Statutární město Děčín Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV.

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
chodníků na území statutárního města Děčín 2022–2023
Středisko městských služeb Děčín
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Zimní údržba (dále ZÚ) místních komunikací (chodníků) na území statutárního města Děčín bude v zimním
období 2022-2023 prováděna v souladu s Nařízením č. 9/2009, o provozování zimní údržby na území
statutárního města Děčín a s tímto Plánem ZÚ, pro jehož zpracování se vycházelo ze zákona č. 13/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a předpisů souvisejících.
Cílem plánu ZÚ je zabezpečit odpovídající přípravu a vlastní výkon ZÚ na území statutárního města Děčín,
a to z hlediska celospolečenských potřeb. ZÚ je souhrnem řídících a výkonných činností, kterými se
odstraňují nebo alespoň zmírňují závady ve sjízdnosti či schůdnosti komunikací.
Činnost společnosti je v zimním období zaměřena k tomu, aby používané technologie, stroje i metody byly
co nejefektivnější a aby škodlivé vlivy na životní prostředí byly co nejmenší. Z těchto důvodů a v souladu s
příslušnou legislativou statutárního města Děčín, bude výrazně omezeno používání chemických a
posypových materiálů. Na dopravně málo významných místech – chodnících zařazených do III. a částečně
do II. pořadí bude prováděn posyp pouze inertními materiály. Na I. a II. pořadí bude množství chemických
posypových materiálů omezováno na únosnou míru.
Lhůty pro odstranění či zmírnění těchto závad, způsobených zimními klimatickými a povětrnostními
podmínkami, jsou uvedeny v Plánu ZÚ.
Závadou ve schůdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní
komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
2. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ
Středisko městských služeb Děčín (dále SMS) budou pro statutární město Děčín provádět zimní údržbu
chodníků a veřejných prostranství.
Za organizaci a výkon ZÚ a s ní spojenou zpravodajskou službu odpovídá vedoucí SMS
dispečer tel. +420 771 224 402, e-mail: dispecink.sms@mmdecin.cz.
Požadavky a připomínky jiných orgánů a organizací (Policie ČR, Městská policie, DPmD a.s., záchranná
služba apod.) budou zaznamenávány a realizovány v mezích plánu ZÚ se zřetelem na konkrétní podmínky
– povětrnostní podmínky, prostředky apod.
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Způsob řízení
OKD

Vedoucí SMS

Koordinátor ZÚ

Dispečer

Rajon 1

Rajon 2

Rajon 3

3. RAJONY, POŘADÍ A ČASOVÉ LIMITY
Veškeré místní komunikace na území statutárního města Děčín jsou rozděleny na rajony s různým
režimem údržby. Udržované místní komunikace jsou rozděleny podle důležitosti od I. až III. pořadí podle
dopravního významu.
V případě vzniku nebezpečných situací na místních komunikacích (chodnících) nezahrnutých do pořadí I.
až III. rozhodne pracovník OKD, v případě nebezpečí z prodlení koordinátor ZÚ po dohodě s odborem
dopravy o údržbě těchto komunikací plužením, případně posypem inertním materiálem. Zásadně je však
toto opatření možné přijmout, až po řádném ošetření místních komunikací I., II. a III. pořadí.
Časové limity pro ZÚ komunikací jsou stanoveny statutárním městem Děčín v souladu s vyhláškou č.
104/1997 Sb., kterou se prování zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
4. CHODNÍKY
Udržované chodníky jsou rozděleny podle důležitosti do I. až III. pořadí.
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Celková délka udržovaných chodníků v režimu ZÚ je:
Pořadí délka chodníků (km)
I. …………………………………….

38,433

II. …………………………………....

35,407

III. …………………………..…………

1,184

CELKEM …………………………… 75,024
Mimo pořadí a neudržované ……..

