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9. Schvalovací clo|ožka

Úkolem a cíleIn zirnní ťrclržby je znrírňovátlí závad vzniklých zinrními povětrnostrtínri vIivy a jejich
dťrsledky ve s.iízdnosti a schťrdnosti tta rnístllíclr konlunikacích včetně jejich součástí, pěších
konl unikací a veřej ných prostranství.

SoLrčástí zimní údržby je iodstraňování hromad sněhu a srrěhovýclr bariér v místeclt, kde.ie potř,eba
zajistit clostatek místa př,ed clalší údržbou. vyvážerrí snělttt z křižovatek a clalších nlíst tak, aby byla
zajištěna bezpečná sjízdnost a scIttidnost rnístních konrLrnikací.

Provádění zimní ťrdržby komLrnikací a souvisejícíclr činností za.iišťtrje obec prostř,ednictvírrr Služeb
Vítkovice s.r.o.

Plán zirnní údržby komunikací obce Vítkovice staIrovr-rje zpťrsob a rozsah zajištění zirnní ťrdržby
místníc|r kornunikací v zinrrrínr obdobíod 1.1l. příslušného roktt do 31.3. násleclrrjícího roku na útzenrí

Uvodl.
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obce a.|e zárovcň.jecllrín zdťrkazních prostřcdků pro posotlzellí odpovědrrosti vlastrrílta MK za škody
vznikIé Lrživatelťrnr kornLtttil<acíz titLrILr závad ve sjízdnosti a sclrůdrrosti.

V souladu s o|recně z,ávaznýni právlrínli přeclpisy stanoví tettto PláIr zinní údržby prlrva a povitlnosti
vlastníka a správcc rrrístníclt kornttnikací,.|akož i něktcrár práva a povittnosti uživatelťr nrístních
kotnuttikací v obci Vít|<.ovice, Jelikož závady ve sjízdnosti a scllůclnosti rta nlístrtíclt kotrrttrlikacích
ttelze oclstranit. ale pollze znrírnit a vzhlcdenr k tonru. ž,e závady tletrí trrožrlo ztnírttit okarllžitě tla
celéIl úzenrí obce, stanoví tento Plán zimrrí ťrdržby potřebné priority údržby. a to .ial< časové. talt
nlísttlí. které vypIýva.ií z nestejrré dťrležitosti .jednotlivých tnístrtícIt konltrrrikací, s ohledenl Ita

tcclrnické vybavcttí a liniit finančníclr prostř,edkťr, ktcró může vlastrtík těchto konlttnil<ací rta zinrní
ťrclržbrr z rozpočttt obce poskytnotrt.

2. Základní poimv

Obecně záv azné předpisy
a) Z,ákon č. l3i l997 Sb,, o pozenlníclr konrttnikacích (zákon)
b) Vyhláška č.l04l|997 Sb., kterou se provádí zákorl o pozetnltích konrunikacích (vyhl.)
c) Zákon č. 12812000 Sb., o obcích

zimní útlržba místních komunikací
Z,imní ťrclržborr se podle pořadí dťrležitosti zrrrírňtrjí závady ve sjízdrrosti a schťrdnosti na
konlunikacích,kterévznika.jízinlrtíIni povětrnostttímivlivyajejichdůsleclky(§41.odst. lvyhlášky)

Sj ízdnost místních komunikací
Je takový stav, který LtInožňttje bezpečrtoLt jízdu silničrlíclr a jiných vozidel př,izptisobenolt stavebrrít-t-ttt
a dopravně tecllnickénlLt stavlt kornttrrikací a povětrtlostnínr podnrínkám a jejich dťrsledkům (§ 26.
odst. l zákona).

Závada ve sjízdnosti
Taková ztrrětra ve sjízdnosti MK, kterort netntiže řidič předvídat při pohybLr vozidla přizpůsobenénr
stavebnínlu a dopravně techrrickénltt stavtt MK, povětrrlostIrít-t-t sitLtacírn a jejich dťrsledkům.(§ 26,
odst. 6 zákona)
Schůdnost MK a průjezdních úseků silnic
Je takový stav komurtikací, který unrožtiuje bezpečný pohyb chodcťr přizpťrsobený stavebIlírnu a
clclpravnětechnickémlt stavlt komttnikace, povětrttostnínr situacítll ajejich dťrsledkťrm (§ 26, oclst.7
zákona).

závarla ve schůdnosti
Taková ztlělla schťrdnosti, kteroLt tternťtže chodec přeclvíclat ani při pohybu př,izpůsobenétn stavebnímtt
adopravtrětechnickénllt stavtt komuttikace, povětrnostIrínr vlivťttn ajejich dťrsledkťrrn (§ 26, odst.7
zákona).

vlastník místních komunikací
Vlastník tnístníclt komurlikacíje obec na jejínrž úz,ení se nlístttí kotnunikace nacháze.ií (§ 9 odst. l

zákona).

