Město Dobruška

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
pro rok 2017 - 2018

ÚVOD
Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních
komunikacích a chodnících vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky
tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na
straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka komunikací na straně druhé.
Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické
možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu
průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými
finančními prostředky podle rozpočtu obce- města. Obsahem plánu je specifikace
činností vlastníků místních komunikací s přihlédnutím k platným předpisům v této
oblasti.
Protože v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti
odstranit, ale jen zmírnit vzhledem k tomu, že závady není možno zcela eliminovat
okamžitě na celém území obce, stanoví Plán zimní údržby i potřebné priority údržby a
to jak místně, tak i časově. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních
komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.
1. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ POUŽITÝCH V TOMTO 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“)
c) Vyhláška zastupitelstva obce č. ……………… o ………………..
Zimní údržbou místních komunikací
se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které
byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41, odst. 1 vyhlášky)
Sjízdnost místních komunikací
je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných
vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a
povětrnostním situacím a jejich důsledkům.(§26,odst. 1 zákona)
Závadou ve sjízdnosti
na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič
předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně
technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 2, odst.
6 zákona).
Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic
je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců
přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace,
povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§26, odst. 7 zákona)
Závadou ve schůdnosti
je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu
přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace,
povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§26, odst.7 zákona).

Vlastníkem místních komunikací
je obec (§9, odst.1 zákona).
Správcem místních komunikací
je fyzická nebo právnická osoba, kterou obec pověřila výkonem svých vlastnických
práv (§9,odst. 3 zákona).
Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací
jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může obec ze svého rozpočtu na
zimní údržbu místních komunikací poskytnout.
Neudržované úseky místních komunikací
jsou úseky, které se v zimě neudržují pro jejich malý dopravní význam (§ 27 odst. 6
zákona) a pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby.
Zimním obdobím
se rozumí doba od 1. listopadu do 31. Března následujícího roku. V tomto období se
zimní údržba místních komunikací a chodníků 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 (správce) místních komunikací.
Realizátorem
výkonu zimní údržby místních komunikací v městě Dobruška je organizační složka
Města Dobrušky: Město Dobruška Technické služby, Družstevní 857,
518 01 Dobruška.
2. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VLASTNÍKA, SPRÁVCE A UŽIVATELE
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Základní povinnosti vlastníka místních komunikací,
-

zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby,
uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby,
kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby

Základní povinnosti správce místních komunikací,
-

-

zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbu
v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti
a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních
komunikací
řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací a vést o této
činnosti předepsanou evidenci
úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, s policií a jinými
zainteresovanými orgány,
kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací,
-

přizpůsobit chůzi a jízdu stavu 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 atp.),

-

při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána
posypovým materiálem,
při přecházení komunikací použít k přecházení označený přechod pro chodce na
němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti
s posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhové pokrývky

3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POSTUPY PŘI ZMÍRŇOVÁNÍ ZÁVAD
VE SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI
-

Odklízení sněhu mechanickými prostředky
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne 5 cm,
nebo při zjištění, že se vytváří náledí.
Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. S posypem komunikací se
začíná až po odstranění sněhu.

-

Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními
nebo chemickými materiály.

-

Údržba chodníků
Dopravně důležité chodníky se udržují v celé jejich délce a šíři, ostatní pouze v šíři
75 cm.

-

Ruční úklid sněhu a ruční posyp
Provádí se na místech, která jsou mechanizačními prostředky nepřístupná.
V pořadí stanoveném v Plánu zimní údržby. Z důvodu bezpečnosti a ochrany
zdraví pracovníků, se ruční úklid a posyp sněhu provádí pouze za denního světla.

4. ČASOVÉ LIMITY PRO ZAHÁJENÍ PRACÍ PŘI ÚDRŽBĚ MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ
V době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla
5 cm, nebo při zjištění, že se vytváří náledí.
V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 90 minut od zjištění, že
vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm, nebo při zjištění, že se vytváří náledí.
5. STANOVENÍ POŘADÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
6,30 - 14,30

viz schéma

CARRARO chodníky
Družstevní – všechny chodníky
Solnická
aut. zastávky, kolem Jednoty
Laichterova autobus. zastávky
Orlická – levá strana
Šubertovo nám. kolem muzea,
chodníky u finančního úřadu
Opočenská od pošty do Pulické
Na Baště (mezi Pulickou a R. Drejsla)
Opočenská kolem parku do Nádražní ul.
Za Vodou do Pulic
Pulická, K. Michla u čp. 823 – 4 až po Montánu