84,373

Chodníky podle jejich významu a důležitosti, kde šíře chodníku je větší než 2,5 m.
I. pořadí
Čas: do 4 hodin po ukončení jednorázového spadu, nebo při vzniku náledí.
II. pořadí
Chodníky užší než 2,5 m a menšího dopravního významu, kdy šíře chodníku nesmí být menší než 1,5 m.
Čas: do 12 hodin po ukončení jednorázového spadu, nebo při vzniku náledí, s výjimkou chodníků užších
než 1,5 m, kde na přilehlé komunikaci parkují automobily. Zde se schůdnost zajistí až po úplném rozednění
(za denního světla). Pokud se na uvedeném chodníku nachází překážka zabraňující v údržbě, schůdnost
se zajistí až po ošetření chodníků ve III. pořadí. Pokud posádka zimní údržby z výše uvedených důvodů
nemůže ošetřit chodník, ošetří pruh komunikace vedle parkujících vozidel. Osádka zajišťuje také ošetření
pojízdných chodníků, pokud jim to prostor mezi parkujícími vozidly dovolí.
III. pořadí
Ostatní chodníky určené k udržování a chodníky užší než 1,5 m.
Čas: do 48 hodin po ukončení jednorázového spadu, nebo při vzniku náledí.
V případě vyhlášení kalamitního stavu se bude zajišťovat údržba vozovek této třídy po ukončení prací –
zajištění sjízdnosti u I. a II. třídy, nejdéle však do 24 hodin po ukončení jednorázového spadu sněhu.
Neohlášenou překážkou do ZÚ chodníků jsou zejména nevhodně zaparkovaná vozidla zasahující svou
částí do prostoru chodníku, a tak zužují jeho průjezdnou šíři. Také jsou to povolené i nepovolené výkopy a
ohrady, kde před překážkou není vybudován sjezd z chodníku přes obrubník na vozovku a za překážkou
nájezd na chodník.
Součástí údržby chodníků I., II. a III. pořadí je také zabezpečení průchodů v místech přechodů pro chodce,
a to v celé jejich šíři.
5. TECHNOLOGIE ZIMNÍ ÚDRŽBY
Mechanické odklízení sněhu:
Odklízení sněhu se provádí především mechanicky. Provádět posyp chemickými rozmrazovacími materiály
do vrstvy čerstvě napadaného sněhu vyšší než 3 cm bez předchozího plužení je neúčinné, a proto
nepřípustné. Sníh je za obvyklé zimní situace třeba odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a
přimrznutí k povrchu vozovky. Sněhovou břečku je třeba z vozovky odstranit.
Odklízení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů:
Tato technologie se používá pouze na komunikacích určených plánem zimní údržby. Posyp solí se zahajuje,
pokud výška sněhu nepřesáhne 3 cm. Do sněhové vrstvy vyšší než 3 cm není dovoleno posyp provádět.
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6. SOUPIS ROZMÍSTĚNÍ STABILNÍCH ZÁSOBNÍKŮ NA POSYPOVÝ MATERIÁL
ROZMÍSTĚNÍ STABILNÍCH ZÁSOBNÍKŮ NA POSYPOVÝ MATERIÁL 420 l
Počet
Děčín I
Radniční x Tyršova – schodiště u restaurace „Kapitán“
Tyršova x Smetanovo nábřeží – schodiště
Tyršova prostranství u „Kotvy“ – schodiště
Duchcovská k panelovému domu č. p. 125 – schodiště
Kaštanová x Sládkova za jídelnou – schodiště
Sládkova x Maroldova ke sportovní hale – schodiště
17. listopadu x Kamenická – lávka – pouze štěrk!
Děčín II
Kamenická x Benešovská pod rest. „Zarabanda“ – schodiště
Dvořákova – schodiště
Dvořákova x Kamenická – propojovací chodník
Kamenická x Liliova
Děčín III
Litoměřická x Ploučnická – schodiště
Litoměřická 158
Děčín IV
Puchmayerova
Chelčického x Pivovarská – schodiště
Žižkova – schodiště
Tržní – Městská policie
Čsl. Mládeže - SŠ Zdravotnická
Děčín VI
Želenická před poštou – schodiště
Krásnostudenecká x Želenická peč. Dům – propojovací chodník
Slovanská u č. p. 1348 – schodiště
Slovanská u č. p. 1345 – schodiště
Slovanská u č. p. 1339 – schodiště
Moskevská MŠ
Děčín VII
Želenická 228/67
Děčín IX
Na Pěšině x Teplická za OD „Tesco“ – schodiště
Na Vyhlídce u č. p. 327 – schodiště
Na Vyhlídce u č. p. 329 – schodiště
Na Vyhlídce x Kyjevská – schodiště
Kyjevská (u brány za parkovištěm)
U Křížku
U schodiště vedle pošty
Jindřichova – Pečovatelský dům
propojka v Kolonii Gagarinova
Děčín X
Sněžnická – odbočka k č. p. 48
Na Nivách
Děčín XIII
Loubí chodník horní část
Loubí – zastávka
Děčín XIV
Dolní Žleb u restaurace „Kost“
Děčín XVI
Úbočí
u nádob na tříděný odpad – k zastávce ČD Děčín Prostřední Žleb
Děčín XVII
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1
1
1
1
1
1
2
1
6
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Popovická
Děčín XVII
Pod Úvozem
Žitná
Děčín XXV
Třešňová u č.p. 73
Děčín XXVII
Březiny konečná MAD – schodiště
Kosmonautů u č. p. 154 – schodiště
Březinka restaurace
Březiny – u zpomalovacího pásu
Děčín XXX
Velká Veleň u č. p. 72
Lesní Mlýn
Děčín XXXII
Čsl. Partyzánů – schodiště
Přímá – Peč. dům
Vítězství 107

