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NÁZEV: 
 

Plán zimní údržby 
 

 

ANOTACE: 
Plán zimní údržby vymezuje pojmy užívané při zimní údržbě, stanoví časové intervaly pro 
zahájení údržby po napadení sněhu a určuje pořadí, podle kterého jsou jednotlivé komunikace 
udržovány, a to pro zimní období 2017-2018. Současně jsou nařízením rady města stanoveny 
úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a 
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 
  
 

NÁVRH USNESENÍ:  
Rada města po projednání schvaluje  plán zimní údržby dle přílohy a schvaluje nařízení č. 
1/2017, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí dle přílohy. 
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Nazev materialu: Plan zimni udriby 

Pocet stran: 2 

Pocet pi'iloh: 2 
1. Plan zimni udrzby vcetne pi'iloh 
2. Nai'izeni RM c. 1/2017 

Pop is 
Plan zimni udrzby urcuje zpusob zajisteni udrzby komunikaci, za podminek, kdy jsou snehove 
srazky nebo dochazi k tvorbe naledi. Urcuje casove intervaly, ve kter)'ch rna bYt provedeno 
oseti'eni komunikaci. 
Nai'izenim se vymezuji useky mistnich komunikaci, na kter)'ch se pro jejich maly dopravni yYznam 
nezajisfuje sjfzdnost a schudnost odstranovanim snehu a naledi. 

Geneze pripadu 
Kazdorocne se opakujfcf 

Navrh reseni 
Viz Popis a Navrh usneseni 

Varianty navrhu usneseni 

Doporuceni predkladatele 
Doporucuji schvalit usneseni die navrhu 

Stanoviska 



Mestsky urad ve Zd'are nad Sazavou 
odbor komunalnich sluzeb 

Plan zimni udrzby pro zimni obdobi 2017-2018 

c1.1 

Ukolem zimnf udr-Zby mfstnfch komunikacf (dale jen MK) je zmfn1ovanf zavad ve 
sjfzdnosti a schudnosti na MK, vzniklych zimnfmi povetrnostnfmi vlivy a jejich dusledky, a to 
tak, aby zimnf udr-Zba byla zajist'ovana s prihlednutim ke spolecenskym potrebam na strane 
jedne, a ekonomickym moznostem vlastnfka MK na strane druhe. 

Vzhledem k tomu, ze spolecenske potreby jsou vzdy vyssf, nez ekonomicke moznosti 
vlastnfka mfstn fch komunikacf, jsou ukoly, stanovene v tomto planu, prusecfkem 
spolecenskych potreb uzivatelu MK a moznosti danych ekonomickymi ukazateli rozpoctu 
mesta. Obsahem planu je proto specifikace cinnostf vlastnfka MK, s prihlednutim k platnym 
pravnfm predpisum v teto oblasti. 

Ponevadz v zimnfm obdobf nenf mozno zavady ve sjfzdnosti a schudnosti odstranit, 
nybr-Z jen zmfrnit, a vzhledem k tomu, ze zavady nenf mozno zmfrnit okamzite na celem 
uzemf mesta, stanovf tento plan i potrebne priority udr"Zby, a to jak mfstnf, tak i casove. Tyto 
priority vyplyvajf z nestejne dulezitosti MK a z technickych moznosti provadenf zimnf udr-Zby. 

Plan zimnf udrzby MK je zakladnfm dokumentem pro provadenf pracf, spojenych se 
zimnf udrzbou techto komunikacf, a zaroven je jednfm z dukaznfch prostredku pro 
posouzenf odpovednosti vlastnfka MK za skody, vznikle uzivatelum komunikacf z titulu zavad 
ve sjfzdnosti a schudnosti. 

Cl. II 

Vysvetleni pojmu pouzitych v tomto planu 

1. Obecne zavaznymi pravnfmi predpisy se rozumi 
a) Zakon c. 13/1997 Sb. ve znenf zakona c. 102/2000 Sb. o pozemnich komunikacfch (dale 

jen zakon). 
b) Vyhlaska c. 104/1997 Sb. ve zneni vyhlasky 355/2000 Sb., kterou se provadi zakon o 

pozemnich komunikacich (dale jen vyhlaska). 

2. Zimnfm obdobim se rozumi doba od 1. listopadu do 31 . brezna nasledujiciho roku. 
V tomto obdobi se zimni udrzba MK zajisfuje podle tohoto planu. Pokud vznikne zimni 
povetrnostni situace mimo toto obdobf, zmirnujf se zavady ve sjfzdnosti a schudnosti bez 
zbytecnych odkladu, primerene ke vznikle situaci a technickym moznostem vlastnika 
( spravce) MK. 

