.o. 9 ok130. 11
Svitavská Úsek před RD č.o. 39-43 od ul. N Hrázi - včetně mostu za čerpací stanicí  ok136. 77
Údolní Úsek vpravo podél komunikace od ul. Svitavská ok137. 226
Hybešova Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Tkalcovská po ul. Polní ok146. 158
Hybešova Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Polní po chodník vedle BD Zahradní č.o. 2A ok147. 104
Polní Úsek před Polní č.o.1 po ul. Zahradní ok149. 57
Nad Rybníkem Úsek od ul. Hybešova po ul. Zahradní ok150. 54
Zahradní Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Polní po ul. Nad Rybníkem ok151. 107
Nad Rybníkem Úsek od ul. Zahradní po ul. Vladimíra Holana ok163. 148
Nad Rybníkem Úsek od ul. Zahradní po ul. Františka Hrabína ok164. 142
Zahradní Úsek vlevo Od ul. Nad Rybníkem po ul. U Vodárny ok165. 192
Nad Rybníkem Úsek vpravo Od ul. Františka Hrubína po ul. Jana Skácela ok166. 112
Nad Rybníkem Úsek vlevo Od ul. Vladimíra Holana po ul. Jana Skácela ok167. 111
kpt. Nálepky Úsek vpravo (sudá č.o.)Od ul. Kollárova po ul. E. Beneše ok169. 114
kpt. Nálepky Úsek vpravo Od ul. E. Beneše po ul. Tylova ok171. 52
kpt. Nálepky Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Tylova po ul. Nejedlého ok172. 117
Nejedlého Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. U Stadionu po ul. kpt. Nálepky ok179. 65
kpt. Nálepky Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Nejedlého po ul. Radiměřská ok180. 237
Radiměřská Úsek vlevo Od ul. kpt. Nálepky po příjezdovou komunikaci k BD č.o. 86-84 ok183. 64
Radiměřská Úsek vlevo Od příjezdové komunikace k BD č.o. 86-84 po ul. U Stadionu ok184. 26
Dělnická Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Radiměřská po ul. Hálkova ok189. 193
U Kojeneckého 
ústavu

Úsek vpravo Od ul. Na Barikádách po ul. Stará kolonie
ok191. 28

U Kojeneckého 
ústavu

Úsek vpravo Od ul. Na Barikádách po ul. Stará kolonie
ok192. 120

Průmyslová Úsek od příjezdové kom. Do areálu ZZN po komunikaci ke Kovošrotu ok195. 517
Průmyslová Úsek vpravo Od ul. Olomoucká po vjezd do areálu (proti příjezdové komunikaci do ZZN) ok196. 76
Průmyslová Úsek od příjezdové kom. ke Kovošrotu na roh areálu Kovošrotu před Dopravní stavby. ok197. 436

NEUDRŽOVANÉ CHODNÍKY



Lokalizace Popis umístění
Číslo 
úseku

Délka 
úseku

NEUDRŽOVANÉ CHODNÍKY

Průmyslová Úsek od železničního přejezdu (vlečky) v průmyslové části "Paprsek" ok198. 306
V Zahrádkách Úsek vpravo Od ul. Olomoucká k bočnímu vchodu do budovy č.o. 2 ok199. 110
Průmyslová Úsek vpravo Od ul. Olomoucká po příjezdovou komunikaci na parkoviště ok202. 100
M. Majerové Úsek od účelové komunikace před BD č.o.1-5 po účelovou komunikaci před BD č.o.7-11 ok206. 53
M. Majerové Úsek od účelové komunikace před BD č.o.7-11 po ul. M. Majerové ok207. 50

M. Majerové
Část úseku od chodníku vedoucího přes park (od ul. M. Majerové po ul. Bratří Čapků - slepá část) po ul. M. 
Pujmanové ok209. 135

5. května Úsek od vjezdu do areálu před přejezdem ČD po přejezd ČD ok212. 20
5.května Úsek před obřadní síní po ul. Nádražní ok214. 35

Bratří Čapků
Úsek před BD č.o. 1-5 od komunikace na ul. Bratří Čapků po chodník "procházející přes park od ul. 
Revoluční" po ul. M. Pujmanové ok227. 62

Bratří Čapků
Úsek za BD č.o. 7-11 od komunikace na ul. Bratří Čapků po chodník "vedoucí od vchodu BD č.o.11 k vchodu 
BD č.o. 5" ok228. 47

Bratří Čapků
Úsek za BD č.o. 13 -17 Od komunikace na ul. Bratří Čapků po chodník "vedoucí od vchodu BD č.o.17 k 
vchodu BD č.o. 11" ok230. 47

Bratří Čapků Úsek od vchodu BD č.o. 17 k ul. M. Pujmanové ok233. 13
Bratří Čapků Úsek vedoucí od vchodu BD č.o.17 k vchodu BD č.o. 11 ok234. 24
Bratří Čapků Úsek vedoucí od vchodu BD č.o.11 k vchodu BD č.o. 5 ok235. 23
Revoluční Úsek za BD č.o. 1-8 ok237. 61
Revoluční Úsek za BD č.o. 8-14 ok238. 46

Revoluční
Úsek od zadního vchodu BD č.o.2 po chodník "procházející přes park od ul. Revoluční po ul. M. Pujmanové"

ok239. 17

Revoluční
Úsek od zadního vchodu BD č.o. 8 po chodník "procházející přes park od ul. Revoluční po ul. M. Pujmanové"

ok240. 11
Revoluční Úsek vlevo od ul. Revoluční po ul. Lanškrounská (před "Družbou") ok241. 89
Marie Majerové Část chodníku vedoucího přes park (od ul. M. Majerové po ul. Bratří Čapků - slepá část)

ok244. 133
Jana Želivského Úsek mezi parkovištěm a BD Revoluční č.o. 1-7 od ul. Lidická po komunikaci propojující ul. Revoluční a ul. 

Lanškrounská (před "Družbou") ok245. 87
Lidická Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Nezvalova po ul. Malá ok248. 174
Lidická Úsek slepá část (sudá č.o.) od ul. M. Pujmanové ke garážím ok251. 142
Malá Úsek vpravo Od ul. Lidická po ul. Jana Švermy ok254. 60
Jana Švermy Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Nezvalova po ul. Malá ok255. 137
Jana Švermy Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Malá po RD č.o.41 a úsek na ul. Malá vpravo od J. Švermy o

k
257. 122

Nezvalova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. J. Želivského (Lidická) po ul. Přímá ok259. 156
Přímá Úsek vlevo Od ul. Nezvalova po ul. Jana Želivského ok260. 70
Nezvalova Úsek od rohu RD č.o. 21 po roh RD č.o.17 a dále podél komunikace ke železničnímu přejezdu ok262. 67
5. května Úsek od rohu parkoviště proti OD Centrum pod schody u podchodu ok270. 89
Pivovarská Úsek vlevo Od ul. Dolní po ul. 5. května ok275. 94
Dolní Úsek od ul Pivovarská po roh RD č.o.17 ok276. 37
Školní Úsek vlevo Od ul. 5. května po roh domu Školní č.o.5 ok279. 86
5. května Úsek před RD 5. května č.o. 7 ok283. 18
Milady 
Horákové

Úsek proti vchodu do RD Školní č.o. 16 podél komunikace k přechodu na ul. M. horákové
ok291. 23

