
Příloha č. 1

Název chodníku Bližší popis Výměry v m Technologie

5.května - bulvár
U Zeleného stromu - Mostecká, vč. kruhových křižovatek  vč. podélných 

parkovacích míst
1330 inert

Anenská U Zlatého lva - Soukenná (kamennou dlážděnou cestu pouze pro pěší) 60 inert/chemie

autobusové nádraží chodníky podél opěrné zdi a na středovém ostrůvku 240 chemie

Březová 
Na Šumavě - Spojovací (podél panelových domů) - pozor na výjezd SKS, jsou 

každoročně problémy
100 inert

Dolní náměstí podél Lidické, "Kuřecího ráje" a středová cesta X 180 chemie 

Horní náměstí Kubálkova - Větrná (přes 28.října) 400 chemie

Horní náměstí 
od Úřadu Práce - ulice Pod Baštou (podél parkoviště, ze kterého je třeba dělat 

i východ u přechodu pro chodce naproti školám)
400 inert

Chelčického 
Vysoká - Podhorská (přes ulici Jeronýmovu, jedná se o chodník podél 

Restaurace U Křížku)
140 inert

Kamenná 
Dolní náměstí - 5.květen (jedná se o obě strany ve  směru z náměstí, přes 

most)
140 chemie

Komenského Mírové nám. - Jugoslávská 170 chemie

Komenského (úsek 

Jugoslávská-Gen.Mrázka) 
před "Domem vína" obě strany, v úseku Jehlářská - Gen.Mrázka levá strana 220 chemie

Křišťálová
chodník mezi panelovými domy a parkovištěm podél ulice Vysoké + spojovací 

chodník k poště 
220 inert

Liberecká
Komenského - Budovatelů (obě strany) + šikmý chodník u křižovatky s 

Budovatelů po světelný přechod pro chodce
500 chemie

Lidická Mírové náměstí - Dolní náměstí  80 chemie

Lidická Dolní náměstí - 5.květen (levá strana) 155 inert

Lipanská Kamenná - aut. nádraží - levá strana (jedná se o úsek podél kamenné zdi) 150 chemie

Luční autobusové nádraží - most - 5.května (levá strana) 100 chemie

Malá Janovská spojka od silnice Janovské po ulici Na Úbočí (podél rest. U Sirotků) 150 inert

Mírové náměstí 

všechny chodníky na náměstí, středový kříž na náměstí a místo pro konání 

svateb. obřadů - pás pod schodištěm, hlavní schodiště před radnicí se bude 

udržovat v rozsahu 5m od osy   schodiště na každou stranu - celkem 10m - 

ne v plné šíři jako v předchozích letech

630

ekogrit-  (chodníky 

přilehlé k budově 

radnice + schodiště) 

ostatní chodníky - 

chemie

Mostecká OK - Podhorská (obě strany) + protáhnout levou stranu až k parkovišti Tržní 250 inert

Mšenská 
3x spojka - od lávky Palackého po bývalý Albert, od chodníku Palackého po 

Albert (podél budovy), od Alberta po křiž. Mšenská x vnitroblok Mšenská
300 inert

Nová Pasířská U Balvanu - Vodní (parkový chodník) + přístup k MŠ přes most 520 inert

    A.    Seznam chodníků s nástupem na údržbu do 4 hodin od ukončení spadu sněhu                         

Seznam udržovaných chodníků dle pořadí ZÚ a použité technologie ZÚ 2021-2022



Ovocný trh Mostecká - Tržní (nový chodník vč. schodiště) 50 inert

Palackého 
Horní náměstí - F.L.Čelakovského (levá strana) a Horní náměstí - přechod 

pro choce u OK Ostrý roh (pravá strana)
5350 inert

Palackého 
od přechodu pro chodce u OK Ostrý roh (naproti MOLL) - přechod pro chodce 

u OK Ostrý roh na Želivského (levá strana) 
50 inert

Pasecké náměstí 
chodníky k zastávkám MHD + Chelčického k prvnímu přechodu pro chodce 

