Plán zimní údržby místních komunikací pro m sto Sob slav
lánek 1
Úvod
Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmír ování závad ve sjízdnosti a sch dnosti na
místních komunikacích vzniklých zimními pov trnostními vlivy a jejich d sledky a to tak, aby zimní
údržba byla zajiš ována s p ihlédnutím ke spole enským pot ebám na stran jedné a ekonomickým
možnostem vlastníka místních komunikací vycházejících ze schváleného rozpo tu m sta na stran
druhé.
Obsahem plánu je proto specifikace inností Správy m sta Sob slavi, spol. s r. o. (dále jen
dodavatele), která zajiš uje údržbu místních komunikací s p ihlédnutím k platným právním p edpis m
v této oblasti.
Pon vadž v zimním období není možno veškeré závady ve sjízdnosti a sch dnosti odstranit,
nýbrž jen zmírnit, a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžit na celém území m sta,
stanoví tento plán i priority údržby (vzhledem k technickým možnostem provád ní zimní údržby), a to
jak místní, tak i asové.
Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provád ní prací
spojených se zimní údržbou uvedených komunikací a zárove je jedním z d kazních prost edk pro
posouzení odpov dnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatel m komunikací
z titulu závad ve sjízdnosti a sch dnosti.

lánek 2
Základní povinnosti vlastníka, dodavatele zajiš ujícího zimní údržbu místních komunikací
a uživatel místních komunikací v zimním období
1. Základní povinnosti vlastníka místních komunikací
• zajistit pot ebné finan ní prost edky na provád ní zimní údržby
• kontrolovat v asnost a kvalitu prací p i provád ní zimní údržby
• uzav ít pojišt ní odpov dnosti za škody vzniklé uživatel m komunikací z titulu závad ve sjízdnosti
a sch dnosti
2. Základní povinnosti dodavatele zajiš ujícího zimní údržbu místních komunikací
• zajistit v asnou p ípravu na provád ní prací spojených se zimní údržbou
• v pr b hu zimního období zmír ovat a odstra ovat závady ve sjízdnosti a sch dnosti
s p ihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací
• ídit a kontrolovat pr b h zajiš ování zimní údržby komunikací vlastními prost edky i
dodavatelsky a vést o této innosti p edepsanou evidenci
• úzce spolupracovat p i zajiš ování zimní údržby s orgány m sta, s policií a jinými
zainteresovanými orgány
• kontrolovat provád ní všech prací spojených se zimní údržbou
3. Základní povinnosti uživatel místních komunikací
• p izp sobit jízdu a ch zi stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý
• p i ch zi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmír ují závady ve sch dnosti,
dbát zvýšené opatrnosti a v novat pozornost stavu komunikace (nap . zamrzlé kaluže, kluzkost ve
stínu strom a budov apod.)
• p i ch zi po chodnících používat k ch zi té ásti chodníku, která je posypána posypovými
materiály
• p i p echázení komunikace použít k p echodu ozna ený p echod pro chodce, na n mž jsou podle
tohoto plánu zmír ovány závady ve sch dnosti
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lánek 3
Základní povinnosti vedoucích pracovník dodavatele zajiš ujícího zimní údržbu místních
komunikací a jeho provozních pracovník
1. Vedoucí pracovníci
• ídí a kontrolují výkon zimní údržby na místních komunikacích
• vedou a kontrolují p edepsanou evidenci o výkonech p i zimní údržb , a to zejména deník
dispe era, p ehled o vývoji po así, o kontrolní innosti atd.
• potvrzují a kontrolují prvotní doklady vedené provozními pracovníky o provedených výkonech,
spot eb posypových materiál atd.
• kontrolují výkony provedené dodavateli výkon p i zimní údržb místních komunikací
• zú ast ují se vyšet ování dopravních nehod u nichž je podez ení, že vznikly v d sledku závad ve
sjízdnosti nebo sch dnosti
• úzce spolupracují s orgány m sta a policie
• p i vzniku kalamitní situace informují o této situaci zástupce m sta a žádají o vyhlášení kalamitní
situace
2. Provozní pracovníci
• dle pokyn vedoucích pracovník plní úkoly spojené se zimní údržbou místních komunikací
• o své innosti vedou p edepsanou evidenci
• bez souhlasu vedoucího pracovníka nesmí opustit ur ené pracovišt nebo p erušit vykonávanou
práci
• p i posypu místních komunikací nebo p i odstra ování sn hu musí provád t výkony v po adí
stanoveném tímto plánem
• p i posypu místních komunikací musí dodržovat p edepsané dávky posypu a tím chránit životní
prost edí
lánek 4
Kalamitní situace
1. Kalamitní situací se rozumí mimo ádné zhoršení sjízdnosti a sch dnosti, které vzniklo nadm rným
spadem sn hu zpravidla spojeným se silným v trem nebo mimo ádným vytvo ením náledí nebo
námrazy, a to za p edpokladu, že tyto živelné události zp sobí nesjízdnost a nesch dnost místních
komunikací na v tšin místních komunikací.
2. Kalamitní situaci vyhlašuje m sto Sob slav. Zajiš ování sjízdnosti a sch dnosti se v této dob
provádí operativn podle vývoje po así bez ohledu na po adí údržby stanovené v lánku 6 tohoto
plánu.