Vrchlického Úsek vlevo (lichá č.o.) Od příjezdové komunikace k PČR na ul. Vrchlického po ul. Lanškrounská ok294. 248,5
Příční Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Školní po ul. Mostní ok296. 120
Příční Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Školní po ul. Mostní ok297. 109
Mostní Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Příční po ul. Vrchlického ok300. 35
Mostní Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Bezručova po ul. Příční ok301. 37
Mostní Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Bezručova po ul. Vrchlického ok302. 78
Šafaříkova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Vrchlického po ul. Bezručova II. ok303. 80
Šafaříkova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Vrchlického po ul. Bezručova II. ok304. 74
Bezručova II. Úsek od kontejnerového stání podél řeky po ul. Seifertova ok305. 38
Seifertova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Vrchlického po ul. Bezručova II. ok306. 79
Seifertova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Vrchlického po ul. Bezručova ok307. 50
Bezručova II. Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Seifertova po roh RD č.o.4 ok308. 18
Lanškrounská Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Bezručova po ul.Vrchlického ok312. 147
Lanškrounská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Kijevská po ul. Blanická ok318. 60
Lanškrounská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Blanická po ul. U Mlýnského potoka ok319. 49
Kijevská Úsek vpravo Od ul. Lanškrounská po vjezd do areálu ok320. 38
Rooseveltova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. U Mlýnského potoka po ul. Blanická ok321. 69
Lačnovská Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Lanškrounská po ul. Říční ok328. 86
Jana Želivského Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Přímá po schody před RD č.o. 26

ok339. 58
Zadní Úsek vpravo vedle Slunečná 3 (v části ulice k železniční trati) ok336. 11
Slunečná Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Zadní po ul. Za Kolonkou ok342. 137
U Větrolamu Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Zadní po ul. Za Kolonkou ok343. 206
U Větrolamu Úsek k RD č.o. 5-13 (ke skladu Bytového družstva) ok344. 108
Pavlovova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Kollárova po ul. E. Beneše ok349. 142



Lokalizace Popis umístění
Číslo 
úseku

Délka 
úseku

NEUDRŽOVANÉ CHODNÍKY

Kollárova Úsek před Nemocnicí od vjezdu do areálu (vjezd RZS) po boční vchod na ul. U Nemocnice ok351. 90
Purkyňova Úsek před BD č.o. 55 ok363. 26
Jiráskova Úsek vpravo Od účelové komunikace vedoucí k domu č.o. 63 po refýž na nám. Míru ok371. 64
Jiráskova Úsek vlevo od ul. Nerudova po refýž na nám. Míru ok372. 65
Nerudova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Jiráskova po RD č.o.12 ok373. 59
Nerudova Úsek vpravo Od ul. Jiráskova po vjezd do areálu ZŠ ok374. 49
Nerudova Úsek od vjezdu do areálu ZŠ po bránu u bankovního domu ok375. 58
Růžová Úsek od ul. nám. Míru po ul. Vojanova (slepá část) ok396. 65
Soudní Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Vojanova po ul. M. Horákové ok401. 55

Tyrše a Fügnera
Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Soudní po roh RD č.o. 10

ok403. 87
Kijevská Úsek vpravo Od vjezdu do areálu po ul. Rooseveltova ok406. 48
Marie 
Kudeříkové

Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. M. Horákové po ul. Kijevská 
ok407. 93

Rooseveltova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Kijevská po ul. Blanická ok409. 91
Žižkova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Kijevská po ul. B. Němcové ok419. 66
Žižkova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. B. Němcové po ul. Vítězná ok420. 123
Havlíčkova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Vítězná po ul. B. Němcové ok421. 131
Havlíčkova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. B. Němcové po ul. Kijevská ok423. 65
Rokycanova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Kijevská po ul. B. Němcové ok425. 61
Rokycanova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. B. Němcové po ul. Vítězná ok428. 138
Boženy 
Němcové 

Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Žižkova po ul. Havlíčkova
ok430. 47

Boženy 
Němcové 

Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Havlíčkova po ul. Rokycanova
ok432. 41

Boženy 
Němcové 

Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Rokycanova po samostatný chodník "nacházející se mezi ul. B. Němcové a 
ul. Vítězná" ok434. 72

Boženy 
Němcové 

Úsek vlevo (lichá č.o) Od ul. Neumannova po účelovou komunikaci vedle BD č.o. 11
ok443. 24

Vítězná Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Žižkova po ul. Havlíčkova ok445. 48
Vítězná Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Havlíčkova po ul. Rokycanova ok446. 40
Vítězná Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Rokycanova po parkoviště ok447. 48
Vítězná Úsek vlevo (lichá č.o.) od parkoviště u restaurace po vlečkový přejezd do areálu (Svitap) ok450. 257
Purkyňova Úsek vpravo Od ul. E. Beneše po příjezdovou komunikaci k rampě OD Billa ok453. 57
Tylova Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. kpt. Nálepky po ul. Pavlovova ok457. 58
Tylova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. kpt. Nálepky po ul. Pavlovova ok458. 60
Nejedlého Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. kpt. Nálepky po ul. Pavlovova ok459. 63
Pavlovova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. E. Beneše po ul. Tylova ok461. 50
Pavlovova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Tylova po ul. Nejedlého ok462. 115
Lázeňská Úsek vpravo (lichá č.o.) Od restaurace Astra po vjezd na parkoviště před BD Dimitrovova č.o. 25-23 ok465. 14

Lázeňská
Úsek od vjezdu na parkoviště před BD Dimitrovova č.o. 25 - 23 po příjezdovou komunikaci k objektu kotelny 

ok466. 71
Dimitovova Úsek od ul. Lázeňská po ul. Dimitrovova vedle  BD č.o. 15 ok471. 56
Palackého Úsek za BD č.o. 14 -10 po ul. Palackého ok484. 69
Palackého Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Malé nám. po ul. Nová ok486. 72
Československé 
armády

Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Nová po ul. R. Kloudy
ok489. 67

Palackého Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Nová po ul. R. Kloudy ok490. 69
Horova Úsek od podchodu za OD Albert po ul. T.G.M. (roh domu č.o.11) ok505. 69
T.G.Masaryka Úsek vlevo (lichá č.o.) Od rohu domu č.o.97 na ul. nám. Míru po ul. Horova ok506. 91
Jungmannova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Uzavřená po parkoviště u krytého plaveckého bazénu ok521. 80

Chelčického
Úsek vlevo (sudá č.o.) Od příjezdové komunikace ke garážím (vnitroblok Riegrova) po ul. Olbrachtova 

ok530. 78

Chelčického
Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Neumannova po příjezdovou komunikaci ke garážím (vnitroblok Riegrova)

ok531. 272
Mánesova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Chelčického po ul. B. Němcové ok537. 172
Alešova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Chelčického po ul. B. Němcové ok539. 140
Švabinského Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Kijevská po ul. B. Němcové ok541. 106
Boženy 
Němcové

Úsek vlevo (lichá č.o.) Od účelové komunikace vedle BD č.o. 11 po ul. Švabinského
ok542. 73

Boženy 
Němcové

Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Alešova po ul. Mánesova
ok543. 65

Boženy 
Němcové

Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Švabinského po ul. Alešova
ok544. 63

Boženy 
Němcové

Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Alešova po ul. Olbrachtova
ok545. 84

Olbrachtova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Na Červenici po roh RD č.o. 29 ok546. 92

Vítězná
Úsek od příjezdové komunikace ke garážím za BD č.o. 96 - 94 po komunikaci spojující ul. Olbrachtova a ul. 
Slunečná ok550. 49



Lokalizace Popis umístění
Číslo 
úseku

Délka 
úseku

NEUDRŽOVANÉ CHODNÍKY

Radiměřská Úsek vpravo. Od ul. kpt. Nálepky po ul. Pavlovova ok551. 102
Pavlovova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul.Nejedlého po ul. Radiměřská ok553. 180
Lázeňská Úsek vpravo (sudá č.o.) Od příjezdové komunikace do areálu soudu po roh RD č.o. 74 ok563. 106
Československé 
armády

Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. R. Kloudy po ul. Mařákova
ok566. 124

Československé 
armády

Úsek od komunikace na ul. ČSA po schody u samoobsluhy
ok567. 9

Československé 
armády

Úsek od vozovky ČSA po roh BD č.o. 12
ok568. 19

Palackého Úsek vlevo od ul. R. Kloudy po ul. Fibichova ok574. 63
Fibichova Úsek k BD č.o. 8 - 6 ok575. 36
Fibichova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Palackého po ul. Dvořákova ok576. 50
Mařákova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. B. Martinů po ul. Dvořákova ok579. 78
Mařákova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ČSA po ul. B. Martinů ok580. 82

Československé 
armády

Úsek od ul. ČSA (vpravo okolo BD č.o. 16 ) po chodník "probíhající od ul. ČSA (vlevo okolo BD č.o.16) po ul. 
Bohuslava Martinů" ok583. 36