Správce místních komunikací
obec vítkovice

Ekonomické možnosti vlastníka
JsoLr dárry zejInétla výší íinančníclr prostř,eclkťr, které rnťtže ol,lec ze svélto rozpočtLt na zinrní údržbu
poskyttrout.
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Neudržovanó úscky místních l<omrrnikací
Useky, které sc v zitnč neudržují pro.iejich nlalý dopravnívýzItarn (§ 27, odst. 6 zákona) a prcl

tec hn i c kotr trcbo eltotrottl icl<ott Irerll ožllost z irn n í ťrdržby.

7imní obclobí
ObcJobíocl l. listopadtr stávajícílro roku do 3l, břczIta následujícího roktt, V tomto období se zinrní
ťrdržba zajišt'Lrje podle tohoto plánu, Pokucl vzttiktte zinlrlípovětrrrostIrísituace rnirrro ttvedené obclolrí.
zniírriujíse závacly ve sjízdnostia schůdnosti bez zbytečnýclr odkladů přinrěřeně I< vzniklé sitLraci.

Kalamita
Povětrrrostní sitLtace .jako intenzivrrí clloLrlrodobó sněžertí. várlice, vytvořcrtí náledí nebo nánrrazy.
t-nrzIloLtcí déšt', které zpťrsobí nesjízdrrost nebo rtescIlůdtlost nlístItíclr ltorlunikací. V dobč vyhlášenó
kalarrritní sitttace se zinlní údržba prováclí bcz ohledLr tla starloverró pořadí údržby konlLrIrikací
přednostně rta dopravrrě význant rrýclr kotn utt i kac ícIl.
Kalarnitní sitttaci vyhlašLrie starosta obce po dohodě s dispečinker-n ziIrrIrí údržby.

J.

a) Definice účastníků zúk

Vlastrrík a správce konluItikace
obec vítkovice
Vítkovice 243
5l2 3B Vítkovice v Krkonoších
lČ :00216260

Doclavatelzúk
Služby Vítkovice s.r.o.
Vítkovice 243
5l2 3B Vítkovice v KrkonošícIl

s€znam otlpověrlných pracovníků prtl ZÚK

Za vlastníka a správce tnístrríclr konrLtrlikací

b)

Otlpovědný pracovník

MiIan Ryclrtr
Torrráš John

Za Služb}, Vítkovice s.r.o.

Otlpovčtlný pracovník

Jindřich Volejník
Jarl MatLrš

Petr.Iindřiše k

funkce

starosta
místostarosta

funkce

vedoucí dopravy
řidič
řidič

te lefon

48 l 582 730.603 164 655
737 620 608

telefon

604 8l8 569
124 435 764
137 579 211

lČ :25269607
DlČ: CZ25269601
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4. Základní povinnosti

a) Základní povinnosti vlastníka a správce místních komunik:rcí

- zajistit potř"ebrré f-rrrarrčrrí prostředky rra prováclění ziIllní ťrdržby
- kor-rtrolovat včasnost a kvalitr.r prací při prováclěrrí zi1,1ll:rí ťrdržby

b) záklaclní povinnosti subiektů prováděiících zúk

- zajistit včasnou přípravr"r na prováděrrí prací spojerrýclr se zimní údržbou
- provádět zimr-rí údržby rnístnícl-r komutrikací obce Vítkovice včetrrě jejiclr

součástí a příslLršenství v souladlt s Plárrer-r. zimrrí ťrdržby

c) základní povinnosti provozních rlracovníků

- plnit odpovědně úrkoly při zinrní úrdržbě
- při prováděrrí zimní ťrdržby kornunikací se řídit plárrenlzimní ťrdržby komuriikací a

dodržovat předepsané teclrnologické posttrpy
- při prováděrrí prací clbát na zásady ochrany životního prostředí