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CELKEM

63 ks

ROZMÍSTĚNÍ STABILNÍCH ZÁSOBNÍKŮ NA POSYPOVÝ MATERIÁL 120,240,1100 l
Počet
Děčín I
Tyršův most levá strana
(pouze štěrk)
Tyršův most pravá strana
(pouze štěrk)
U Plovárny naproti ÚP
Děčín II
Lužická x V sadech
Lužická, točna MHD
Lužická x Kamenická konečná MHD
Hluboká x Riegerova
U Nemocnice
El. Krásnohorské x Vrchlického
Děčín III
Litoměřická x Žerotínova
Litoměřická x Březová
Děčín IV
Teplická, zastávka Vojanova
Jeronýmova u č.p. 11
Na Výšinách, naproti č.p. 28
Husovo náměstí
Děčín VI
Klostermannova u MŠ
Slovanská u vjezdu na parkoviště pivovaru
Slovanská x Na Stráni
Děčín IX
Teplická Bynov u konečné MHD
Teplická Bynov u Penny
Teplická Bynov prostranství před Duklou
Děčín XXII
Za bažantnicí u COOP
U Tvrze naproti konečné MHD
Krásnostudenecká u horní DPS
Jiřího z Poděbrad x U Kaple
Kozinova x Severní
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Objem

1
1
1

80 l
80 l
80 l

1
1
1
1
1
1

120 l
120 l
80 l
1100 l
240 l
240 l

1
1

240 l
240 l

1
1
1
1

120 l
1100 l
240 l
240 l

1
1
1

240 l
1100 l
240 l

1
1
1

240 l
240 l
1100 l

1
1
1
1
1

120 l
240 l
240 l
240 l
200 l

DěčínXXV
Nová u odpadových nádob, naproti č.p.20
Děčín XXVII
Kosmonautů u č.p.153
Kosmonautů u č.p.169
Vilsnická, propojka v Hliništi
Děčín XXVIII
Folknářská MHD
Folknáře – konečná MHD
Děčín XXXI
Vítězství, naproti restaurace u statku MHD
Děčín XXXII
Vítězství, zastávka Lidový dům u Penny
Boletice Studniční u krámu
K. H. Borovského Boletice, u odpadových nádob

1

120 l

1
1
1

240 l
240 l
120 l

1
1

120 l
240 l

1

120 l

1
1
1

120 l
1100 l
240 l

CELKEM
Materiál

36 ks
posypová sůl, drť, frakce 0 - 32
7. ORGANIZACE SMĚN

V pracovní době od 6:00 hod. do 14:30 hod. zabezpečuje ZÚ dispečer. V mimopracovní době zabezpečují
ZÚ určení směnoví dispečeři dle rozpisu služeb. Doba od 6:00 – 6:30 hod. je určena k předání a převzetí
služeb.
8. POHOTOVOST
Vyhlašování pohotovosti
Pohotovost ve věci ZÚ, vedoucí SMS podle skutečného počasí, povětrnostní situace. Pohotovost vyhlašuje
pro určené pracovníky zapojené do ZÚ a v následujících režimech.
PO - PÁ

03:00 – 06:00
16:00 – 20:00

SO - NE, SV

04:00 – 10:00
16:00 – 20:00

- pohotovost doma.
Pracovník, který pohotovost vyhlašuje, stanoví rozsah a obsazení pohotovosti, délku trvání pohotovosti a
její zrušení, to vše konzultuje s oprávněným pracovníkem Magistrátu města Děčín, který zastupuje
statutární město Děčín – vlastníka a správce místních komunikací.
Svolávání pohotovosti
Pracovníci pohotovosti se svolávají telefonicky, nebo pomocí svozové služby. Věc zajišťuje dispečer ZÚ.