Bohuslava 
Martinů

Úsek před vstupy do BD č.o. 3 - 9  Od Chodníku "probíhajícího od ul. ČSA (vlevo okolo BD č.o.16) po ul. 
Bohuslava Martinů" po roh BD č.o 11 ok584. 92

Štursova Úsek vlevo Od ul. B. Martinů po ul. Myslbekova ok586. 55
Štursova Úsek vpravo Od ul. B. Martinů po ul. Myslbekova ok587. 62
Štursova Úsek vpravo Od ul. B. Martinů po ul. Dvořákova ok589. 91
Bohuslava 
Martinů

Úsek vpravo Od ul. Mařákova po ul. Štursova
ok590. 127

Uzavřená Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. T.G.Masaryka po roh RD č.o. 14 ok599. 93
Uzavřená Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. T.G.Masaryka po roh domu č.o. 17 ok600. 68
Riegrova Úsek od ul. Riegrova podél samoobsluhy po ul. Chelčického ok603. 110
Olbrachtova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od vjezdu na parkoviště u sportovní haly po ul. Na Červenici ok609. 116
Na Červenici Úsek vpravo (před Dostojevského č.o. 27-29) po ul. Tolstého ok614. 69
Dostojevského Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Tolstého po ul. Pražská ok616. 141
Tolstého Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Pražská po ul. Dostojevského roh RD č.o. 24  ok617. 119
Puškynova Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Tolstého po ul. Pražská ok620. 172
U Cementárny Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Tolstého po roh RD č.o.6 ok621. 73

Hálkova
Úsek vlevo Od příjezdové komunikace k pile (proti ul. Nár. Osvobození) po komunikaci k areálu Cihelna

ok623. 39

Hálkova
Úsek vlevo Od příjezdové komunikace k pile (proti ul. Nár. Osvobození) po komunikaci k areálu Cihelna

ok624. 79
Hálkova Úsek vlevo Od komunikace k areálu Cihelna po ul. Raisova ok628. 152
Raisova 
/jednosměrka/

Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Myslbekova po ul. Hálkova
ok631. 124

Raisova /slepá/ Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul.Hálkova po komunikaci k RD č.o. 16 - 22 ok632. 93
Raisova /slepá/ Úsek vpravo (sudá č.o.) Od komunikace k RD č.o. 16 - 22 po komunikaci k RD č.o. 28 - 34 ok633. 79
Raisova /slepá/ Úsek vpravo (sudá č.o.) Od chodníku "procházejícího od ul.Hálkova po komunikaci k RD č.o. 16 - 22" po plot 

za RD Vančurova č.o. 15
ok634. 68

Raisova /slepá/ Úsek vlevo (sudá č.o.) Od  chodníku procházejícího "od RD č.o. 16 - 22 po komunikaci k RD č.o. 28 - 34" po 
plot za RD Vančurova č.o. 15 ok635. 80

Raisova /slepá/ Úsek vpravo (sudá č.o.) Od  chodníku procházejícího "od RD č.o. 16 - 22 po komunikaci k RD č.o. 28 - 34" 
po ul. Vančurova ok636. 99

Raisova /slepá/ Úsek vlevo (sudá č.o.) Od  rohu parcely u RD č.o.34 po chodník procházející k ul. Vančurova ok637. 78
Šalounova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Raisova po ul. Vančurova ok638. 123
Myslbekova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Raisova po ul. Vančurova ok640. 127
Vančurova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od vstupu k RD č.o. 4 po ul. Tobrucká ok642. 35
Tobrucká Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Vančurova po ul. Poličská ok644. 70
Jugoslávská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Poličská po ul. Rumunská ok650. 64
Rumunská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Jugoslávská  po roh parcely RD č.o. 35 ok651. 145
Rumunská Úsek vpravo Od ul. Jugoslávská po roh parcely u RD č.o. 22 ok652. 129
Rumunská Úsek od rohu parcely u RD č.o. 22 po ul Kubánská ok653. 60
Na Průhonu Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Poličská po ul. V  Polích ok654. 68
Na Průhonu Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Poličská po ul. V  Polích ok655. 64
V Polích Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Na Průhonu po ul. Jugoslávská ok656. 66

V Polích Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Na Průhonu po ul. Jugoslávská ok657. 79
Jugoslávská Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. V Polích po ul. U Studeného potoka ok658. 146
Bulharská Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. U Studeného potoka po roh parcely RD č.o. 6 na ul. Kubánská ok659. 132
Bulharská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Jugoslávská po ul. Kubánská ok660. 85
Jugoslávská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Polská po ul. Bulharská ok662. 50
Polská Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Jugoslávská po ul. Kubánská ok663. 98
Kubánská Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Polská po ul. Bulharská ok664. 68
Jugoslávská Úsek vlevo (lichá č.o) Od ul. Rumunská po ul. Polská ok665. 71
Polská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Jugoslávská po ul. Kubánská ok666. 124
Kubánská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od rohu parcely RD č.o.1A po ul. Ruská ok667. 301



Lokalizace Popis umístění
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Gruzínská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Ruská po příjezd na parkoviště ok668. 68
Gruzínská Úsek vpravo (sudá č.o.) Od RD č.o. 6 po ul. Litevská ok669. 176
Ruská Úsek vlevo Od RD Gruzínská č.o. 2 po ul. Arménská ok670. 62
Ruská Úsek vlevo Od RD Arménská č.o. 2 po ul. Litevská ok671. 110
Ruská Úsek vpravo Od ul. Kubánská po ul. Maďarská ok672. 77
Litevská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Ruská po ul. Gruzínská ok673. 138
Ruská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Litevská po roh parcely RD Estonská č.o. 8 ok674. 135
Gorkého Úsek vlevo Od ul. Gorkého k ul. Pražská (vedle domu na ul. Pražská č.o.1) ok677. 28
Gorkého Úsek vpravo (sudá č.o.) Od RD č.o. 16 po ul. Krátká ok678. 135
Krátká Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Gorkého po ul. Pražská ok680. 45
Krátká Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Majakovského  po ul. Gorkého ok683. 88
Gorkého Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Krátká po ul. Petrusova ok686. 134
Petrusova Úsek vlevo Od ul. Gorkého po ul. Pražská ok689. 57

Pražská
Úsek vpravo Od příjezdové komunikace k chatám u rybníka Rosnička ("Plechárně") po hostinec "U Jelena" 

ok698. 795
Hlavní Úsek vpravo Od přechodu pro chodce po vjezd do areálu SUS ok699. 196

Hlavní
Úsek vpravo Od vjezdu do areálu SUS po příjezdovou komunikaci ke garážím (komunikaci k železničnímu 
přejezdu)  ok700. 186

Hlavní
Úsek vpravo Od  příjezdové komunikace ke garážím (komunikace k železničnímu přejezdu)  po příjezdovou 
komunikaci k domu č.o. 28 ok701. 45

Zahradní Úsek - průchod z ul. Zahradní na ul. U Stadionu ok702. 267
Zahradní Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Fr. Halase po ul. U Vodárny ok704. 186
U Vodárny Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Fr. Hrubína po ul. Zahradní ok705. 130
Pivovarská Úsek od ul. Pivovarská po vchod do OD Albert - Hypernova ok708. 166

U Tří mostů Úsek od vchodu do OD Albert - Hypernova po schody pod A Centrem ok709. 79,5

Pod Viaduktem Úsek (sudá č.o.) Od vjezdu k RD č.o. 28 po ul. Ant. Slavíčka a dále od ul. Ant. Slavíčka po roh RD č.o. 8
ok712. 57

U Křižovatky Úsek vpravo Od ul. Lánská slepá část ok713. 39

Lánská Úsek vlevo Od trafostanice po příjezd ke garážím ok714. 65

Střední Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Ant. Slavíčka po ul. Slovenská ok718. 57

Střední Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Ant. Slavíčka po roh parcely u RD č.o. 6 ok719. 89

Střední Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Ant. Slavíčka po roh parcely u RD č.o. 5 ok720. 65

U Potoka Úsek vpravo (lichá č.o.) Od rohu RD č.o. 7 po ul. Zahradní 721. 39

Průmyslová Úsek od příjezdové komunikace na parkoviště po BUS zastávku na ul. U Tří mostů ok735. 96