3. Zimni udrzbou MK se rozumf zmirnovanf zavad ve sjfzdnosti a schudnosti na techto 
komunikacfch, ktere byly zpusobeny zimnfmi povetrnostnfmi vlivy a podmfnkami (§ 41, 
odst. 1 vyhlasky). 

4. Vlastnikem MK je obec (§ 9, odst. 1 zakona). 

5. Spravcem MK je fyzicka nebo pravnicka osoba, kterou obec povei'ila v}'konem sv}'ch 
vlastnickych prav (§ 9, odst. 3 zakona). 
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6. Siizdnost MK je takovy stav techto komunikacf, kter)' umoznuJe bezpecnou jizdu 
silnicnich a jinych vozidel, pfizpusobenou stavebnimu stavu a dopravne technickemu 
stavu komunikacf a povetrnostnim podminkam a jejich dusledkum (§ 26 odst. 1 zakona). 

7. Zavadou ve sjizdnosti na MK se rozumi takova zmena ve sjizdnosti, kterou nemuze 
fidic pfedvidat pfi pohybu vozidla pfizpusobenem stavebnimu stavu a dopravne 
technickemu stavu komunikaci a povetrnostnim situacfm a jejich dusledkum (§ 26, odst. 
6 zakona). 

8. Schudnost MK a prujezdnich useku silnic je takovy stav techto komunikaci, kter)' 
umoznuje bezpecny pohyb chodcu, pfizpusobeny stavebnimu stavu a dopravne 
technickemu stavu komunikaci, povetrnostnim situacfm a jejich dusledkum (§ 26, odst. 2 
zakona). 

9. Zavadou ve schudnosti je takova zmena ve schudnosti, kterou nemuze chodec 
pfedvidat ani pfi pohybu pfizpusobenem stavebnimu stavu a dopravne technickemu 
stavu komunikace, povetrnostnim situacfm a jejich dusledkum (§ 26, odst. 7 zakona). 

10. Ekonomicke moznosti vlastnika MK jsou dany zejmena vysi financnich prostfedku, ktere 
muze obec ze sveho rozpoctu na zimni udrzbu MK poskytnout. 

11 . Neudrzovane useky MK jsou useky, ktere se v zime neudrzuji jednak pro jejich maly 
dopravni vyznam (§ 27, odst. 6 zakona), jednak pro technickou nebo ekonomickou 
nemoznost udrzby. 

Cl. 111 

Zakladni povinnosti vlastnika, spravce a uzivatelu MK v zimnim obdobi 

1. Zakladni povinnosti vlastnika MK : 

zajistit potfebne financni prostfedky na provadeni zimni udrZby 
uzavfit smlouvy s dodavateli praci, potfebnych pro provadeni zimni udrzby 
kontrolovat vcasnost a kvalitu praci pfi provadeni zimni udrZby 

2. Zakladni povinnosti spravce MK : 

zajistit vcasnou pfipravu na provadeni praci spojenych se zimni udrzbou 
v prubehu zimniho obdobi zmirnovat a odstranovat zavady ve sjizdnosti a schudnosti 
s pfihlednutim k ekonomickym moznostem vlastnika MK 
fidit a kontrolovat prubeh zimni udrzby komunikaci a vest 0 teto cinnosti pfedepsanou 
evidenci 
uzce spolupracovat pri zajisfovani zimni udrZby s organy obce, s policif a jinymi 
zainteresovanymi organy 
kontroluje provadeni vsech pracf, spojenych se zimni udrZbou 

3. Zakladni povinnosti uzivatelu MK: 

pfizpusobit chuzi a jizdu stavu komunikaci, kter)' je v zimnim obdobi obvykly 
pfi chuzi po chodnicich a komunikacich, kde se podle tohoto planu zmirnuji zavady 
ve schudnosti, dbat zvysene opatrnosti a venovat pozornost stavu komunikace (napf. 
zamrzle kaluze, kluzkost ve stinu stromu, budov apod.) 
pfi chuzi po chodniku pouzivat te casti chodniku, ktera je posypana posypovym 
materialem 
pfi pfechazeni komunikaci pouzit k pfechodu oznaceny pfechod pro chodce, na 
nemzjsou podle tohoto planu zmirnovany zavady ve schudnosti 
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CI. IV 

Zakladni technologicke postupy pri zmirnovani zavad ve sjizdnosti a schudnosti 

1. Odklfzenf snehu mechanickymi prostredky 

Odklfzeni snehu mechanickymi prostredky je z ekologickeho i ekonomickeho hlediska 
nejvhodnejsf technologif zimni udrzby. Snih je nutno odstranovat podle moznosti drive, nez 
jej provoz zhutnf. S odklfzenfm snehu se zacfna v dobe, kdy vrstva napadleho snehu 
dosahne 5 em. Pri trvalem snezenf se odstranovanf snehu opakuje. Na dopravne dulezitych 
chodnfcfch se odstranovanf snehu provad f v cele jejich deice a sfrce, na ostatnfch 
chodnfcfch v sfrce 1 metru. s posypem komunikacf se zacfna az po odstranenf snehu . 

