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Plán zimní údržby místních komunikací
1. Úvod
Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní
údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a
k ekonomickým možnostem obce na straně druhé.
V zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen
zmírnit a vzhledem k tomu, že závady nelze zmírnit okamžitě na celém území obce,
stanovuje „Plán zimní údržby místních komunikací“ priority údržby, a to jak místně,
tak i časově. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z
technických možností provádění zimní údržby.
Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění
prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním z důkazních
prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody
vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.
2. Základní pojmy plánu
Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:
a) zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
b) vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
Zimní údržbou místních komunikací se rozumí podle pořadí důležitosti zmírňování
závad ve sjízdnosti a schůdnosti těchto komunikací, vznikající zimními
povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41 odst. 1 vyhlášky).
Sjízdnost místních komunikací je takový stav, který umožňuje bezpečný pohyb
silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1
zákona).
Závadou ve sjízdnosti místních komunikací se rozumí taková změna ve sjízdnosti,
kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu
stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a
jejich důsledkům (§ 26 odst. 6 zákona).
Schůdnost místních komunikací je takový stav, který umožňuje bezpečný pohyb
chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto
komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 2 zákona).
Závadou ve schůdnosti místních komunikací je taková změna ve schůdnosti, kterou
nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§
26 odst. 7 zákona).
Vlastníkem místních komunikací je obec (§ 9 odst. 1 zákona), dále jen „vlastník“.
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Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.
V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu.
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve
sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a
technickým možnostem vlastníka místních komunikací.
3. Základní povinnosti vlastníka a uživatelů místních komunikací v zimním
období
Obec Třebotov je vlastníkem místních komunikací a pověřuje zimní údržbou těchto
komunikací oddělení technických služeb obce (dále jen TS).
a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací
- zajistit potřebné finanční prostředky pro provádění zimní údržby
- zajistit přípravu TS pro provádění zimní údržby
- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby
b) Základní povinnosti TS
- zajistit včasnou přípravu techniky, nářadí, pracovníků a posypových materiálů pro
provádění zimní údržby
- v souladu s tímto plánem a s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka
zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
c) Základní povinnosti vedoucího TS
- sledovat předpověď a vývoj počasí a v případě potřeby svolat pracovníky pro
provádění zimní údržby
- řídit a kontrolovat průběh zimní údržby komunikací
- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s ostatními orgány obce, s Policií
ČR a dalšími odpovědnými orgány
d) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací
- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu místních komunikací, který je v zimním období
obvyklý
- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady
ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např.
zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atd.)
- při chůzi po chodníku používat té části, která je posypána posypovým materiálem
4. Personální zabezpečení zimní údržby místních komunikací
- 2 pracovníci - řidiči multifunkčního stroje, malého traktoru a frézy, nakladače UNC
750, ruční posyp a ruční úklid
- 1 pracovník – řidič traktoru
5. Technické zabezpečení zimní údržby místních komunikací
- traktor s čelní šípovou radlicí, zadní shrnovací radlicí (externě najatý stroj)
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- multifunkční stroj Multicar se sypačem a radlicí
- nakladač UNC 750
- malotraktor s radlicí
- sněhová fréza
- ruční nářadí
6. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a
schůdnosti
a) Údržba silnic
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne
minimálně 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování
sněhu se provádí v celé šířce silnic. S posypem zbytkové vrstvy sněhu a náledí se
začíná až po skončení trvalého sněžení.
b) Údržba chodníků
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne
minimálně 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování
sněhu na chodnících se provádí v šířce 1 metru, u dopravně důležitých chodníků
v celé šířce. S posypem zbytkové vrstvy sněhu a náledí se začíná až po skončení
trvalého sněžení.
c) Ruční údržba
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro
mechanizační prostředky nepřístupná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany pracovníků,
kteří tento druh práce zajišťují, musí být při ručním posypu a ručním úklidu sněhu
řádně vidět. V nočních hodinách musí mít reflexní ošacení a signalizační osvětlení.
Sníh se odstraňuje a posyp se provádí zejména na přechodech pro chodce, na
úzkých chodnících, na schodech apod.
7. Posypové materiály a jejich použití
Vzhledem k poloze obce v CHKO nelze používat chemické materiály, k posypu se
používají výhradně inertní, zdrsňující, materiály.
8. Evidence udržovaných místních komunikací
Místní komunikace jsou evidovány a popsány v bodě 10. tohoto plánu.
9. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací
a) Při odstraňování sněhu
- v době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu
dosáhla 5 cm
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- v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut od zjištění, že
vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm, v době od 23.00 - 04.00 dle možností bez
zbytečného odkladu.
b) Při posypu inertními materiály pro zmírnění závad kluzkosti
- v době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že se na místních komunikacích
zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti
- v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut od zjištění, že
se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti,
v době od 23.00 - 04.00 dle možností bez zbytečného odkladu.
10. Rozpis provádění zimní údržby místních komunikací
Místní komunikace jsou pro účel zajištění jejich zimní údržby rozděleny do 3 okruhů.
Komunikace, které nejsou v těchto okruzích uvedeny, se neudržují. Zimní údržba
místních komunikací se bude provádět podle následujícího orientačního časového
harmonogramu:
Okruh I. - 04.00 - 06.00 (v případě trvalého sněžení se okruh I. opakuje)
Okruh II. - 06.00 - 10.00 (provádí se až po zajištění sjízdnosti a schůdnosti okruhu I.)
Okruh III. - 06.00 - 10.00 (provádí se až po zajištění sjízdnosti a schůdnosti okruhu
I., v případě trvalého sněžení se okruh III. opakuje)
Okruh IV. - 06.00 - 10.00 (provádí se až po zajištění sjízdnosti a schůdnosti okruhu
I., v případě trvalého sněžení se okruh III. opakuje)
Ve výjimečných případech vzniku kalamitních situací (za trvalého hustého sněžení,
sněžení s větrem, mrznoucího deště apod.), kdy nelze ani s nasazením veškeré
techniky a všech pracovníků zajistit sjízdnost a schůdnost všech místních komunikací
dle harmonogramu, mohou být v míře časově nezbytné přednostně ošetřovány
komunikace související se zajištěním zásobování, zdravotní péče, hromadné
dopravy, požární ochrany apod.
Okruh I. - Prioritní komunikace
Ulice Místopis Délka cca (m)
1. Ulice U Rybníka, od TS kolem rybníka, kolem samoobsluhy ke škole a školce 600
m
2. chodník u Hlavní a zastávky od školy po ulici Na Šumavě, silnice od ulice Na
Šumavě k ulici v Lesoparku, ulice V Lesoparku 2000 m
3. Na Šumavě 800 m
4. U Kovárny, V Pořadí, Na Vyhlídce, U Hřiště 980 m
5. U Lípy, Školní 500 m
6. U Louže, Na Vršku, Hořejší 720 m
7. K Transformátoru, Na Výsluní 580 m
8. Nad Sady (od křižovatky s ulicí K Transformátoru k rybníku), Souběžná 390 m
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9. Souběžná, Klidná, U Tvrze 390 m
10. U Kostela (a kolem kostela) 390 m
11. K Třešňovce 584 m
12. V Zahrádkách 105m
Okruh I. celkem 9 km
Okruh II. - Kompletní silnice
Ulice Místopis Délka cca (m)
1. Pod Vsí, K Mejtku 1300 m
2. Nad Úvozem 205 m
3. V Chatách, U Lesa, Slunečná 920 m
4. Pod Nemocnicí, Nad Rybníčkem 775 m
5. Sportovní, V Zátiší 785 m
6. K Březinám, K Budeňáku, Kolmá 620 m
Okruh II. celkem 3,7 km