Marie Majerové Úsek od vozovky po vchod do BD č.o. 5 (proti vchodu do BD č.o.5) ok736. 12

Marie Majerové Úsek od vozovky po vchod do BD č.o.11 (proti vchodu do BD č.o. 11) ok737. 10

Marie Majerové Úsek od vozovky po vchod do BD č.o.11 (z boku k vchodu do BD č.o. 11) ok738. 13

Marie Majerové Úsek od vozovky po roh BD č.o. 2 (Mezi BD a areálem MŠ) ok739. 105

Jana Švermy Úsek od rohu parcely u RD č.o. 18 po roh parcely u BD č.o.20 ok740. 42

Purkyňova Úsek vpravo od ul. Purkyňova po ul. Máchova alej (podél OD "Železářství Andrlík") ok742. 53

Sokolovská Úsek od ul. Sokolovská k vchodu do Gymnázia a dále po ul. Poličská ok748. 101

U Tří mostů Úsek od ul. Ant. Slavíčka po čerpací stanici 749. 37

Antonína 
Slavíčka

Úsek před BD č.o. 30 - 34 
ok750. 55

5. května Úsek vpravo Od ul. 5. května po roh autocvičiště ok751. 126
Průmyslová Úsek vpravo i vlevo před areálem šamotky (Dinas) ok752. 173

Bratří Čapků Úsek od ul. M. Pujmanové po roh BD č.o. 6 ok753. 93

Bratří Čapků
Úsek - průchod od komunikace na ul. B. Čapků po chodník "procházejí od ul. Revoluční po ul. Lanškrounská"

ok754. 54

Revoluční 
Úsek od ul. Revoluční k domu Bratří Čapků č.o. 1B a dále k chodníku "procházejícího od ul.Revoluční  po 
schody před budovou Bratří Čapků č.o. 1A" ok755. 33

Nerudova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od vjezdu do dvora mototechny po OD Albert ok756. 30

Nerudova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od rohu domu č.o.2  po vjezd do dvora mototechny ok757. 45

Nerudova Úsek vpravo Od rohu parcely za domem nám. Míru č.o. 87 po ul. nám. Míru ok758. 39

Maďarská Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Ruská po roh parcely u RD č.o. 2 ok759. 59

Slovenská Úsek vlevo (sudá č.o.) Od rohu RD č.o. 4B po ul. Dobrovského ok762. 54

Slovenská Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Dobrovského po ul. Česká ok763. 64

Gorkého Úsek od komunikace na ul. Gorkého po plot (z boku domu č.o. 21) ok765. 17

Gorkého Úsek od komunikace na ul. Gorkého po plot (z boku domu č.o. 19) ok766. 15

Větrná Úsek vlevo Za ZŠ Felberova od ul. Mýtní po konec chodníku (ke kotelně TEDOMU) ok772. 164

Větrná Úsek od hřiště (u kotelny TEDOMU) po roh tělocvičny ok773. 42

Mýtní Úsek od ul. Mýtní podél OD k areálu MŠ a dále od vchodu do OD k parkovišti ok774. 64

Lánská Úsek vlevo (lichá č.o.) od parkoviště po ul. U Křižovatky ok778. 73

Chodník k Langrovu lesu - úsek od ul. Vančurova po vozovku na ul. Poličská 780. 31

Chodník k Langrovu lesu - úsek od vozovky na ul. Poličská po ul. U Langrova lesa 781. 184

Kollárova Úsek vlevo od křiž. Ul. Kollárova a Pavlovova  k býv. OD Billa 783. 79

Kollárova Úsek od ul. Kollárova k rohu budovy polikliniky 785. 28

Petrusova Úsek vpravo od ul. Habrová po ul. Jasanová 788. 69

Petrusova Úsek vpravo od ul. Jasanová po účelovou komunikaci 789. 46

Poličská



Lokalizace Popis umístění
Číslo 
úseku

Délka 
úseku

NEUDRŽOVANÉ CHODNÍKY

Habrová Úsek vlevo od ul. Petrusova po ul. Lipová 790. 104

Lipová Úsek vlevo od ul. Habrová po ul. Topolová 791. 155

Bezručova Úsek za řekou od  ul. Mostní po ul. Školní 794. 74

Hlavní Úsek vpravo od příjezdové komunikace k domu č.o.28 po příjezdovou komunikaci k domu s č.o.38 795. 226

Hlavní Úsek vpravo od příjezdové komunikace k domu č.o.38 po příjezdovou komunikaci k domu s č.o.54 796. 92

Hlavní
Úsek vpravo od příjezdové komunikace k domu č.o.54 po příjezdovou komunikaci k domu s č.o.64A (druhý příjezd) 

797. 57

Hlavní
Úsek vpravo od příjezdové komunikace k domu .64A (druhý příjezd) po komunikaci mezi domy s č.o.74 a 76

798. 187

Hlavní Úsek vpravo od  komunikace mezi domy s č.o.74 a 76 po vjezd k domu s č.o.84 799. 199

Hlavní Úsek vpravo od příjezdové komunikace k BD č.o. 88 po komunikaci mezi domy č.o.96 a 102 800. 178

Hlavní Úsek vpravo od komunikace mezi domy č.o.96 a 102  po příjezdovou komunikaci k domu č.o. 102 801. 58

Hlavní Úsek vpravo od příjezdové komunikace k do č.o.102 po komunikaci vedle domu č.o. 114 802. 149

Hlavní Úsek vpravo od komunikace vedle domu č.o.114 po příjezdovou komunikaci k objektu JZD č.o.132 803. 245

Hlavní
Úsek vpravo od příjezdové komunikace k obkektu JZD č.o. 132 na konec chodníku před příjezdovou 
komunikací k domu č.o. 138 804. 128

Hlavní Úsek vlevo od komunikace vedle domu č.o. 71 po příjezdovou komunikaci k domu č.o. 77 a 79 805. 78

Hlavní Úsek vlevo od příjezdové komunikace k domu 77 a 79 po komunikaci vedle domu s č.o. 85 806. 46

Hlavní Úsek vlevo od komunikace vedle domu č.o. 85 po komunikaci vedle domu č.o. 101 807. 246

Hlavní Úsek vlevo od komunikace vedle domu č.o.101 po komunikaci vedle domu č.o. 115 808. 63

Hlavní Úsek vlevo od komunikace vedle domu č.o. 115  na konec chodníku 809. 54

Hlavní Úsek vlevo od mostu proti domu č.o. 102 k domu č.o. 63 810. 82

Lanškrounská Úsek vlevo Od ul. Vrchlického po parkoviště před domem č.o. 4 ok315. 65
Lanškrounská Úsek od parkoviště před domem č.o. 4 po příjezdovou komunikaci do parku ok316. 35
Lanškrounská Úsek od příjezdové komunikace do parku po trafostanici ok317. 16
Rooseveltova Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. U Mlýnského potoka po vjezd do areálu  u RD č.o.13 ok322. 53
U Mlýnského 
potoka

Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Lanškrounská po ul. Říční
ok323. 120

Lanškrounská Úsek vpravo (lichá č.o.) Od komunikace mezi domy č.o. 21 a 19 po ul. U Mlýnského potoka ok324. 40
Vítězná Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Říční po ul. Žižkova ok325. 134
Říční Úsek vlevo (lichá č.o) Od ul. Vítězná po vjezd do areálu ok326. 78
Říční Úsek od vjezdu do areálu po most ok327. 57
Lačnovská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Lanškrounská po ul. Říční ok329. 92
Lanškrounská Úsek vpravo Od ul. Tovární po vjezd do areálu ok330. 14
Lanškrounská Úsek vpravo Od vjezdu do areálu po ul. Bratří Čapků ok331. 30

Lanškrounská
Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Bratří Čapků po komunikaci mezi ul.Revoluční a ul. Lanškrounská (před 
Družbou) ok332. 71

Lanškrounská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Lačnovská po ul. Říční ok333. 105
Jana Želivského Úsek vpravo Od komunikace "probíhající mezi ul. Revoluční a ul. Lanškrounská (před Družbou)" po ul. 