lánek 5
Základní technologické postupy p i zmír ování závad ve sjízdnosti a sch dnosti místních
komunikací
1. Odklízení sn hu mechanickými prost edky
Odklízení sn hu mechanickými prost edky je nejvhodn jší technologií zimní údržby. Sníh je
nutno odstra ovat ješt p edtím, než jej provoz zhutní.
S odklízením sn hu se za íná na pokyn odpov dného pracovníka dodavatele. P i trvalém
sn žení se odstra ování sn hu opakuje. Posyp místních komunikací se provádí po odstran ní sn hu,
pop . dle pot eby.
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2. Zdrs ování náledí nebo posypem ujetých sn hových vrstev inertními nebo chemickými
materiály
Jako zdrs ující materiály se používají p edevším písky a št rky, jako chemické rozmrazovací
materiály se používá p edevším s l posypová. Používání popele a škváry je zakázáno.
Posyp inertními materiály je provád n v celé délce pouze na dopravn d ležitých místních
komunikacích. Na ostatních místních komunikacích bude posyp provád n pouze na nebezpe ných
místech (k ižovatky, stoupání, klesání, ostré sm rové oblouky, autobus. zastávky apod.).
3. Údržba chodník
Sch dnost chodník se zajiš uje v celé jejich délce a v ší i minimáln 1,5 m. U chodník nebo
jejich úsek užších než 1,5 m se sch dnost zajiš uje v celé jejich ší i, pokud tomu nebrání p ekážky
pevn spojené se zemí.
Dodavatel zajiš ující zimní údržbu místních komunikací zmír uje závady ve sch dnosti podle
po adí stanovené v tomto plánu.
Na pr jezdních úsecích silnic m stem se závady ve sch dnosti s p ihlédnutím k možnostem
zmír ují pouze na vyzna ených p echodech pro chodce.
4. Ru ní úklid sn hu a ru ní posyp
Ru ní úklid sn hu a ru ní posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechaniza ní
prost edky nep ístupná (nap . schody, p echody pro chodce atd.). Z d vodu bezpe nosti a ochrany
zdraví pracovník , kte í takovýto druh práce zajiš ují, se ru ní posyp a ru ní úklid sn hu provádí za
denního sv tla, v noci pak pouze na místech, která jsou ádn osv tlena.
lánek 6
Soupis místních komunikací pro stanovení tras pracovních okruh za ú elem odstra ování
sn hu z místních komunikací a chodník a pro posyp t chto komunikací
1. Soupis místních komunikací
trasa „A“ traktor TA 47-27 (Multikára)
1. po adí

2. po adí

3. po adí

Na Ohrad
Dr. Kadlece
Riegrova
28. íjna
Žižkova
Rašínova
Jiráskova

Na Pískách
Nerudova
Husova
U Nádraží
Jeronýmova
Zátkova
Vrchlického
Kv tnová
Nová
parkovišt u pošty

Na Pršín
Na Solinách
Dolní náb eží
Chvalovského náb eží
Ostr ilovo náb eží
Bo ná
Zahradní
K Libouši
Pod Zadražilkou
Na Skále
U Vápenky
Na Vyhlídce
U Nového rybníka
Chlebov
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trasa „B“ - traktor TA 62-03 (Multikára)
1. po adí

2. po adí

3. po adí

4. po adí

Jirsíkova
Kostelní
Školní nám stí
Horní p íkopy
Dolní p íkopy
Okružní
Lužnická
Blatská
Mlýnská
Mrázkova
Bezd kova

Družstevní
Na Svépomoci
Dr. Studni ky
Lustigova
Jungmannova
Nad Hvíž alkou
sídlišt Míru
sídlišt Svákov
U Jatek
Lu ní
eská
Krátká
Polní
Lesní
Svákovská
Slovenská

Nedv dice
Na Brousku

úsek Mrázkova - OV
úsek Mrázkova - centr. kotelna
h bitov
cesta k Pilátu
parkovišt u rest. Lada
parkovišt sídl. Míru

2. Soupis chodník
Multikára TAA 40-82 (radlice)
1. po adí

2. po adí

Horní p íkopy
Školní nám stí
Na Ohrad
Nerudova
Riegrova
Havlí kovo náb eží
sídl. Svákov
Palackého
Wilsonova
Obchodní
nám. Republiky
chodník podél E55