d) Základní povinnosti uživatelů MK

- přizpťrsobit cliťrzi a jízdu stavu a povaze komurrikace
- přizpťrsobit styl obutí stavu apovaze konlunikace
- při clrťrzi po místních komunikacích a clrodnících dbát zvýšené opatrnosti a

věnovat zvýšenott pozornost stavu komunikace
- bez prodlení umožnit stro.jťrm a pracovníkťrrn zimní ťrdržby výkony pro zrnírrrění

závad ve schťrdnosti a sjízdnosti

5, Organizace ZUK
a) způsob zaiištění zúk, rlohotovost

Prováděrrí zimní ťrdržby a souvisejících čirrrrostí zajišťtrle obec prostředr'ictvím Slrržeb
Vítkovice s.r.o.

Z,Út< .ie zajišt'ovárra dle tol.oto Plánrr zlnní ťrdržby vzinrním období, tzn. od
1.listopadrr příslr"ršr-rélro rokr"r c1o 3l. března následrrjícího roktr.

Prováděrrí zirntrí ťrdržby orgarrizLrje a koordirru|e s ohledem na aktuální vývoj počasí a
iníbrmace poskytované lrydrometeorologickým úrstavem o akttrální předpověcli, stavu a
vývoji počasí vedor.rcí dopravy.
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b)

V pracovtlí clr'y v době ocl 6,30 - 15.00.ie zirlní údrž,ba zajišt"ována stro_inítrl

vybavcnítrr SlLržeb Vítkovice s.r.o. určetlýrrl pro prováděrrí ZÚrc.

V pracovt-rí clrry od l5.00,6.30 a v nrinropracovní dny ,zabezpečLrjí Služby Vítkovice
s.r.o. pro splněrrí stanovetrýclr lhťrt pro zmírtiování závad ve s.iízdrrosti a ve sclrťrclrrosti

MK a časovýcl' lirnitťr pro zahájení prací pii ZÚK pohotovost stro.irríl-ro vybaverrí a
obsluliy.

V období od l. listopadrr do 30. listopadLr a vobdobí od 1.března c1o 31. března
příslr-ršriého roktt btrde clodavatel zajišt'ovat pohotovost v rozsahlt statrovenén,t
ob.iedrratelem s olrledem na aktuální klirr-ratické poclrnínky a vývoj počasí.

V období od 1. prosince do 28.ťrnora následujícího roku bttde ze strany Služeb
Vítkovice s,r.o. zajištěrra pohotovost těchto mechanizmů :

Časovó limifv pro zaháiení prací při ZÚK

ZÚK spočívající v odklízerrí sněl.u a v odstraňováním náledí nebo trjetýclr sr'ělrových
vrstev pornocí zdrsňování náledí nebo rrjetýclr snělrových vrstev posypem
zclrsňovacími nrateriály n.usí být zahálena riejdéle do 30 tnitrut po zjištění, že se na
MK zlroršila s.jízdnost nebo schťrdnost. Za zhoršení sjízdnosti rrebo schťrdnosti je
považováno:

- vrstva napadanélro srrěhtt na kon.unikacije vyšší než 5 cnr
- na komr"rnikaci se vytváří závěje rrebo srrělrové jazyky
- na komttnikaci se vytváří rráledí
- ostatní vlivy - snílr ze střeclr. živých plotťr, snělrová lavina z přilehlých

pozemkťr

Lhůty pro zmírňování závad ve siízdnosti a ve schůdnosti

Pro úrčely zimrrí ťrdržby jsoLr místní kornttrrikace rozděleny podle dťrležitosti a
požadavkťr rra zajištění sjízdnosti do tří skrrpirr I., I[. a IIl..

Znrírnění závad ve sjízdrrosti a ve sclrťrdnosti MK nrttsí být provecler'o dle pořadí
dťrležitosti v těclrto ll"rťrtáclr:

c)

Sltržby Vítkovice s.r.o.