Lidická ok334. 96
Jana Želivského Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Říční po účelovou komunikaci mezi RD č.o. 25 a 27

ok335. 222336. 0
Jana Želivského Úsek vlevo (lichá č.o.) Od účelové komunikace mezi RDč.o. 25  a 27 po ul. Slunečná

ok337. 138
Jana Želivského Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Lidická po ul. Přímá 

ok338. 121
Slunečná Úsek vlevo Od ul. Hlavní po ul. Zadní ok340. 45
Slunečná Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Zadní po komunikaci spojující ul. Slunečná a ul. Olbrachtova ok341. 137
U Nemocnice Úsek od ul. U Nemocnice po ul. Purkyňova (před kinem Vesmír) ok345. 53
Kollárova Úsek od vjezdu do areálu nemocnice (vjezd RZS) po křiž. s ul. Pavlovova ok346. 82
Kollárova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. kpt. Nálepky po ul. Pavlovova ok347. 65
Pavlovova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Kollárova po ul. E. Beneše ok348. 137
Kollárova Úsek od přechodu u nemocnice k budově polikliniky ok350. 23
Kollárova Úsek vpravo Od ul. U Nemocnice po ul. Purkyňova ok352. 46
Kollárova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Kollárova po ul. Purkyňova ok353. 54

Kollárova
Úsek od ul. Kollárova po komunikaci "nacházející se mezi křižovatkou s kruhovým objezdem ("malý kruháč") 
a ul. Kollárova (podél komunikace )" ok354. 28

Kollárova
Úsek od ul. Kollárova po komunikaci "nacházející se mezi křižovatkou s kruhovým objezdem ("malý kruháč") 
a ul. Kollárova" (podél divadla) ok355. 15

Kollárova
Úsek vpravo Od ul. Kollárova po ul. Purkyňova (podél komunikace nacházející se mezi křižovatkou s 
kruhovým objezdem a ul. Kollárova) ok356. 104

Purkyňova
Úsek od vjezdu od ul. Klicperova po komunikaci "nacházející se mezi ul. Purkyňova a ul. Máchova alej  (u Andrlíka)"

ok357. 137
Purkyňova Úsek vlevo od ul. Purkyňova po ul. Máchova alej (podél zdi proti OD "Železářství Andrlík") ok358. 48

Purkyňova
Úsek vlevo od ul. Kollárova po komunikaci "nacházející se mezi křižovatkou s kruhovým objezdem ("malý 
kruháč") a ul. Kollárova ok359. 86

Purkyňova
Úsek vpravo Od komunikace "nacházející se mezi ul. Purkyňova a M. alejí"  po komunikaci "nacházející se 
mezi křižovatkou s kruhovým objezdem ("malý kruháč") a ul. Kollárova ok360. 114



Lokalizace Popis umístění
Číslo 
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Máchova alej
Úsek vlevo Od komunikace "nacházející se mezi ul. Purkyňova a M. alejí" po komunikaci "nacházející se 
mezi křižovatkou s kruhovým objezdem ("malý kruháč") a ul. Kollárova" ok361. 116

Purkyňova
Úsek vpravo Od ul. Purkyňova po ul. Máchova alej (podél komunikace nacházející se mezi křižovatkou s 
kruhovým objezdem a ul. Kollárova) ok362. 32

Purkyňova Úsek začínající u přechodu, vedoucí okolo parkoviště a dále před budovou BUS po ul. E. Beneše ok364. 248

Purkyňova
Úsek mezi přechody nacházející se u křižovatky s komunikací probíhající se mezi křižovatkou s kruhovým 
objezdem a ul. Kollárova ok365. 9

Purkyňova Úsek od vjezdu do dvora BD č.o. 57 po příjezd k rampě OD Billa ok366. 99
Erbenova Úsek od výjezdu z komunikace na ul. M. alej okolo bankovního domu č.o. 1 po účelovou komunikaci  ok367. 61
Erbenova Úsek vpravo Od účelové komunikace u bankovního domu po refýž na nám. Míru ok368. 64

Erbenova
Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Hradební po refýž na nám. Míru o

k369. 74
Hradební Úsek vpravo od ul. Erbenova po ul. Jiráskova ok370. 61
Nerudova Úsek od ul. Nerudova po ul. Hradební ok376. 31
Hradební Úsek vpravo od ul. Jiráskova po chodník "vedoucí od ul. Nerudova po ul. Hradební" ok377. 92
nám. Míru Úsek vlevo od plotu za Červenou knihovnou po podloubí - dům č.o. 7 ok378. 53
nám. Míru Úsek vpravo (sudá č.o.) od rohu domu č.o. 6 po ul. Komenského nám. ok379. 86

nám. Míru
Úsek - refýž od rohu domu č.o. 7 po komunikaci "nacházející se mezi ul. Máchova alej a nám.Míru (průchod 
u prodejny nábytku)"

o
k380. 100

nám. Míru
Úsek vpravo (sudá č.o.) - průchody refýž v úseku od domu č.o.8 po roh domu č.o.48 o

k381. 178

nám. Míru
Úsek - refýž vlevo (lichá č.o.) Od komunikace mezi ul. Máchova alej a nám. Míru  po ul. Erbenova o

k382. 146
nám. Míru Úsek - refýž vlevo (lichá č.o.) Od ul. Erbenova po ul. Jiráskova ok383. 63
nám. Míru Úsek - refýž vpravo Od ul. Pod Věží po ul. Vojanova - roh domu č.o. 92 ok384. 203
nám. Míru Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Jiráskova po ul. Nerudova ok385. 107
Wolkerova alej Úsek vlevo Od ul. Slepá po ul. Pod Věží ok386. 72
Wolkerova alej Úsek vpravo Od OD Qanto přes park po ul. Pod Věží ok387. 84
Pod Věží Úsek vpravo Od ul. Wolkerova alej po ul. Milady Horákové ok388. 40
Pod Věží Úsek procházející přes park mezi ul.W.alej a  ul. M. Horákové ok389. 195
Pod Věží Úsek od ul. nám. Míru po ul. Wolkerova alej (ulička Pod věží) ok390. 84
Wolkerova alej Úsek od ul. Pod Věží po roh domu č.o. 14 ok391. 42
Vojanova Úsek od ul. nám. Míru po roh RD č.o.11 ok392. 70
Vojanova Úsek šikmo přes park od ul. nám. Míru po ul. Soudní ok393. 37
Vojanova Úsek vpravo Od ul. Soudní po roh domu č.o. 5 ok394. 60
Vojanova Úsek od ul. Soudní po roh RD č.o. 17 (Vojanova slepá část) ok395. 68
nám. Míru Úsek od ul. nám. Míru po ul. Slepá mezi domy č.o. 28. a 30. (ulička u hudebnin) ok397. 32
Milady 
Horákové

Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Lanškrounská po ul. Marie Kudeříkové
ok398. 101

Milady 
Horákové

Úsek vlevo Od rohu RD č.o. 9 (od parkoviště Pod Věží) po ul. Soudní  
ok399. 218

Lanškrounská Úsek od ul. M. Horákové po ul. Kijevská (pěší zóna) ok400. 90
Soudní Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Vojanova po ul. Tyrše a Fügnera ok402. 59

Tyrše a Fügnera
Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. M. Horákové po vjezd k domu č.o. 7 (dům O2)

ok404. 131
Kijevská Úsek vlevo  (lichá č.o.) Od ul. Lanškrounská po ul. M. Kudeříkové ok405. 101
Marie 
Kudeříkové

Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. M. Horákové po ul. Kijevská 
ok408. 92

Rooseveltova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Kijevská po roh RD č.o.13 (vjezd do areálu) ok410. 86
Kijevská Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Rooseveltova po roh domu č.o. 8 ok411. 91
Kijevská Úsek vlevo od ul. M. Kudeříkové po vjezd do areálu ok412. 63
Kijevská Úsek vlevo Od vjezdu do areálu po účelovou komunikaci vedle BD č.o.11A ok413. 56
Kijevská Úsek od účelové komunikace vedle BD č.o.11A po účelovou komunikaci vedle BD č.o. 13C ok414. 80
Kijevská Úsek vpravo (sudá č.o.) Od vjezdu do areálu po ul. Žižkova ok415. 71
Milady 
Horákové

Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. M. Kudeříkové po ul. Neumannova
ok416. 308

Milady 
Horákové

Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Tyrše a Fügnera po ul. Jungmannova
ok417. 195

Žižkova Úsek vpravo (sudá č.o) Od ul. Kijevská po ul. Vítězná ok418. 195
Havlíčkova Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Vítězná po ul. B. Němcové 422. 132
Havlíčkova Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. B. Němcové po ul. Kijevská ok424. 65
Rokycanova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Kijevská po ul. B. Němcové ok426. 65
Rokycanova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. B. Němcové po ul. Vítězná ok427. 140
Boženy 
Němcové 

Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Žižkova po ul. Havlíčkova
ok429. 47

Boženy 
Němcové 

Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Havlíčkova po ul. Rokycanova
ok431. 41

Boženy 
Němcové 

Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Rokycanova po ul. Neumannova
ok433. 42
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Kijevská Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Havlíčkova po ul. Rokycanova ok435. 39
Kijevská Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Žižkova po ul. Havlíčkova ok436. 47
Kijevská Úsek vlevo Od účelové komunikace vedle BD č.o. 13C po účelovou komunikaci vedle BD č.o. 17 ok437. 45

Kijevská 
Úsek vlevo Od účelové komunikace vedle BD č.o. 17 po účelovou komunikaci za BD Neumannova č.o. 8

ok438. 37
Kijevská Úsek vlevo Od  účelové komunikace za BD č.o. 8 po ul. Neumannova ok439. 15
Kijevská Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Rokycanova po  ul. Neumannova ok440. 42
Neumannova Úsek vpravo Od ul. Kijevská po ul. B. Němcové ok441. 65
Neumannova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Chelčického po ul. B. Němcové ok442. 69
Boženy 
Němcové 

Úsek - samostatný chodník mezi ul. B. Němcové a ul. Vítězná
ok444. 144

Vítězná Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Žižkova po vjezd do areálu stavebnin ok448. 175
Vítězná Úsek vpravo (sudá č.o.) Od vjezdu do areálu po příjezdovou komunikaci ke garážím za BD č.o.96 - 94 ok449. 291
Edvarda 
Beneše

Úsek vpravo (sudá č.o) Od ul. Pavlovova po vjezd za pojišťovnu
ok451. 81

Edvarda 
Beneše

Úsek vpravo Od vjezdu za pojišťovnu po vjezd na parkoviště před OD Billa
ok452. 20

Edvarda 
Beneše

Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. kpt. Nálepky po ul. Pavlovova
ok454. 57

Edvarda 
Beneše

Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. kpt. Nálepky po ul. Pavlovova
ok455. 56

Edvarda 
Beneše

Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Pavlovova po ul. Dimitrovova
ok456. 140

Nejedlého Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. kpt. Nálepky po ul. Pavlovova ok460. 63
Pavlovova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. E. Beneše po příjezdovou komunikaci k OD  ok463. 66
Pavlovova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od příjezdové komunikace k OD po ul. Nejedlého ok464. 95
Dimitovova Úsek mezi ul. Lázeňská po ul. Dimitrovova před BD č.o. 29 - 27 ok467. 68
Dimitovova Úsek mezi ul. Lázeňská po ul. Dimitrovova před BD č.o. 25 - 23 ok468. 64

Dimitovova 
Úsek od vchodu do BD č.o. 27 po chodník "procházející mezi ul. Lázeňská po ul. Dimitrovova před BD č.o. 
25 - 23" ok469. 48

Dimitovova 
Úsek od "chodníku mezi ul. Lázeňská po ul. Dimitrovova před BD č.o. 25 - 23" po chodník " mezi ul. 
Lázeňská po ul. Dimitrovova vedle  BD č.o. 15" ok470. 90

Dimitovova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. E. Beneše po vjezd na parkoviště před BD č.o. 27-29 ok472. 199
Edvarda 
Beneše

Úsek od vjezdu na parkoviště před OD Billa po 3. nástupiště BUS a dále 3. nástupiště
ok473. 141

Purkyňova Úsek 2. nástupiště BUS ok474. 82
Edvarda 
Beneše

Úsek od 1. nástupiště po přechod (k Malému nám.)
ok475. 23

Edvarda 
Beneše

Úsek od vjezdu do areálu Carnova na ul. Dimitrovova po chodník  "od přechodu k BUS po roh BD č.o. 22"
ok476. 66

Dimitovova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od vjezdu do areálu Carnova po vjezdu k domu č.o. 4 ok477. 94
Dimitovova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od vjezdu k domu č.o. 4 po ul. R. Kloudy ok478. 52

Richarda Kloudy
Úsek vlevo (sudá č.o.) od ul. Dimitrovova po příjezdovou komunikaci k domu č.o. 8

ok479. 42
Malé náměstí Úsek od přechodu k BUS po roh BD č.o. 22 ok480. 20

Malé náměstí
Úsek od chodníku "vedoucího od přechodu k BUS po roh BD č.o. 22" po chodník "vedoucí od podchodu - 
rampy za OD  Albert po chodník k BD č.o.18" ok481. 71

Malé náměstí

Úsek od příjezdové komunikace k FÚ po chodník -  rampu podchodu za OD Albert, odtud dále až po chodník 
"úsek od chodníku vedoucího - od přechodu k BUS po roh BD č.o. 22" po vchod do BD č.o. 16

ok482. 149
Malé náměstí Úsek před BD č.o. 14 -10 k ul. Palackého ok483. 71
Malé náměstí Úsek od chodníku "vedoucího od přechodu k BUS po roh BD č.o. 22" po vchod do BD č.o. 16 ok485. 60
Nová Úsek od vchodu do areálu MŠ po ul. Palackého ok487. 69
Československé 
armády

Úsek vlevo (lichá č.o.) Od vchodu do areálu MŠ po ul. Richarda Kloudy
ok488. 63

Palackého Úsek od chodníku "vedoucího od ul. Palackého podél BD č.o. 4 -4B po přechod na ul. TG.M." po ul. R. 
Kloudy ok491. 88

Richarda Kloudy Úsek vpravo (lichá č.o.) Od parkoviště vedle RD č.o. 17 po ul. ČSA
ok492. 55

Richarda Kloudy Úsek vlevo (sudá č.o.) Od příjezdové komunikace k domu č.o. 8 po ul. ČSA
ok493. 44

Richarda Kloudy Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. ČSA po ul. Palackého
ok494. 69

Richarda Kloudy Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. ČSA po ul. Palackého
ok495. 63

Richarda Kloudy Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Palackého po ul. Dvořákova
ok496. 50

Richarda Kloudy Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Palackého po příjezdovou komunikaci do dvora MěÚ
ok497. 77



Lokalizace Popis umístění
Číslo 
úseku

Délka 
úseku

NEUDRŽOVANÉ CHODNÍKY

Richarda Kloudy Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Dvořákova po ul. T.G.M.
ok498. 118

Richarda Kloudy Úsek od ul. R. Kloudy podél  BD č.o. 1 - 1B po chodník "vedoucí od ul. Palackého podél BD č.o. 4 -4B po 
přechod na ul. TG.M." ok499. 105

Palackého Úsek od ul. Palackého podél BD č.o. 4 -4B po přechod na ul. TG.M. ok500. 118
T.G.Masaryka Úsek od podchodu za OD Albert po přechod na ul. TG.M. ok501. 109
T.G.Masaryka Úsek - rampy u podchodu za OD Albert ok502. 91
T.G.Masaryka Úsek vlevo (lichá č.o.) Od přechodu proti Obchodní akademii po vjezd k domu č.o. 19 ok503. 39
T.G.Masaryka Úsek od přechodu proti Obchodní akademii  po komunikaci T.G.M. "jednosměrku" ok504. 12
T.G.Masaryka Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Vojanova (příjezdové komunikace z nám. Míru ke Květeně) po ul .Tyrše a 