Žižkova
P.Bezru e
Ostr ilovo náb .
Chvalovského náb .
Dolní p íkopy
Lesní
park u sv. Marka (úsek kino, brána u pošty, vchod do školky)

Multikára 2C3 95-95 (kartá )
1. po adí

2. po adí

Tyršova
Dr.E.Beneše
Nerudova
28. íjna

Bezd kova
Nad Hvíž alkou
Mlýnská
sídl.Míru
sídl.Svákov
Družstevní
Na Svépomoci
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Traktor VIVID
1. po adí

2. po adí

Tyršova
Komenského
Bechy ská
Petra Voka
Dr.E.Beneše
28. íjna
Rašínova
Kadlecova
Mrázkova
Lužnická
Protifašist.bojovník

Okružní
Lustigova
Kv tnová
Zátkova
Žižkova
Bezd kova
Na Pršín
Jiráskova
Blatská
Jungmannova
Slovenská
U Jatek
Polní
Lu ní
eská
Na Vyhlídce
Zahradní
Pod Zadražilkou
Na Skále
K Libouši
U Vápenky
U Nového rybníka
Bo ná

Malotraktor
1. po adí

2. po adí

Školní nám stí
Dr.E.Beneše
Riegrova
Mrázkova
Palackého
Wilsonova

Husova
Jeronýmova
Vrchlického
Jirsíkova
Na Solinách
Svákovská
Palackého

Ru ní prohrnování
1. po adí

2. po adí

Protifašist.bojovník
Komenského
Bechy ská
Dr.E.Beneše
Kadlecova
Havlí kovo náb .
Mrázkova
Lužnická
Wilsonova

Okružní
Dr.Studni ky
Kv tnová
P.Bezru e
Bezd kova
Jirsíkova
Havlí kovo náb .
Na Pršín
Na Solinách
Jiráskova
Dolní náb eží
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Mlýnská
Svákovská
U Nádraží
Jungmannova
U Jatek
Polní
Lu ní
eská
Na Vyhlídce
Zahradní
Pod Zadražilkou
Na Skále
K Libouši
U Vápenky
U Nového rybníka
Bo ná
lánek 7
Dopravn nebezpe ná místa na místních komunikacích
Jedná se zvlášt o sjezdy do ul. E. Beneše z ul. 28. íjna a Žižkovy ulice
• výjezd z ul. E. Beneše do ul. Rašínovy
• k ižovatky ul. Jiráskovy, Lužnické, Mrázkovy se silnicí I. t ídy E 55
• výjezd z ul. 28. íjna do ul. Reigrovy
• výjezd z autobusového nádraží do ul. Riegrovy
Všechna tato krizová místa jsou zahrnuta do 1. po adí zimní údržby.

lánek 8
Soupis neudržovaných chodník a p šin
Úseky místních komunikací, které se v zim neudržují, jednak pro jejich malý dopravní význam a
jednak pro technickou a ekonomickou nemožnost údržby, jsou vymezeny takto:
• ást chodníku v ul. Vrchlického (od k ižovatky s ul. Rašínova k Zátkov ul.)
• schody a chodníky v parku u nádraží
• komunikace v parku Na Zadražilce
• komunikace v parku Na Promenád
• chodníky v parku u Dome ku (vyjma chodníku podél silnice E 55)
• chodníky v parku u sv. Marka (vyjma úseku kino, brána u pošty, vchod do školky)
• komunikace od mostu p es eku Lužnici (u rest. Lada) k Pilátu
• chodník v ul. Dolní náb eží (u bývalého Hikoru)
• chodník v ul. Na Pískách
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lánek 9
Zajišt ní a organizace zimní údržby komunikací a chodník
Zimní údržbu komunikací a chodník zajiš uje:
• v pracovních dnech
- od 05.00 do 06.00 hod. pohotovost mimo pracovišt
- od 06.00 do 15.00 hod. dispe er dodavatele
- od 15.00 do 23.00 hod. pohotovost mimo pracovišt
• v mimo pracovní dny v etn svátk
od 05.00 do 23.00 hod. pohotovost mimo pracovišt
Doba od 23.00 do 05.00 hod. není pokryta pohotovostí s výjimkou kalamitní situace.

lánek 10
Platnost
Tento Plán zimní údržby místních komunikací pro m sto Sob slav byl schválen usnesením Rady
m sta Sob slavi . 19/276/2009 dne 27. íjna 2009.

……………………………….
Zden k Vránek
místostarosta m sta Sob slavi

……………………………….
ing. Jind ich Bláha
starosta m sta Sob slavi
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