(pravá strana)
200 inert

Paseky - okružní křižovatka chodníky v okolí OK Paseky 120 inert

Pasířská od Vodní přes most ČD - ZŠ Pasířská (levý chodník) 520 chemie

Podhorská
Mostecká - Perlová (obě strany, v případě velkého spadu se udržuje trvale jen 

levá strana ve směru od města)
250 chemie

Podhorská Perlová - SNP (pouze levá strana) 160 chemie

Podhorská 
SNP - nám. B.Němcové (obě strany, v případě velkého spadu se udržuje 

trvale jen levá strana ve směru od města)
730 chemie

Podhorská Podhorská - Smetanova - Mostecká (obě strany) 550 chemie

Podhorská Mírové nám - Jungmannova 100 chemie

Prosečská od začátku chodníku (naproti DINEX) po TRUHL."ŠMÍD a ŠMÍD" 400 chemie

Prosečská od křiž. s ul. Nad Školkou-podél školy-končí 20 m za ní 500 chemie

Prosečská od křiž. s ul. Jabloňová po křiž. S ul. Prudká 200 chemie

Soukenná celá (obě strany) 400 chemie

Spojovací Březová - Vysoká (podél panelového domu) 100 inert

Sv. Čecha Mánesova - U Přehrady (podél plaveckého bazénu) (levá strana) 370 inert

U Balvanu Nová Pasířská - Nádražní (pravý chodník) 150 inert

U Přehrady Palackého - Svat.Čecha - pravá strana (vč.parkoviště spec.MŠ) 600 inert

U Přehrady Sv. Čecha - MHD Bižuterie 350 inert

Vysoká Podzimní - Chelčického (obě strany po Spojovací, od Spojovací pouze pravá) 1050 inert

Vysoká Jitřní - Mánesova, před paneláky + chodník k č.p.4237/27 250 inert

Vysoká Švédská - parkoviště Šumava, za věžovými domy a požární cesta před nimi 400 inert

Celkem 19 285

Název chodníku Bližší popis Výměry v m Technologie

28. října zadní přístup k ZŠ podél zahrady za křižovatkou s Rýnovickou 100 inert

28. října Horní náměstí - Rýnovická (levá strana) 430 chemie

Anenské náměstí vnější chodníkpodél parku 70 chemie 

Arbesova od Podlesí po vchod do MŠ Arbesova (pravá strana) 190 chemie

Arbesova Pobřežní - konec ZŠ (pravá strana) 150 chemie

       B.    Seznam chodníků s nástupem na údržbu do 12 hodin od ukončení spadu sněhu              



Arbesova U Kostela - Mládí (levá strana) 120 inert

Arbesova J.Hory - Pobřežní (pravá strana) 125 inert

areál LIAZ
chodník od horního vjezdu do areálu LIAZ po křižovatku za areálem Benteleru 

(levá strana) 
200 inert

B.Němcové část od lávky přes Palackého k objektu čp. 3688 120 inert

B.Němcové S. K. Neumanna - B. Němcové čp. 46 (pravá strana) 400 inert

B.Němcové od zdravot. stř. (Gall) kolem věžáku čp.3714/21 po křiž. s I.Olbrachta 160 inert

B.Němcové od křiž. s I.Olbrachta po S.K.Neumanna směrem k čokoládovně (levá strana) 180 inert

Československé armády
pravý chodník od přechodu pro chodce (před OK), podél OK až po křižov. se 

Stará osada
100 inert

Československé armády levý chodník od vjezdu do areálu Raymond po přechod pro chodce (před OK) 100 inert

Československé armády levý chodník od OK Belgická po první zastávku MHD směr Liberec 40 inert

Belgická
od Ladovy po OK Belgická (levá strana) - propojit s pokračováním chodníku 

ČSA přes OK
540 inert

Belgická Čajkovského - první zastávka MHD směr OK Belgická (pravá strana) 30 inert

Budovatelů Poštovní - Kostelní (obě strany) 240 inert

Budovatelů Poštovní - Liberecká (obě strany) 1 000 inert

Dělnická spojka ke Kulturnímu domu 45 inert

Dlouhá podél TSJ po Květinovou 300 inert

Dlouhá 5. května - Souběžná (pravá strana) 150 inert

E.Floriánové
pravý chodník ve směru od Hasičské dolů až ke Spolkovému domu, dále až k 

Jungmannova
210 chemie

F.L.Čelakovského spojka od Zlatého Jelena k DPS a propojovací chodník k věžáku čp.3676/4 140 inert

Fügnerova od začátku budovy Sokolovny po Sadovou 110 inert

Gen.Mrázka 
od Soudu dolů ve směru do Komenského  (levá strana) + od ulice Máchova 

po budovy Pošty (pravá strana)
250 chemie

Harrachovská OK Riegrova - OK Želivského (pravá strana) vč.mostku na Želivského 640 inert