Okruh III. – Malý traktor, chodníky a cesty, ruční úklid
Ulice Místopis Délka cca (m)
1. Chodníky a zastávky podél Hlavní 1674 m
2. Souběžná, cesty od Souběžné k ulici Pod Nemocnicí, cesta kolem lípy k ulici
Hořejší, cesta od pošty na Vršek, Hořejší 555 m
3. Dočištění ulice V Lesoparku, areál nemocnice 423 m
4. Hořejší, dále kolem lípy souběžnou pěšinkou dolů k poště 480m
5. Od rybníka, U Tvrze, Ke Kostelu 298 m
6. Pod Vsí, K Mejtku (po křižovatku s ulicí Na Potoce) 711 m
7. Na Potoce, Slepá 276 m
Okruh III. celkem 3,9 km

Okruh IV. – Solopisky
Ulice Místopis Délka cca (m)
Kala a Solopisky – autobusové zastávky
Na Hrázi, Ke Kapličce, Ke Strouze 687 m
Za Studánkou 375 m
Velká Strana, Třebotovská, Lesní a zpět 2450 m
Malá Strana, Polní 985 m
Okruh IV. celkem 4,1 km
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Schválil :
Zastupitelstvo obce usnesením na svém zasedání dne 10. 10. 2013
V Třebotově dne 11. 10. 2013

Alice Rahmanová
starostka
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