9. ZPRAVODAJSKÁ SLUŽBA
V případě ztížených klimatických podmínek podává koordinátor zimní údržby hlášení o stavu a sjízdnosti
místních komunikací na území statutárního města Děčína pracovníkovi odboru a dopravy města panu
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na elektronickou adresu

czpřípadně telefonicky na telefonní

číslo
Informace o předpokládaném vývoji a počasí zajišťuje dispečer pomocí internetu, popřípadě telefonickým
dotazem na Hydrometeorologickém ústavu Ústí nad Labem. Sledování a záznam o povětrnostních
podmínkách provádí dispečer do deníku zimní údržby.
10. OPRAVY VOZIDEL
Nedílnou součástí operativnosti ZÚ je opravárenská služba. Z tohoto důvodu je domluvena spolupráce
v rámci smluv u dodavatelů mechanismů.
DPMD
Hanes, s.r.o.
Agro, s.r.o.
Dále budou řidiči provádět denní a týdenní prohlídky mechanismů ZÚ o čemž se povede kniha prohlídek a
oprav mechanismů.
11. RAJONIZACE (chodníky)
Rajon č.1
I. Pořadí
(lhůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 4 hodin)
Děčín II (Kamenická):
Ul. Kamenická od vjezdu do ZŠ Kamenická po ul. Lužická pravá i levá strana na konečné včetně chodníku
u pečovatelského domu, od vjezdu do ZŠ Kamenická po viadukt před ul. Anenská pouze pravá strana, ul.
Dvořákova, ul. Riegrova od Komenského nám. po ul. Kamenická levá strana, ul. Tylova od ul. Riegrova po
ul. Lužická pravá strana, ul. Vrchlického od ul. Tylova po ul. U Nemocnice levá strana, ul. Purkyňova od ul.
Riegrova pravá strana, ul. U Nemocnice od ul. Purkyňova levá strana, ul. Lužická od konečné MHD po ul.
Tylova levá strana, ul. Vokolkova od ul. Sládkova po ul. Tylova levá strana.
Děčín III (Staré Město):
Ul. Litoměřická (včetně točny MHD) celá kromě levé strany od ul. Žerotínova po spojovací chodník do ul.
Jezdecká, ul. Jezdecká podél panelových domů č.p. 331 na ul. Litoměřická, ul. Oblouková od ul.
Fügnerova po ul. Rakovnická obě strany ul. Oblouková od ul. Rakovnická po ul. Žerotínova pravá strana, ul.
Oblouková od ul. Žerotínova po ul. Zelená levá strana a pravá strana u zdravotního střediska, chodník
k hlavnímu vchodu do plavecké haly.
Děčín XXXI a Děčín XXXII (Křešice, Boletice, Nebočady):
Ul. Míru od ul. Vítězství po ul. K. H. Borovského pravá strana, dále ul. K. H. Borovského podél školy k ul.
Přímá a ul. Přímá od ul. K. H. Borovského po ul. Vítězství pravá strana, chodník v ul. V Sídlišti od ul.
Vítězství po horní parkoviště.
Děčín XXVII (Březiny):
Konečná MHD, schodiště od konečné MHD k ul. Kosmonautů, ul. Kosmonautů od schodiště konečné MHD
po parkoviště osobních aut – pravá strana.
II. Pořadí
(lhůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 12 hodin)
Děčín II (Kamenická):
Ul. Kamenická od vjezdu do ZŠ Kamenická po nájezd na Nový most levá strana, ul. Kamenická od
viaduktu po kruhovou křižovatku obě strany, ul. Riegrova od Komenského nám. po ul. Kamenická pravá
strana, ul. Hluboká až ke konečné MHD v ul. Lužická, ul. Purkyňova od ul. Riegrova po ul. Vrchlického levá
strana, ul. Vrchlického od ul. Tylova po ul. Purkyňova pravá strana, ul. Tylova od ul. Riegrova po ul. Lužická
levá strana, ul. Vokolkova od ul. Sládkova po ul. Tylova pravá strana, ul. Lužická od parku konečné MHD
po ul. Tylova pravá strana, Nový most – schodiště.
Děčín III (Staré Město):