Harrachovská od přechodu pro chodce u křiž. s Dr.Randy po vjezd na parkoviště Lidl 60 inert

Hasičská od Horního náměstí ke kinu Radnice (obě strany) 220 chemie

Hřbitovní chodník podél urnového háje - až po bránu v ul.Hřbitovní 130 inert

I. Olbrachta Želivského - přechod pro chodce u Penny (pravá strana) 150 inert

I. Olbrachta B. Němcové - přechod pro chodce proti Penny (pravá strana) 200 inert

J.Hory  
zadní přístup k rampě pro vozíčkáře čp. 4092/29 + přístup k MŠ - rampa + 

chodník podél předních i zadních vchodů od č.p. 7 po  č.p.21 )
340 inert

Janáčkova Pražská - zastávka MHD u parku v ul.Sokolovská (levá strana) 180 chemie

Jateční od Turnovské po vjezd do parkoviště Kauflandu 100 inert

Jitřní smyčka na ploše před samoobsluhou 50 inert

Jizerská celá 150 inert



Jungmanova pravý v úseku E.Floriánové-Smetanova (podél Spolkového domu) 100 chemie

Kokonínská žel. přejezd - Pod Hájem - není klasický chodník - průchod pro pěší 190 inert

Korejská úsek Rýnovická - Průmyslová (pravá strana) 95 inert

Korejská úsek Průmyslová - Opletalova (levá strana) 105 inert

Korejská úsek Opletalova - Jugoslávská (pravá strana) 100 inert

Kostelní pravá strana celá + levá strana od kostela po Soukennou 80 inert

Ladova OK Tovární x Ladova (od Tovární přes mostek) - Belgická (levá strana) 500 inert

Lesní 5.května - přejezd ČD 240 inert

Liberecká podél paneláků "abeceda" 300 inert

Liberecká křižovatka Budovatelů - U Nisy (levá strana) 230 inert

Liberecká od železných schodů - Tovární (pravá strana) 170 inert

Liberecká od Plynární přes zastávku TRAM až k přechodu pro chodce (levá strana) 60 inert

Libercká-chodníky za divadlem propojka kolem divadla mezi Libereckou a Jehlářskou 75
průtah v celé šíři     

inert

Liberecká-spojka k Polní nový chodník, průchod mezi paneláky a "rampa" do Polní 130 inert

Lužická propojka do Pasířské (pod dětským hřištěm) 70 inert

Mánesova Palackého - Vysoká (pravá strana) 910 chemie

Maršovická 
celá OK a levá strana až na konec katastru + všechny chodníky k zastávkám 

MHD u OK
900 inert

Masná 
nový chodník podél ulice Masné (úsek od Turnovské po zastávku MHD) ve 

směru od města (levá strana)
95 inert

Mládí chodník Mládí II = spojka k Finské domky č.p.1 (mezi 2 paneláky) 50 inert

Mozartova přístup k ZŠ - rampa (sníh směrem od rampy!!!) 30 inert

Mozartova v úseku U Hřiště - BD čp.12 (pravá strana) 250 inert

MŠ 28.října úsek Máchova-Opletalova (pravá strana) 150 chemie

MŠ Čs.armády chodník od Pod Strání po Na Úbočí - k přechodu pro chodce (za MŠ šikmo) 70 inert

MŠ Havlíčkova chodník podél zahrady MŠ 80 inert

MŠ Hřbitovní od hlavní brány ke vchodu B - vozíčkáři 40 inert

MŠ Husova 
podél zahrady MŠ (V Nivách-konec zahrady MŠ) - zařazeno v ručním rajonu 

č. 10
100 inert

MŠ J. Hory z pěší zóny k hlavnímu vchodu, plochy před MŠ a u popelnic 150 inert

MŠ Jugoslávská chodník Jugoslávská v úseku 28.října - Korejská (podél MŠ) 75 inert

MŠ Slunečná chodníky kolem MŠ (ve Slunečné a Mlýnské pouze v délce areálu MŠ) 100 inert

MŠ Střelecká 14 chodník podél areálu MŠ 40 inert

MŠ Švédská chodníky kolem MŠ (ve Švédské a Skelné) 120 inert

Mšenská 1.vchod od parkoviště Jablonex - J. Hory (pravá strana) 550 inert

Mšenská zadní chodník kolem BD 14-16 (hlavní vchody) 90 inert

Mšenská vnitroblok (podél MŠ, speciální MŠ a 2x spojka na "Životní prostředí" za MŠ) 400 inert



Mšenská 
před čp. 26 - 32 dvojitě (před vchody i podél komunikace) + spojka podél čp. 