2. Zdrsnovanf naledf nebo provozem ujetych snehovych vrstev posypem inertnimi nebo 
chemickymi materialy 

Ucinek posypu inertnfmi materialy spocfva v tom, ze jednotliva zrna posypoveho 
materialu ulpf na povrchu vrstvy naled f nebo zhutneneho snehu, cfmz se zvysf koeficient 
tren i. Toto zv}'senf je vsak male, a proto pouze zmfrnuje kluzkost komunikace. 

Posyp komunikaci chemickymi materialy se bude provadet pouze na techto komunikacfch: 

a) MK 1. poradf dulezitosti, tj . rychlostnf a sberne MK s hromadnou verejnou dopravou a 
linkovou osobnf dopravou (viz mapova pffloha, s vyjimkou cesty k novemu hrbitovu od ul. 
Sychrova). 

b) MK 2. poradf dulezitosti, u nichz dochazf vlivem mnozstvf snehu a sfrkov}'ch parametru 
komunikaci k omezenf prujezdnostf: 
Ulice Palachova, Nezvalova, Wolkerova, Bff Capku 

3. Udrfba chodnfku 

Spravce MK zmfrnuje zavady ve schudnosti podle porad f, stanoveneho v tomto planu. 
Dopravne dulezite chodniky se udrfujf v cele jejich deice a sfrce, ostatnf pouze v sfrce 1 m. 

Na ostatnfch castech prujezdnfch useku silnic zmfrnuje zavady ve sjfzdnosti jejich 
spravce, tj . SUS Zd'ar nad Sazavou a smluvnf partneri Krajskeho uradu kraje Vysocina, 
zavady ve schudnosti jsou zmfrneny zm frnenfm zavad ve sjfzdnosti. 

4. Rucnf uklid snehu a rucnf posyp 

Rucnf uklid snehu a posyp se provadf zpravidla na mfstech, ktere jsou pro mechanizacnf 
prostredky neprfstupne. Z duvodu bezpecnosti a ochrany zdravf pracovnfku, ktefi takov}'to 
druh prace zajist'uji, se rucnf posyp a uklid snehu provadf pouze za dennfho svetla, v noci 
pak pouze na mfstech, ktera jsou radne osvetlena. Snih se odstranuje a posyp provad f 
zejmena na prechodech pro chodce, na uzkych chodnfcich, na schodech apod. 
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5. Casove limity pro zahajeni praci pri zimni udrzbe MK 

a) Pfi odstranovani snehu : 
V dobe pracovni (od 6,00 do 14,00 hod) nejdele do 30 minut od zjisteni, ze vrstva 

napadleho snehu dosahla 5 em. 
V dobe mimopracovni pfi domaci pohotovosti pracovniku do 60 minut od zjisteni, ze 

vrstva napadleho snehu dosahla 5 em. 
b) Pfi posypu inertnimi (chemickymi) materialy pro zmirneni zavad kluzkosti : 

V dobe pracovni i mimopracovni ve stejnych easovych limitech jako pfi odstranovani 
snehu (po zjisteni zhorseni schUdnosti nebo sjizdnosti) . 

6. Lhuty pro zmirnovani zavad ve sjizdnosti MK 

a) MK 1. poradi dulezitosti. ......... .......... .... ... do 4 hod in 
b) MK 2. pofadi dulezitosti. ... .. .... ....... .... .... .. do 10 hodin 
c) MK 3. pofadi dulezitosti. ................. .. .... po osetfeni MK 1. a 2. pofadi dulezitosti, 

nejpozdeji vsak do 24 hodin. 

7. Misto urcene jako uloziste vyvazeneho snehu: pozemek pare. cislo 6952 KU Mesto Zd'ar 
na ulici Jihlavska 

8. Stanoveni pofadi udrzby MK 
Viz mapova pfiloha planu ve formatu pdf na webovych strankach Mesta Zd'ar nad Sazavou 

http://www.zdarns.cz/media/files/mestsky-urad/komunalni-sluzby/Pian-zimni-udrzby.pdf 



Priloha planu zimni udrzby 

1. Spojeni na dispecink spravce MK v obvodu Mesta Zd'aru nad Sazavou: 

a) Pro mesto Zd'ar nad Sazavou: 
lng. Josef Pitka 
Lesni30 
Zd'ar nad Sazavou 
591 01 
Telefon: 566 622740, 606630638 

Pracovnik, povereny i'izenim zimni udriby MK: 
lng. Josef Pitka, Lesni 30, Zd'ar nad Sazavou, 591 01 

b) Pro obce Veselicko, Melkovice, Radonin, Strianov: 