Nákladrrí ar"rtornobil Mercedes Benz UNIMOG U 400

Traktor ZETOR 6340
Traktor JOHN Deere
Traktorová fréza zetor 2x
Nakladač LOCUST
ctvřkolka
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pořadí důležitosti Předepsaná lhůta

I. pořadí dťrležitosti do 4 lrodin po ukor-rčerrí riepř,ízrrivých
vlivťr počasí

ll. pořadí dťrležitosti do 8 hodirr po ukončerrí r-repřízrrivýclr
vlivů počasí

III. pořadí clťrležitosti neprodler-rě po ošetř,erlí kor-rrr.rrrikací
z,ařazenýc|l do I. a II. pořadí.
ne.jpozději do 12 hodin po r"rkotrčcní
rrepříznivých vlivťr počasí

V době vyhlášené kalar.ritr-rí situace se zinrní údrž.ba provádí bez olrledtt na stanové
pořadí, předrrostrrě na dopravně významnýclr kon-runikacích,

6. stroiní vvbavení pro zúk
Zit,t,tllí údržba je zajišt'ovárra Ineclranizmy SlLržeb Vítkovice s.r.o. v totnto rozsahtt:

Mechanismy Služeb Vítkovice s.r.o.

Nákladní autornobil Mercecles Benz
UNIMOG tJ 400

Plulrování, frézování

Traktor ZETOR 6340 pluhoválr SVllall I

"l'raktor JoIltt Deere pltrhován SypaIlI
Traktorová ťréza ZETOR 2x Frézovárl
Nakladač LOCUST PluIrovátt
ctvřkolka PluIrovárr

7. Technoloeie ZÚK

a) Mechanickó odklízení sněhu

S odklízenínr snělru se začíná v době, kdy vrstva napaclarrélro strělru dosahtrje 5 cm,
případně dochází ke vztriktt závějí. Při trvalénr sněžerrí se odstrariování sněhtr
pravidelně opakrrje. Ponechaná sor"rvislá vrstva rrježclěného srrělru nTůže dosahovat
max. výšky 10 crr-r. Na dopravně dťrležitých MK se odstratiování srrělru provádí v celé
je.iicli délce a šířce. S posypenl komLrnikací se začtre až po odstranění sněhr_r.

- Odklízení snělru se provádí především nreclrarricky.
- Srríh .je za obvyklé zimrrí sitltace tř,eba odstraliovat tak, aby rreclošlo k jeho Lrjetí

provozem a př,inrrznutí k povrclru vozovky.
- Sněhovou břečkr,r je třeba zvozovky oclstranit.
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- Bočrrí snčhové valy.ie třeba rozšiřovat. aby byl zacl"rovárIl prťr|ezclrlí prostor a rrebyl
přípaclriě ol,llezell výlrled. Při tárrí niLrsí být zabczpečen odtok vody.

- Při nrinloř,ádnénr spaclr"r sněhu se v prů.iczdních ťrsecíclr a na rr'ístr-rích
konrurrikacícl. sr-rílr sl-rrnr.r j e pollze k okraj ťrnr komurrikací.

- Odklízcní snělru.jízdou v protisr-r-rěru.|e přípLrstné pouze ve výjirnečrrýclr případech
a za stanovených bezpečnostníclr opatř,errí.

- Na odpočívadlech a parkovištícl-r r-rlťtžc být srrílr rrejprve shrnttt do valťr, které se
rrásleclrrě odstraní.

- K odklízení stlěhlt sc běžrrě potržívají sr"rěhové radlice. Vznikají-li př,i srrěžení
závě.le rrebo closáIlne-li výška sněhtt cca 30 - 50 crn, r-rasazr"rjí se šípové plLrhy.

Vrstvy strěhr"r vyšší rrež 70 cm se oclstraňtrií sněhovými íiézami.
- Při trvalétn sněžení se plr"rlrovárrí periodicky opaktrie. Na dopravně dťrležitých

kornunikacícli rremá po skončenóm pltrlrovárrí zbytková vrstva snělru přesáhrror.rt 5

clll.

b) Zdrsňování náledí nebo uietYch sněhovÝch vrstev posypem zdrsňovacími
materiály

Zdrsriování náledí rrebo trjetých sněhovýclr vrstev posypem zdrsňovacími materiály se
provádí v době, kdy je na nrístníclr konrunikacícl-r zlroršená s.jízdnost nebo schťrdnost.

Úseky konrutrikací, na kterýcl-r se provádí zdrsriování náledí nebo Lrjetýclr snělrovýclr
vrstev posypem zdrstiovacími rr"rateriály jsorr specifikovány v PZU MK.