26 na "Životní prostředí"
190 inert

Mšenský park hlavní chodník od Palackého ke spodnímu vjezdu k ZŠ Mozartova 500 inert

Na Čihadle propojovací chodník 180 inert

Na Kopci Skřivánčí - Řetízková (pravá strana) 85 inert

Na Úbočí Pod Vodárnou-Na Samotě (levá strana) 35 inert

Na Úbočí
úsek od parkovacího domu čp.4644/3a přes vnitroblok (pojízdný chodník) a 

po levostranném chodníku až po čp.4358/37
320 inert

Na Vršku 
přístup k obchodnímu centru, Na Vršku - Liberecká (BD 45-49) + spojka od 

železného schodiště do ulice U Nisy
100 inert

Na Výšině - u bloku 3214 Na Výšině - ke škole Žižkův vrch (panelová) 100 inert

Na Výšině 36 k vysokému panelovému objektu (slepá) 40 inert

Nádražní chodník - pravá strana ve směru k nádraží od sídlíště (včetně zastváky MHD) 35 inert

Nemocniční od Rýnovické po vjezd do nemocnice (pravá strana) 120 chemie

Nemocniční od Polní (pravá strana) 20 chemie

Nová Pasířská chodník podél panelových domů 350 inert

Nová Pasířská - vnitřní chodníky propojka od BD Havlíčkova 12 po křiž. Vodní/Nová Pasířská 110 inert

Novoveská kolem DPS k zastávce MHD 200 inert

Novoveská nový chodník od Jarní k OK (obě strany) 300 inert

Novoveská nový chodník od OK směrem ven z města po V Nivách (levá strana) 450 inert

Okružní
spojka mezi čp. 4-5 do Rýnovické a dále chodník před čp. 4-1 až po ul.Na 

Roli
200 inert

Opletalova Liberecká - Korejská (pravá strana od vjezdu do ZŠ včetně) 40 chemie

Opletalova Větrná - P.Bezruče (levá srana) 270 inert

Palackého-Mšenská (spojka) za OK za zastávkou MHD k panelákům 40 inert

Park Nová Pasířská dlážděný chodník v úseku Poštovní - Vodní + spojovací chodník k MŠ 450 inert

Park Nová Pasířská spojka do Nové Pasířské (u kontejner. stání - naproti čp. 9) 40 inert

Pasířská Skřivánčí - Ještědská (pravá strana) 90 inert

Pivovarská úsek Křížová - V Aleji (ZŠ) 100 inert

Pobřežní úsek  Arbesova až po sjezd před vchodem do panelového domu čp.3900/13 100 chemie

Pod Baštou dlážděná spojka kolem ÚP 60 inert

Pod Baštou úsek Palackého-schodiště do Saskovy (levá strana) 90 inert

Pod Vodárnou 
chodník panelový podél ul. Pod Vodárnou za hřbitovem + parkoviště před 

kostelem + rampa k ZŠ 
300 inert

Podzimní od zastávky MHD po udržovaný chodník Vysoká (levá strana) 40 inert

Polní - k bloku 3216-3218 podél vchodů do objektu 60 inert

Polní - k bloku 3265-3268 podél vchodů do objektu 70 inert



Poštovní
od Budovatelů směrem k Liberecké - pravá strana (chodník naproti KB a 

divadla)
180 chemie

Poštovní Budovatelů - od lékárny po vchod do polikliniky I. (levá strana) 30 chemie

Pražská od OK U Zeleného stromu po OK Turnovská (levá strana) 710 inert

Pražská od OK U Zeleného stromu po ulici U Balvanu (pravá strana) - až za zatáčku 300 inert

Pražská 
od místa k přecházení (od ul.U Balvanu) podél opěrky k přechodu OK 

Turnovská
130 inert

Pražská 
od OK Turnovská (Resturace U Červených) po navazující silnici Rychnovská 

(levá strana) vč. Odbočky podél zábradlí do ul.Ke Starému buku
1300 inert

Pražská od zastávky MHD pod Janáčkovou po Janáčkovu (pravá strana) 30 inert

Prosečská úsek za poštou po křiž. s ul. Jabloňová 700 chemie

Prosečská od truhlárny "ŠMÍD a ŠMÍD" po křiž. s ul. Nad Školkou 370 chemie

Prosečská zbytek chodníku po ukončení katastru města Jbc. 500 chemie

Průběžná hráz mezi I. a II. přehrady 140 inert

přehrada 
chodník podél přehrady mezi I. a II. hrází, tzv. "Životní prostředí" vč. spojek od 

zastávek MHD Riegrova a podél 1.paneláku od parkoviště proti Jablonexu
1 200 inert