Agrosluzby, a.s. 
Veselicko 

Telefon: 566622 432 ( p. Novotny) 

2. Spojeni na pracovniky MU ve Zd'ai'e nad Sazavou, povei'ene vykonem statniho dozoru 
na MK 

3. 
Odbor komunalnich sluzeb: 

Vedouci: lng. Dana Wurzelova 
Tel.: 566688180 

Referent: Jii'i Kasper 
Tel.: 566688181 

Referent: lng. Miloslav Dvorak 
Tel.: 566688181 

Zavady ve sjizdnosti a schudnosti je mozno hlasit tez na sluzebnu mestske policie 
(566622588), ktera zavady pi'eda poverenym osobam. 



I 
1'\ 

----~ -- ~ -

~ 

.. ,.,..., ..... . ,,.__ . ,,_..~ ..... ·-
~-- .... ~ .. ~~'......a.....; 
o,) l ,.,td·- · ·""'-.. 
' l%,.,..._11.>10-.. 
·>·~~ ....... ,..- - .. ~ 

·· · ~--...,..,. ........ 2 ...... 



Narizeni c. 1/2017 

kterjm se vymezuji useky mistnich komunikaci, na kterjch se pro jejich maly dopravni 
yYznam nezajist'uje sjizdnost a schudnost odstrariovanim snehu a naledi 

Rada mesta Zd'ar nad Sazavou se na svem zasedani dne 17.10. 2016 usnesenim c. 809 
/2016/KS usnesla vydat na zaklade § 27 odst. 6 zakona c. 13/1997 Sb., o pozemnich 
komunikacich, ve zneni pozdejsfch predpisu, a v souladu s § 11 odst. 1 zakona c. 128/2000 
Sb., o obcfch (obecnf zrfzenf), ve zneni zakona c. 313/2002 Sb. a § 102 odst. 2 pfsm. d) 
zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zi'fzeni), toto narizeni: 

c1. 1 

Useky mfstnfch komunikaci, na ktel)tch se pro jejich maly dopravni YY.znam 
nezajist'uje sjizdnost a schudnost odstranovanfm snehu a naledi, jsou uvedeny v prfloze 
tohoto narizen f. 

c1. 2 
Zrusovaci ustanoven i 

Tfmto nai'fzenim se rusf Narizenf mesta Zd'aru nad Sazavou c. 2/2016, ktere bylo vydano 
dne 2.11 . 2016 

c1. 3 
Ucinnost 

Toto narizeni obce nabyva ucinnosti dnem 2017 

Mgr. Zdenek Navratil v.r. lng. Josef Klement v.r. 
starosta mfstostarosta 

Vyveseno na uredni desce dne: 

Sejmuto z uredni desky dne 



Priloha k narizeni c. 1/2017 

Oseky mistnich komunikaci, na kte,.Ych se pro jejich maly dopravni vYZnam nebo 
technickou nemoznost udriby nezajist'uje sjizdnost a schudnost odstranovanim 

snehu a naledi 

Mistni komunikace Strucny popis vymezujici usek mistni komunikace 

Chodnfk ul. Leva strana od ul. Nadraznf po ul. Jihlavskou 
Chelcickeho 
Zahrad . kolonie Vsechny komunikace 
Krejdy 
Komunikace DZ 1 Okruzni dolni, DZ 2 Zizkova, DZ 3 za sport. halou 
k desfovY'm zdrzim 

Cyklisticke stezky Vyjma useku od ul. Zizkova po ul. Kovarova 

Schodiste Tvrz-pod 
farou 

Schodiste prilehla ke Ul. Revolucni, Okruzni, Komenskeho, Stursova-
komunikacim u Jamborova, OK, kino Vysocina 
obytnych domu 

Chodnfky a stezky Prostranstvf mezi ulicemi Haskova a Chelcickeho 
uvnitr sidlisf 

Chodnik Okruznf - Cast v useku od kriz. s ul. Revolucnf po kriz. s ul. 
dolnf v Zahradkach - pravY' 

Studentska Prubezne chodn fky podel zadnich vchodu 

Libusinska, 
Svermova 

Prubezne chodnfky podel zadnich vchodu 

Chelcickeho, Prubezne chodniky podel zadnfch vchodu 
Haskova 
Chodniky- Jamborova Cela ulice 
Chodnfky Luciny Cela ulice 
Chodnfk U Hrazek Cela ulice 

Oseky mistnich komunikaci, na kter)tch se neprovadi posyp inertnimi materialy 

Mistni komunikace Strucny popis vymezujici usek mistni komunikace 
Povoznicka Cela ulice 
Rytecka Cela ulice 
K Prehrade Cela ulice 
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