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Ul. Žerotínova od ul. Litoměřická po ul. Oblouková, ul. Březová od ul. Litoměřická, po ul. Oblouková,
propojovací chodník z ul. Březová do ul. Příčná u č.p. 352, ul. Oblouková od ul. Rakovnická po ul.
Žerotínova levá strana.
Děčín XXXI a Děčín XXXII (Křešice, Boletice, Nebočady):
Ul. Vítězství obě strany, mimo úseků ul. Vítězství od kulturního domu (Lidový dům) po ul. K Nádraží levá
strana, od ul. Na Výsluní po č.p. 95 levá strana a od konečné MHD v Nebočadech po železniční přejezd
(směr Ústí nad Labem), ul. Míru od ul. Kamenná po ul. Vítězství pravá strana, ul. Spojenců od ul. Vítězství
po železniční přejezd pravá strana, ul. K. H. Borovského od ul. Kamenná po ul. Přímá pravá strana, ul.
Přímá od ul. K. H. Borovského po Pražskou pravá strana, ul. Pražská, Čsl. partyzánů od ul. Verneřická po
ul. Vítězství pravá strana mimo panelových domů nad opěrnou zdí, ul. Májová od ul. Čsl. partyzánů levá
strana, ul. Verneřická od ul. Vítězství pravá strana.
Děčín XXVII (Březiny):
Ul. Kosmonautů od ul. Za Sadem po č.p. 176 levá strana, ul. Kosmonautů od parkoviště po č.p. 157 pravá
strana, propojovací chodník mezi č.p. 154 a č.p. 155.
Rajón č. 2
I. Pořadí
(lhůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 4 hodin)
Děčín V, Děčín VI a Děčín VII (Rozbělesy, Chrochvice, Želenice, Letná):
Ul. Dělnická směr Želenice levá strana, ul. Želenická od ul. Dělnická po ul. U Tvrze pravá strana, od ul. U
Tvrze po ul. Weberova obě strany, ul. Školní oba chodníky, ul. Za Bažantnicí od ul. Kozinova po ul.
Krásnostudenecká levá strana, ul. Kozinova od ul. Za Bažantnicí po ul. Severní levá strana, propojovací
chodník ul. Severní a ul. Za Bažantnicí, ul. U Tvrze od ul. Želenická po ul. Za Bažantnicí levá strana, ul. Za
Bažantnicí od ul. Školní po ul. U Tvrze, ul. Želenická od ul. Weberova po ul. Vilsnická levá strana, ul.
Vilsnická od ul. Želenická po ul. Kosova levá strana, ul. Kosova od ul. Vilsnická po ul. U Hřiště levá strana,
ul. Kosova od ul. U Hřiště po konečnou MHD pravá strana, ul. J. z Poděbrad (ul. Hraniční) od kruhové
křižovatky po ul. Husitská levá strana dále od ul. U Kaple po ul. Lovosická pravá strana, od ul. Lovosická
po ul. Veveří levá strana, ul. Klostermannova od ul. Na Stráni po MŠ pravá stran, ul. Slovanská od kruhové
křižovatky po č.p. 504 levá strana, ul. Slovanská od ul. Slezská po ul. Řecká pravá strana, ul. Na Stráni u
ZŠ obě strany, ul. Úprkova od ul. Na Stráni po ul. Sofijská pravá strana, ul. Sofijská od ul. Úprkova po
železniční přejezd, ul. Ústecká od ul. J. Š. Baara po čerpací stanici u OD „Tesco“ pravá strana směr Ústí
nad Labem, od čerpací stanice u OD „Tesco“ po ul. Převozní levá strana směr Ústí nad Labem.
Děčín IX (Bynov):
Ul. Teplická od ul. Jindřichova po konečnou MHD pravá strana směr Bynov, konečná MHD v Bynově, ul. Na
Pěšině od ul. Rudolfova po ul. Teplická levá strana, ul. Rudolfova pravá strana od ul. Teplická po ul.
Košická, od ul. Košická po ul. Na Vyhlídce levá strana, ul. Na Vyhlídce od ul. Lesní cesta po horní
schodiště pravá strana, ul. Vítova od ul. Teplická po ul. Nálepkova, stanice MHD „U zámečku“.
Děčín XVII (Jalůvčí):
Ul. Svatopluka Čecha, konečná MHD a chodník před ZŠ a MŠ.
Děčín X Bělá (Škrabky):
Ul. Vojanova kolem školy, ul. Saská od ul. Teplická po ul. Těchlovická, Na Výšinách od č.p. 955 po