Fügnera ok507. 162
Vojanova Úsek vlevo (lichá č.o.) od ul. T.G.Masaryka po roh domu č.o. 5 ok508. 27
Tyrše a Fügnera Úsek vpravo Od vjezdu k domu č.o. 7 (dům O2) po ul. T.G.Masaryka

ok509. 60
T.G.Masaryka Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul .Tyrše a Fügnera po ul. Jungmannova ok510. 107
T.G.Masaryka Úsek vlevo (lichá č.o.) Od vjezdu k domu č.o. 19 po ul. R. Kloudy ok511. 65
Richarda Kloudy Úsek vpravo (lichá č.o.) Od příjezdové komunikace do dvora MěÚ po ul. T.G.Masaryka

ok512. 56
T.G.Masaryka Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Jungmannova po ul. Uzavřená ok513. 155
T.G.Masaryka Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. R. Kloudy po vjezd k MěÚ (vile) ok514. 165
Jungmannova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. T.G.Masaryka po vjezd za RD č.o. 2 ok515. 44
Jungmannova Úsek vlevo Od ul. T.G.Masaryka po ul. Uzavřená a dále po bránu VZP (ul. Uzavřená) ok516. 75

ok517. 56
ok518. 43
ok519. 22
ok520. 19

Jungmannova Úsek podél parkoviště u krytého plaveckého bazénu ok522. 46
Jungmannova Úsek od přechodu na ul. Riegrova po parkoviště u krytého plaveckého bazénu na ul. Jungmannova ok523. 44

Jungmannova 
Úsek od novinového stánku na ul. Jungmannova po chodník "procházející od ul. Riegrova po parkoviště u 
krytého plaveckého bazénu na ul. Jungmannova ok524. 46

Riegrova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Neumannova po vjezd do areálu ok525. 33
Neumannova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. M. Horákové po ul. Kijevská ok526. 96
Neumannova Úsek vlevo. Od ul. Riegrova po ul. Chelčického ok527. 94
Riegrova Úsek vpravo. Od ul. Neumannova po ul. Pražská ok528. 290
Riegrova Úsek od ul. Riegrova k ul. Chelčického (vnitroblok) ok529. 96
Chelčického Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Neumannova po ul. Švabinského ok532. 88
Chelčického Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Švabinského po ul. Alešova ok533. 80
Chelčického Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Alešova po ul. Mánesova ok534. 65
Chelčického Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Mánesova po ul. Olbrachtova ok535. 92
Mánesova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Chelčického po ul. B. Němcové ok536. 176
Alešova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Chelčického po ul. B. Němcové ok538. 144
Švabinského Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Chelčického po ul. B. Němcové ok540. 107
Olbrachtova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Chelčického po ul. B. Němcové ok547. 215
Olbrachtova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. B. Němcové po ul. Vítězná ok548. 199
Vítězná Úsek vlevo (lichá č.o.) Od rohu domu č.o. 17 po ul. Olbrachtova ok549. 45
Radiměřská Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Dělnická po ul. Nár. Osvobození ok552. 90
Pavlovova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Nejedlého po ul. Radiměřská ok554. 166555. 0
Radiměřská Úsek vlevo. Od ul. Nár. Osvobození po ul. Lázeňská ok556. 60

Lázeňská 
Úsek od příjezdové komunikace do areálu soudu po chodník "procházející od ul. Lázeňská po ul. 
Dimitrovova" ok557. 69

Dimitrovova Úsek vlevo. Od ul. Lázeňská po ul. Dimitrovova ok558. 72

Dimitrovova
Úsek vlevo (lichá č.o.) Od komunikace "propojující ul. Lázeňská s ul. Dimitrovova" po roh domu č.o. 33 
(Budovy Soudu) ok559. 40

Dimitrovova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. R. Kloudy po bránu areálu ok560. 176
Národního 
Osvobození

Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Radiměřská po ul. Hálkova
ok561. 262

Lázeňská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Radiměřská po ul. Hálkova ok562. 311
Československé 
armády

Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. R. Kloudy po komunikaci ke garážím
ok564. 188

Československé 
armády

Úsek od komunikace ke garážím po ul. Myslbekova
ok565. 97

Československé 
armády

Úsek od vozovky ČSA po roh BD č.o. 8
ok569. 19

Mařákova Úsek od ul. Mařákova na roh BD ČSA č.o. 8 (před vchody BD) ok570. 96
ok571. 60
ok572. 55
ok573. 19

Dvořákova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. R. Kloudy po ul. Fibichova ok577. 56
Dvořákova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Fibichova po ul. Mařákova ok578. 62

Jungmannova Vpravo (sudá č.o) Od vjezdu za RD č.o. 2 po ul. M. Horákové

Mařákova Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. ČSA  po ul. Dvořákova
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Bohuslava 
Martinů

Úsek vlevo podél vozovky Od ul. Mařákova po ul. Štursova a od vozovky k BD č.o. 11
ok581. 158

Československé 
armády

Úsek od ul. ČSA (vlevo okolo BD č.o.16) po ul. Bohuslava Martinů
ok582. 57

Myslbekova Úsek vpravo podél parku Od garáží po ul. Štursova ok585. 91
Štursova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od vozovky k ul. Myslbekova  po ul. Dvořákova ok588. 70
Dvořákova Úsek vpravo Od ul. R. Kloudy po vjezd na parkoviště u MěÚ ok591. 167
Dvořákova Úsek vpravo podél parku Od vjezdu na parkoviště u MěÚ po ul. Myslbekova ok592. 206
Dvořákova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Štursova po ul. Myslbekova ok593. 95
Dvořákova Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Mařákova po ul. Štursova ok594. 139
Poličská Úsek vlevo podél parku Od  vjezdu k MěÚ (Vile) po ul. Myslbekova ok595. 296
Poličská Úsek od chodníku před Gymnáziem po ul. Na průhonu ok596. 91
Poličská Úsek od chodníku před Gymnáziem po ul. Na průhonu ok597. 136
T.G.Masaryka Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Uzavřená po ul. Sokolovská ok598. 87
Sokolovská Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. T.G.Masaryka po ul. Riegrova ok601. 145
Sokolovská Úsek vpravo Od ul. Riegrova podél vozovky po ul. Olbrachtova ok602. 94

Olbrachtova
Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Pražská  po chodník "procházející od ul. Riegrova podél samoobsluhy po ul. 
Chelčického" ok604. 44

Pražská Úsek vpravo(sudá č.o.) Od ul. Olbrachtova po ul. Tolstého ok605. 180
Sokolovská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od chodníku ke Gymnázium po ul. Gorkého ok606. 147
Gorkého Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Sokolovská po ul. U Studeného potoka ok607. 197
Pražská Úsek vlevo podél parku Od ul. Gorkého po ul. Gorkého (RD Pražská č.o.1) ok608. 173
Na Červenici Úsek vpravo Od ul. Olbrachtova po roh RD č.o. 16 na ul. Štítného ok610. 145
Na Červenici Úsek vlevo od rohu RD č.o. 5 po příjezdovou komunikaci k BD č.o.11 ok611. 40

Na Červenici 
Úsek vlevo Od příjezdové komunikace k BD č.o. 11 po příjezdovou komunikaci ke garážím za domem č.o. 13

ok612. 14
Na Červenici Úsek vlevo Od příjezdové komunikace ke garážím za domem č.o. 13 po ul. Dostojevského ok613. 89
Dostojevského Úsek vlevo (sudá č.o) Od rohu RD č.o. 20 po ul. Pražská ok615. 128
Tolstého Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Pražská po ul. Dostojevského roh RD č.o. 20 ok618. 112
Pražská Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Tolstého po ul. Dostojevského ok619. 125
Tolstého Úsek vpravo Od ul. Dostojevského po ul. U Cementárny ok622. 60
Hálkova Úsek vpravo Od ul. Nár. Osvobození po ul. Lázeňská ok625. 37
Hálkova Úsek vpravo Od ul. Lázeňská po vjezd do areálu (proti komunikaci k areálu Cihelna) ok626. 80

Hálkova
Úsek vpravo Od vjezdu do areálu (proti komunikaci k areálu Cihelna) po příjezdovou komunikaci ke garážím

ok627. 98
Hálkova Úsek vpravo Od příjezdové komunikace ke garážím po ul. Raisova ok629. 40
Raisova 
/jednosměrka/

Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Myslbekova po ul. Hálkova
ok630. 122