Riegrova
úsek od křižovatky s ulicí Palackého přes OK -Harrachovská (pravá strana), 

od OK Harrachovská po ulici Rýnovickou (levá strana)
470 chemie

Riegrova úsek od OK Harrachovská po Dr.Randy (podél Lidlu) 90 chemie

Rychnovská 

chodník navazující na silnici Pražskou směrem do Kokonína po OK 

Maršovická (levá strana), včetně pěšíny v zatáčce Rychnovská naproti 

Tyrš.stezce + Letní, Maršovická, Rychnovská k zastávkám MHD

1 220 inert

Rychnovská úsek Šeříková - Dolní 50 inert

Rychnovská přes park ve směru k ZŠ až po zastávku MHD naproti Dalešické 440 inert

Rychnovská od Dalešické po zastávku MHD (levá strana) 25 inert

Rýnovická Liberecká - 28. října (levá strana) 160 chemie

Rýnovická od 28. říjen po okružní křižovatku Tovární (levá strana) 1 000 chemie

Rýnovická úsek od Větrné k přechodu a zastávce MHD (pravá strana) 130 inert

Řetízková Na Kopci - Lužická (pravá strana) 140 inert

Skelná chodník podél paneláků od Švédské po Březovou 190 inert

S. K. Neumanna Palackého - B. Němcové (pravá strana) 350 inert

S. K. Neumanna ve směru z B. Němcové úsek podél k čp. 16 93 inert

S. K. Neumanna
od B.Němcové podél parkoviště proti čokoládovně po spodní křížovatku s 

B.Němcovou (pravá strana)
110 inert

Sadová za objektem Sadová č.p.3 - 23 (zadní vchody) 161 inert

Skřivánčí úsek U Balvanu-Wolkerova (levá strana) 130 inert

Skřivánčí Vilová - zastávka MHD před Vodní (levá strana - dlažba) 210 inert



Skřivánčí

spojka točna BUS - Řetízková + od točny BUS k přechodu před ZŠ Pasířská 

(rovná část podél Skřivánčí a protáhnout za roh k přechodu pro chodce v 

Pasířské)

90 inert

Skřivánčí-blok Na Kopci, 

Řetízková

točna bus, chodníky od točny BUS a přechodu pro chodce k samoobsluze a 

dále do Řetízkové + schodiště k Na Kopci a do Řetízkové
125 inert

Smetanova od ulice Jungmannova ve směru do centra (pravá strana podél budovy ČEZ) 80 inert

SNP v úseku Podhorská-Sokolí (pravá strana) 180 inert

Široká 
úsek od silnice Tovární kolem sídliště (pravá strana) s ukončením na novém 

sjezdu za domem čp.4797/26
700 inert

Široká - sídliště Proseč 
od OK U Tenisu po poslední bytový dům (levá strana) + od OK po zastávku 

MHD
180 inert

Široká - sídliště Proseč chodník U Tenisu po parkoviště u retenční nádrže 200 inert

Široká - sídliště Proseč od okružní křižovatky U Tenisu po obchod "večerka" 100 inert

Tovární

od OK Tovární po OK Želivského a chodník kolem něho po Rýnovickou 

(pravá strana) + od OK Tovární levá strana za svodidly po přechod pro 

chodce

1 050 inert

Tržní spojka do Mostecké podél vody inert

Turnovská od ulice Na Náspu po Jateční  (pravá strana) 250 inert

Turnovská OK, dále od OK Turnovská po ulici Masnou (levá strana) 520

Turnovská
od místa pro přecházení po odbočku k  objektu centrály okresního archívu 

(pravá strana)
215 inert

Tyršovy sady 
hlavní tah parkem od ulice Fügnerova po ulici U Balvanu - propojit přes tram. 