konečnou MHD u hřbitova bude prováděn posyp levého chodníku.
II. Pořadí
(lhůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 12 hodin)
Děčín V, Děčín VI a Děčín VII (Rozbělesy, Chrochvice, Želenice, Letná):
Ul. Weberova včetně chodníků k zdravotnímu středisku, ul. Krásnostudenecká od pečovatelského domu
č.p. 1525 (za Arénou) po ul. Severní obě strany, propojka od pečovatelského domu k restauraci „Arena“,
propojka z ul. Školní na konečnou MHD, ul. Severní od ul. Krásnostudenecká po č.p. 1497 levá strana, ul.
Krásnostudenecká pravá strana od ul. Severní podél panelových domů, ul. Za Bažantnicí obě strany od ul.
Krásnostudenecká po ul. Školní, ul. Želenická od ul. Mokrá po ul. Truhlářská, ul. Kosova od ul. Vilsnická po
ul. U Hřiště pravá strana a dále od ul. U Hřiště na konečnou MAD levá strana, ul. J. z Poděbrad od kruhové
křižovatky po ul. U Kaple pravá strana, ul. Jiráskova, ul. Ústecká od ul. Obchodní po ul. Převozní pravá
strana.
Děčín IX (Bynov):
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Ul. Teplická celá až po ul. Jindřichova, ul. Nálepkova od ul. Na Pěšině po ul. V Kolonii pravá strana, levá
strana pouze kde neparkují vozidla, ul. Teplická v sídlišti od č.p. 257 po č.p. 250 propojovací chodník mezi
panelovými domy od ul. Na Pěšině č.p. 263 po č.p. 258, ul. Na Pěšině pravá strana od ul. Rudolfova, ul.
Rudolfova levá strana od ul. Teplická po ul. Košická, ul. Rudolfova dvorní trakt, ul. Rudolfova před
panelovými domy pod ul. Košická, ul. Košická, ul. Na Vyhlídce schodiště a levá strana nad ul. Sokolská, ul.
Sokolská po zdravotní středisko, ul. U Zámečku, ul. Jindřichova k pečovatelskému domu, ul. Teplická od ul.
U Zámečku po přechod pro chodce.
Rajón č. 3
I. Pořadí
(lhůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 4 hodin)
Děčín I (Děčín):
Tyršův most obě strany, ul. Tyršova, průchod od restaurace „Kapitán“ na ul. Tyršova, ul. Křížova, ul.
Pohraniční, ul. Myslbekova, propojovací chodník mezi ul. Fügnerova a ul. 2. polské armády, ul. Radniční, ul.
Duchcovská, ul. 28. října, ul. Maroldova, ul. Sládkova levá strana směrem k družině, Čsl. armády,
Komenského nám., ul. Boženy Němcové, ul. 2. polské armády, propojka z ul. 2. polské armády k ul. U
Plovárny, chodník okolo „Kokosu“, ul. Labská od ul. Sládkova po ul. 28. října, propojovací chodník mezi 2.
polské armády a ul. Oblouková.
Tyršova – prostranství u Kotvy spodní část (pod schody)
Masarykovo náměstí – pruh křížem přes náměstí okolo kašny
Řetězová – prostranství okolo kašny
Komenského náměstí – prostranství před gymnasiem
Děčín IV (Podmokly):
Ul. Hankova, ul. Poštovní, ul. Uhelná, Labské nábřeží od Tyršova mostu po kruhovou křižovatku, ul. Čsl.
mládeže kolem muzea a kolem hlavního nádraží, kolem zastávek MHD až k ul. Podmokelská,
ČSL mládeže – prostranství před OD Korál (nenajíždět na schody)
Zbrojnická – prostranství před Grandem (nenajíždět na schody
ul. Podmokelská obě strany až po Revoluční nám., ul. Teplická po kostel u Máchova nám., pravá strana
směr Bynov, ul. Prokopa Holého, ul. Ruská od kruhové křižovatky až po ul. Tržní, Mírové nám., ul.
Podmostní od kruhové křižovatky směr ul. Práce pravá strana, ul. Bezručova, ul. Teplická od Máchova
náměstí po „Černé Kladno“ levá strana směr Bynov.
