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Rada města Loun v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě 
zmocnění dle § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), vydává toto nařízení města, kterým se vymezují 
úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území města Louny a 
městských částí Brloh a Nečichy.  
 
 

Článek 1 
 

Pojmy:  
 
Místní komunikace  je dle § 6 odst. 1) zákona veřejně přístupná pozemní komunikace, která 
slouží převážně místní dopravě na území obce, je ve vlastnictví obce a je zařazena do 
kategorie místních komunikací.  

 
Článek 2  

 
Toto nařízení vymezuje úseky místních komunikací a chodníků v majetku města Louny 
zařazených v pasportu místních komunikací na území města Louny a městských částech 
Brloh a Nečichy, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a 
náledí takto:  
 
 
1. Místní komunikace :  
 
 
Poř.  
číslo 

Ulice      
           

Úsek od   
křižovatky s ulicí   
  

Úsek ke křižovatce 
s ulicí 

   Poznámka    

1. Chmelíkova  od č.p. 2783  Jimlínská nemá chodníky  
2.  Jimlínská  od lávky přes I/7  Rakovnická  nemá chodníky  
3. Vavřince z Březové Tomanova  Jana Želivského  nemá chodníky  
4. Na Losech  od čp.  2786 k trati ČD  nemá chodníky  
5. V Zahradním městě 

- vozovky kolem  
Zeleného  náměstí  

   

6. Jateční  od  Říční  k vjezdu do zahrad nemá chodníky 
7.  Líšťanská od  Zeměšská  na hranice k.ú. 

Cítoliby  
nemá chodníky  

8. panelová komunikace 
„Vršovická“ 

od Říční k silnici III/2462 nemá chodníky; 
část v k.ú. Černčice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.  Místní komunikace pro pěší :   
 
Poř.  
čís.  

  Popis   Úsek od křižovatky 
s ulicí     

Úsek ke křižovatce 
s ulicí   

Poznámka   

1. propoj   Čs. armády   Vladislavova  
2.  pěšiny a chodníky  v obvodu 

Masarykových 
sadů   

 mimo stezky 
pro cyklisty 

3. pěšiny a chodníky  v    obvodu     parku  
U Trati  

  

4.  pěšiny a chodníky  v obvodu parku 
sídliště Hrnčířská  

  

5. pěšiny a chodníky  v    obvodu     parku 
u hlavního nádraží 
ČD  

  

6.  pěšiny a chodníky  v Riegrových 
sadech   

  

7. pěšiny a chodníky  v Holárkových 
sadech 

 mimo cesty pod tratí – 
propoj ul. Maroldova a 
Poděbradova 

8.  pěšiny  v parkové ploše 
Ryneček  

 mimo chodníku přes 
parkovou plochu 

9. pěšiny a chodníky  v obvodu parku 
generála Fajtla  

  

10. pěšiny a chodníky v    obvodu     parku 
U Pramene 

   

11. hlinitopísčitá stezka 
pro pěší ve svahu 
podle Ohře 

Pod Šancemi k Loutkovému 
divadlu  

včetně schodišť na 
chodník 

12. cyklostezka 
k Červenému vrchu 

  podél silnice I/28;  
v k.ú. Dobroměřice 

 
Dle grafické přílohy, která je součástí tohoto nařízení.             

     
                                          
3. Místní komunikace pro pěší (pěšiny, chodníky) v plochách dětských hřišť.   
 

Článek 3 
 

Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady města Loun č. 404/2011 dne 07.11.2011  
a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení na úřední desce města. 
 

Článek 4 
Nabytím právní moci tohoto nařízení se ruší nařízení Města Loun č. 2/2010 ze dne 
27.10.2010.  
 
 
 
 

 

 

         Ing. Jan K e r n e r, v.r.                                                  Pavel C s o n k a , v.r.   
   starosta m ěsta                    místostarosta 