těleso k dlážděnému chodníku v parku Nová Pasířsiká
400 inert

U Balvanu Sadová - Budovatelů  (podél parku, most přes Nisu) 200 chemie

U Balvanu
pěší spojka z křiž. Nová Pasířská x Sadová k otočce TRAM - propojit ke 

spojce z Tyršova parku přes tram. koleje k chodníku Nová Pasířská-park
120 inert

U Balvanu spojka od propojky parků přes tram. koleje ke vchodu do MŠ 80 inert

U Balvanu pojízdný chodník k BD čp.6 (pěší zóna) 35 inert

U Balvanu Skřivánčí - Turnovská (pravá strana) 200 inert

U Balvanu od Nádražní po Skřivánčí 160 inert

U Kostela Palackého-Arbesova (obě strany) 650 inert

U Lávky (spojka k Nové 

Pasířské)
nový chodník (park Nová Pasířská) 60 inert

U Zeleného stromu Fügnerova - Pražská přes OK U Zeleného stromu (obě strany) 100 chemie

V Aleji v celé délce (pravá strana) 560 inert

V. Nezvala
od OK Podhorská po otočku MHD a zastávku ČD (pravá strana) vč. Ú seku 

podél otočky
330 chemie

Větrná úsek od Palackého po Rýnovickou (pravá strana) 430 inert

Vodní Nová Pasířská - Havlíčkova (levá strana) 110 inert



Vodní x U Nisy / Liberecká + u 

BD Budovatelů čp.3271/21
podél zdi a veteriny rovně + k tramvaj. kolejím 170 inert

Vodní - Lužická 
spojka nového chodníku z Vodní ulice nad tratí do sídliště Lužická (nový 

chodník zámková dlažba) 
55 inert

Vrkoslavická Turnovská - V Zátiší (levá strana) 460 inert

Vysoká pojízdný chodník před paneláky čp.4239/29 až 4232/37 120 inert

ZŠ 5. května OK Mostecká - SNP vč. nástupního prostoru a příchodu ke vchodu 250 inert

ZŠ Arbesova přístup k ZŠ + RAMPA 50 chemie

ZŠ Liberecká přístupová cesta  v areálu školy k budově nové školní družiny 60 inert

ZŠ Mozartova  chodník podél jídelny, ZŠ a družiny 120 inert

ZŠ Na Šumavě chodníky Skelná, Na Šumavě 620 inert

ZŠ Pasířská 72 úklid u hlavního vchodu 30 inert

ZŠ Pivovarská úklid před rampou a hlavním vchodem, Křížová od Pivovarské po Květinovou 280 inert

ZŠ Rýnovice ul. Na Samotě a přístupy ke škole (U Družiny …) + rampa ZŠ 200 inert

ZŠ Sokolí podél školy - úsek SNP - Bažantí 130 inert

ZUŠ (Mozartova) parkoviště před vchodem do ZUŠ, spojka přes park 100 inert

Želivského pravý chodník od OK Želivského po zadní roh OBI 110 inert

Želivského levý chodník od Ladovy přes OK po Magonu 190 inert

Želivského oboustranně zastávky MHD před OC Rýnovka 80 inert

Želivského levý chodník od Povodí Labe po přechod pro chodce na OK Ostrý roh 735 inert

Žitná od Nemocniční - před BD čp. 19a až 14 110 inert

Žitná pěší stezka ke křižovatce Rýnovická x P.Bezruče 80 inert

Celkem 41 084

Název chodníku Bližší popis Výměry v m Technologie

Československé armády

levý chodník od Ladova po Josefa Suka - jednorázově dle aktuálních 

klimatických podmínek a technických možností (chodník je z větší části úzký 

a jsou na něm umístěny stožáry veřejného osvětlení)

170 inert

Hluboká-pojízdný chodník 285 inert

Liberecká pravý chodník od OK po areál MAKAK 400 chemie

Lovecká-spojka do Jarní udržovat pouze v šíři pěší stezky !! 97 inert

Na Hutích

levý chodník od napojení pěšiny ze zastávky ČD v ul.U Zastávky po výjezd z 

areálu Preciosy, a.s. + odstraňovat bariéru sněhu u přechodu pro chodce  

v místě napojení pěšiny

130 inert

Na Roli od křižovatky s ulicí Okružní po vchod do hřbitova 165 inert/odvoz

Chodníky Mšeno (kolem přehrady) sypat pouze pískem (nikoli drtí) - vozíčkáři !!!

C. Seznam udržovaných chodníků III. kategorie, chodníků nad rámec plánu ZÚ, které se provádí na základě technických možností 



Podhorská od ul.. V Nivách po OK Paseky (pravá strana) 950 průtah / odvoz

Rychnovská 
od zastávky MHD naproti hřišti po IMP (pravá strana) - jednorázové 

odfrézování do volných ploch
690 průtah/inert/odvoz

Celkem 2 887