V případě zlroršení sjízdnosti rrebo schťrdnosti ťrsekťr rnístníclr konrunikací vlivem
náledí se provádí posyp těchto komr"trrikací zdrsňovacínri rrrateriály.

a) I)osyp zdrstiovacírni nrateriály - nrťrže být prováděn pottze občasrrý posyp na
clopravně dťrležitýclr rnísteclr nebo na rtrísteclr, kde to vyžadrrje dopravrrě teclrnický
stav komur-rikace (křižovatky, velká stoupárrí, ostré směrové oblouky, zastávky
osobtrí linkové dopravy).

b) Pro posyp náledí .ie vlrodný .jenrnozrnný materiál (zrna nrenší než 2 mm). Pro
posyp nezleclovatělých Lrjetýcl-r snělrovýclr vrstev by měl být poiržit rnateriál s

většírrr obsahenr lrrubých frakcí (zrn větších než 4 mm). V zastavěrrých oblasteclr
se nesmí používat rnateriál se zrny nad 8 rrrrn.

c) Posyp zdrsňovacírni nrateriály se prováclí v celé šířce komr"tnikace, případrrě v celé
šířce clopravního prttlru, d. rnirrirnálně 3.0 m v jednon. směru.

c) Ruční úklid sněhu a ruční posyrl

Sníh se odstraňLrje a posyp se provádí rLrčně zejrrréna Ira přechodeclr pro chodce a na tnístech.
kde llení Irrožno poLržít nlechanizačrrí prostředky (chodník apod.).

d) Materiály pro zimní údržbu

K posypLr rrrlrsí být por"ržívárry posypové nrateriály. které splrir,rjí požadavky starrovené
v př,íloze č. 7 vyhlášky č. 10411997 Sb., v platnér-rr ztrění, kterott se provádí zákon o
pozenr níclr kotrrr"rnikacíclr.
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8. Rozsah zúk a pořadí důležitosti místních komunikací při
zmírňování závad ve siízdnosti

a) Úsekv komunikaci. na kteŇch se zaiištouie zúk a stanovení pořadí důležitosti

t. poŘnní

Useky zařazené do prvrríIro pořadí jsou vyznačeny v grafické části Pláru zimní údržby
červenou barvou.

- konltrnikace školka- bytovky
- konruttikace škola - bytovky
- kotnr,rnikace Spilka - Ryclrtr
- kotnttttikace Star} Mlýn - hasičárna
- koInurrikace Vítkovice - Roudnice
- kornurrikace Levínek - Hampl
- Horní Mísečky

rr. POŘADÍ

Úseky zaí,azerté clo drLrhého pořadí jsott vyznačeny v grafické části Plántr zimní údržby
nloclrotl barvou.

- parkoviště rrad lanovkou
- kornutlikace Křovitta (Flaška) - Kvarcla Stehlík
- komr_rnikace Vancl Inl.
- parkoviště u Dvora
- korlLtnikace Štěp - Berounka
- komtrnikace Veselý
- komunikace Telec
- parkoviště tr statkr.t

- parkoviště u školy
- komttnikace Jiřička
- Dolní Mísečky
- parkoviště hotel Praha

lIl. POŘADÍ

Úseky zařazeré do tř,etího pořaclíjsoLt vyznačerty v grafické části Plárru zirnní úclržby hnětlou
birrvou.

- kotnunikace Kozí Dornky
- komurrikace Janova Hora
- komunikace skelrré Hutě

ÚclrZba rnístních koInurrikací zaíazertých clo třetílro pořaclí se prováclí až po ošetření MK
zaiazených v I. a lI. poř,adí, a to pluhovánírrr.

Místní komunikace se udržují tam, kde se nacházejí nejméně 2 objekty a v každém z nich je
minimálně l osoba trvale bytllící.
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Individuální možnost objednání pluhování a frézováni dle platného ceníku :

tel.: 481 582 730
604 818 569 p. Volejník Jindřich

mail : obec@vitkovicevkrk.cz

b) Zimní údržba chodníku

Zit,lltlí úclržbu oltociIlíku za.jišt'trjí Služby Vílkovice s.r,o.

clrodník podél si|nice I11286 Vítkovice v Krkonoších

9. Schvalovací doložka

Tento plárr zin-rrrí úrdržby byl schváletr obecním zasttrpitelstvenr obce Vítkovice drre

27 .l1.2019 ustresením číslo 58/l9

Milan Rychtr
starosta

příloha : Grafická část plánLr zimní ťrclržbv
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