II. Pořadí
(lhůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 12 hodin)
Děčín I (Děčín):
Propojka mezi ul. Řetězová za panelovými domy na „nožičkách“, ul. Myslbekova chodník u č.p. 1389
(přilehlé parkoviště), ul. Lázeňská, Zámecké nám. od ul. Fügnerova levá strana, ul. Karla Čapka, ul.
Řetězová, ul. Plavební, ul. Průběžná, ul. Sládkova pravá strana směr Loubí, ul. Kaštanová, ul. Hudečkova,
ul. Anenská, ul. Březinova, ul. Dobrovského, chodník u ul. Karla Čepka směr „Atlantik“ okolo „Parolodě“, ul.
U Plovárny, chodník u parkoviště u bývalé Polikliniky, ul. 17. listopadu od kruhové křižovatky po železniční
stanici „Děčín Východ“, ul. Maroldova k veřejnému WC, ul. Fügnerova od ul. 2. polské armády levá strana.
Děčín IV (Podmokly):
Nový most od kruhové křižovatky u Benzina/Orlen směr Děčín IV včetně sjezdů a nájezdů, Labské nábřeží
od Tyršova mostu po ul. Drážďanská levá strana, ul. Práce, ul. Na Skřivance, ul. Žižkova, ul. Resslova, ul.
Teplická od muzea po Máchovo nám. levá strana, ul. Zbrojnická od ul. Teplická po ul. Prokopa Holého, ul.
Tržní, ul. Thomayerova, Husovo nám., ul. Čs. legií, ul. Palackého, ul. Plzeňská, ul. Teplická od Máchova
nám. po „Černé Kladno“ pravá strana, ul. Chelčického, Máchovo nám. včetně chodníků podél potoka směr
divadlo, ul. Raisova, ul. Divišova, chodníky kolem OD „Korál“ směr Střední zdravotnická škola, ul.
Jeronýmova, ul. Jungmannova, ul. Na Valech – kolem Jílovského potoka, Ovčí můstek, ul. Pivovarská od
Revolučního nám. pravá strana, ul. Podmostní od kruhové křižovatky u OD „Tesco“ levá strana.
III. Pořadí
(lhůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 48 hodin)
Děčín I (Děčín):
Propojovací chodník z ul. Karla Čapka do ul. Průběžná kolem panelového domu č.p. 114–115, ul. Masná.
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Děčín II (Nové Město):
Nový most od kruhové křižovatky u ‚Benzina/Orlen, směr ul. Kamenická, lávka z ul. Kamenická do ul. 17.
listopadu, propojovací chodník mezi ul. Kamenická a ul. Dvořákova, Kamenická za č.p. 44–28
Děčín XIII (Loubí):
Loubí počátek u panelových domů po konec první obydlené části.
Mimo pořadí:
Ostatní chodníky (užší než 1,5 m, neumožňující údržbu v době spadu z důvodu umístění překážek)
v mimořádných případech na žádost MM Děčín a složek IZS ČR.
Ruční úklid schodišť ostatní komunikace
I. Pořadí
(lhůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 4 hodin)
Děčín II (Kamenická):
Dvořákova – schodiště
Děčín V, Děčín VI a Děčín VII (Rozbělesy, Chrochvice, Želenice, Letná):
Weberova - schodiště
Děčín IX (Bynov):
Zkratka od OD „Tesco“ k ul. Na Pěšině
Děčín I (Děčín):
Tyršův most - schodiště 2x
Tyršova - schodiště před Kotvou
Tyršova - prostranství před Kotvou nad schody
Z ul. Radniční - schodiště k průchodu do ul. Tyršova (okolo bývalého bistra Kapitán)
Maroldova - schodiště
Kaštanová - schodiště
Z ul. Dlouhá Jízda do ul. Nárožní - schodiště
Zbrojnická – schodiště před Grandem
ČSL mládeže – schodiště před OD Korál
Myslbekova - proluka
Děčín IV
Nový most od kruhové křižovatky u benzínové pumpy (Benzina/Orlen), schodiště směr Děčín IV.
12. Legenda
OKD ZÚ
SMS DPMD -

Odbor komunikací a dopravy
Zimní údržba
Středisko městských služeb Děčín
Dopravní podnik města Děčína
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