Šalounova Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Raisova po ul. Vančurova ok639. 124
Vančurova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Myslbekova po ul. Šalounova ok641. 91
Tobrucká Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Vančurova po ul. Poličská ok643. 71
Vančurova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Šalounova po RD č.o.31 ok645. 268
Myslbekova Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Štursova po ul. Vančurova ok646. 78
Poličská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Myslbekova po ul. Tobrucká ok647. 84
Poličská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Tobrucká po roh parcely před RD č.o. 7 ok648. 31
Poličská Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Na Průhonu po BUS zastávku ok649. 81
Studený potok Průchod k lávce ok661. 316
Majakovského Úsek vpravo (sudá č.o.) Od vjezdu k RD č.o. 18 po ul. Krátká ok675. 86
Gorkého Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. U Studeného potoka po ul. Krátká ok676. 180
Pražská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od komunikace "mezi ul. Gorkého a ul. Pražská " po ul. Krátká ok679. 161
Krátká Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Gorkého po ul. Pražská ok681. 48
Krátká Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. Majakovského  po ul. Gorkého ok682. 88
Majakovského Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Krátká po ul. Petrusova ok684. 131
Gorkého Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Krátká po ul. Petrusova ok685. 134
Petrusova Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Majakovského  po ul. Gorkého ok687. 85
Petrusova Úsek vpravo  Od ul. Gorkého po ul. Pražská ok688. 58
Gorkého Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Petrusova po roh parcely RD č.o. 56 ok690. 66
Pražská Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Dostojevského po ul. Puškynova ok691. 66
Pražská Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Puškynova po účelovou komunikaci ok692. 84
Pražská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Krátká po ul. Petrusova ok693. 130
Pražská Úsek vpravo Od železničního přejezdu k příjezdové komunikaci do areálu závodu Fibertex ok694. 52

Pražská
Úsek vpravo Od příjezdové komunikace do areálu po komunikaci k rybníku Rosnička (po bránu  Westvaco)

ok695. 393

Pražská
Úsek vpravo Od příjezdové komunikace k rybníku Rosnička (bránu Westvaco) po příjezdovou komunikaci k 
závodu Orlík ok696. 209

Pražská
Úsek vpravo Od příjezdové komunikace k závodu Orlík po příjezdovou komunikaci k chatám u rybníka 
Rosnička ("Plechárně") ok697. 134

Máchova alej Úsek - průchod z ul. Máchova alej  na ul. nám. Míru 703. 102
kpt. Jaroše Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Svitavská po vjezd k RD č.o. 86 ok706. 21,8
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Dvořákova Úsek - průchod přes park J. Palacha z ul. Dvořákova na ul. Poličská ok707.
kpt. Jaroše Úsek okolo BD č.o. 103A - 103 ok710. 110
kpt. Jaroše Úsek okolo BD č.o. 105A - 105B ok711. 85
kpt. Jaroše Úsek vpravo Od BD č.o.97A - 97C po BD 93B - 93A ok715. 6
kpt. Jaroše Úsek od chodníku "procházejícího od ul. Moravská ke schodům pod BD č.o.61.-65." po vchod do BD č.o. 65

ok716. 69
Antonína 
Slavíčka

Úsek od parkoviště u BD č.o. 42 po příjezdovou komunikaci k BD č.o. 30 - 34
ok717. 78

kpt. Jaroše Úsek vlevo (sudá č.o.) Od ul. U Mlýna po ul. Okružní ok722. 30

Felberova
Úsek od ul. Mýtní  okolo hřiště po chodník "probíhající  od ul. Mýtní k chodníku vedoucímu šikmo k vstupu do 
ZŠ ok723. 72

Felberova Úsek od chodníku "probíhajícího okolo hřiště" po chodník "vedoucí šikomo k vstupu do ZŠ ok724. 39

Felberova
Úsek od hlavního vchodu do ZŠ po chodník "probíhající mezi ul. Větrná po chodník vedoucí od vstupu do ZŠ 
po příjezdovou komunikaci k penzionu" ok725. 66,5

Felberova
Úsek od chodníku probíhajícího "od vstupu do ZŠ po příjezdovou komunikaci k penzionu" po boční vchod do 
ZŠ ok726. 36

Felberova Úsek od chodníku k vchodu do tělocvičny ok727. 26
Felberova Úsek od chodníku "probíhajícího od vstupu do ZŠ po příjezdovou komunikaci k penzionu" po ul. Větrná ok728. 70
Na Vějíři Úsek  - průchod vedle BD č.o. 2 od ul. Na Vějíři po ul. J. Ježka ok729. 44
Na Vějíři Úsek od parkoviště u BD č.o. 1 po vchod do BD Větrná č.o. 24 ok730. 26

Na Vějíři
Úsek od chodníku "probíhajícího od parkoviště u BD č.o. 1 po vchod do BD Větrná č.o. 24" po vchod do BD 
č.o. 1 ok731. 33

Na Vějíři
Úsek od vchodu do BD Větrná č.o. 24 po chodník probíhající "od vchodu do BD Na Vějíři č.o. 1 po roh BD 
Větrná č.o. 24" ok732. 41

Na Vějíři Úsek od vchodu do BD Na Vějíři č.o. 1 po roh BD Větrná č.o. 24 ok733. 52
Na Vějíři Úsek od parkoviště vedle BD č.o. 1 po konec chodníku ok734. 59
kpt. Jaroše Úsek podél vozovky od ul. Křivá po parkoviště u domu č.o. 6 (Drogerie) ok741. 157
Bohuslava 
Martinů

Úsek od komunikace B. Martinů po roh BD č.o.2
ok743. 26

Bohuslava 
Martinů

Úsek od komunikace B. Martinů po roh BD Štursova č.o.1
ok744. 61,5

Štursova Úsek od komunikace Štursova po roh BD č.o. 1 ok745. 29,5
Bohuslava 
Martinů

Úsek od chodníku "probíhající od komunikace B. Martinů po roh BD Štursova č.o.1" po roh BD B. Martinů 
č.o. 2 ok746. 73

Bohuslava 
Martinů

Úsek od BD č.o. 6 - 2 po ul. Dvořákova
ok747. 55

Pražská Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Petrusova po vjezd do autolakovny ok760. 36,5

Slovenská Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. U Hřiště po ul. Střední ok761. 150

Slovenská Úsek vpravo (lichá č.o.) Od ul. Střední po ul. Ant. Slavíčka ok764. 93

Riegrova Úsek vlevo (lichá č.o.) Od ul. Uzavřená po ul. Sokolovská ok767. 65

5. května Úsek vpravo (sudá č.o.) Od přechodu u zastávky BUS po přechod na ul. Marie majerové. ok768. 385

Nezvalova Úsek vpravo (sudá č.o.) Od ul. Jana Švermy po roh RD č.o. 14 ok769. 72

U Stadionu Úsek - vnitroblok vpravo (lichá č.o.) Od rohu BD č.o. 5 po ul. U Stadionu ok770. 53

Zahradní Úsek - průchod na ul. Hybešova (před BD č.o. 2A - 2B ok771. 62

Bezručova Úsek vpravo (lichá č.o.) Od vjezdu do bývalého areálu STS po ul. Tovární ok775. 104

Hlavní Úsek vpravo od vjezdu k domu č.o. 84 po příjezd. komunikaci k BD č.o.88 ok776. 64

Hlavní Úsek vlevo před domem č.o.55 (hospodou) ok777. 42,5

Felberova
Úsek od ul. Felberova po chodník vedoucí od ul. Mýtní k chodníku vedoucí šikmo k vchodu do ZŠ. (Chodník - 
přístup ke kontejnerovému stání) 779. 16

Dvořákova Chodník od parkoviště ke vchodu do kavárny ok782. 8,5

Kollárova
Úsek vpravo od komunikace (nacházející se mezi křižovatkou s kruhovým objezdem a ul. Kollárova) podél 
budovy polikliniky ke křiž ul. Kollárova a Pavlovova 784. 100

Marie Majerové Úsek od chodníku na ul. M. Majerové po chodník vedoucí okolo areálU MŠ 786. 38

5. května Úsek od WC pod chody včetně příchodu k přechodu 792. 69

5. května Úsek před novinovým stánkem od přechodu po chodník vedoucího od WC po schody 793. 11