Čs. odboje do Čsl. armády strana od kina
Solnická – jatka -chodník
chodník k Penny až ke schodům
Čs. odboje kolem CZT až na obchvat
Na Budíně, chodníky u knihovny + čp. 840-843
Na Budíně - knihovna – celá komunikace + parkoviště + chodník
HOLDER chodníky
Orlická u Romance
spojovací za školkou
Orlická – levá strana od školky
Laichterova nad zastávkami
od zastávek kolem pekárny do 1.máje
Za Universitou 871-2, 873-4
1.máje
Fr. Kupky – Domašínská
Družstevní od plakát. tabule
od Junáka k Martě
DPS chodníky
Na Příčnici až po křižovatku oba chodníky
u špejcharu + nový přechod
kolem školy Fr. Kupky
Javorová
Fr. Kupky – oba chodníky
Křovická kolem papírnictví a zpět
Kostelní kolem kostela do náměstí oba chodníky
nám. F.L. Věka – chodníky
Komenského - chodníky
Opočenská – oba chodníky od Jelena
Zd. Nejedlého oba chodníky
Jiráskova – oba chodníky
z ul. Jiráskova přes most
kolem zahrádek a zpět
Mlýnská oba chodníky
Sadová - chodníky
Na Hřišti oba chodníky
R. Drejsla oba chodníky
K. Michla oba chodníky
Spojovací oba chodníky
Belveder – ulička
Novoměstská u domku
Čs. odboje u čp. 856 po ul. Komenského
Traktor Z 5211 + radlice ulice
Družstevní
Solnická
Komenského
průjezd na náměstí před lékárnou“ u Zlatého Lva“,
zpět Komenského,
Nádražní-autobusové zastávky (autobus. nádraží),
R. Drejsla,
Mlýnská,

Na Hřišti,
Sadová
V Zahradách (od Martínkových kolem Koldy)
zpět až na konec Pulické,
Novoměstská
Poddomí,
Podskalí,
Školní
zpět do Domašínské,
Na Příčnici,
1.Máje,
Javorová,
Křovická,
Laichterova,
Svatodušská
Venclíkovy sady
kolem hřbitova + Macek
garáže v Družstevní,
uličky k jídelně Gymnázia,
z Pulické u Víchů k zahrádkám,
BU 100 - sypač, radlice chodníky + ulice
Za Universitou průtah + posyp
zpět k universitě – vjezdy čp. 816 -831
Orlická ul. průtah + posyp
Orlická sídliště vnitroblok (pouze zpevněné plochy)
Orlická ( široký chodník za prodejnou)
Za Universitou 871 - 2
Za Universitou 873 - 4
zpět sídliště Orlická – zadní strana po čp. 978
Solnická až po křižovatku Laichterova
chodníky Mírová + vjezdy k čp.738 - 9, čp. 740 - 1, čp. 742 - 3.
Čp. 812 - 813
Malá Mírová
Čs. odboje kolem kasáren
Čs. armády, Opočenská až k KBA Grafitec
Pulická pod Štěpánovi + slepá
Malá kostelní průtah + posyp
Parkoviště Laichterova
Na Budíně průtah + posyp
Komenského posyp
ul. Javorová boční ulička ke garážím u čp. 845 – 6
ZŠ F. Kupky dvůr
parkoviště u hřbitova
Posypy - ulice
Křovická
Domašínská
Družstevní
Křovice od mostu až po brusírnu Doly
Křovice Obstovi č.p. 409 před mostem
Křovice Novohradský – za mostem

Běstviny
Mělčany kolem Petra ke křížku
Domašín kolem kapličky na Chábory
Chábory za hospodou + vjezdy ze silnice
Chábory kolem hájovny
Chábory chodník kolem hlavní silnice + projetí
Spáleniště – hranice s Lhotou
Horní a Dolní Spáleniště
Traktor Z 7011 + radlice ulice
Na Příčnici
Domašínská
křižovatka 1/14 – Fr.Kupky, Kostelní
Opočenská po park
celý Belvedér včetně ulice k pivovarskému skladu
Spojovací
K. Michla - Pulická
Mírová ulice až k přeložce
bazén
Tyršova
Na Poříčí
Za vodou
Pulice celé + hřbitov, + slepá za hospodou
kolem Orličanu k ČOV
Na Poříčí
silo – k PORTu do polí
kolem Matrixu k silu
chodník k KBA- Grafitec
od Matrixu – Jiráskova
Mělčany
cesta k cihelně a zpět
stadion
Po skončení - čištění parkovišť :
bazén
kino
sokolovna
Loučky – parkoviště
smuteční síň + parkoviště
RVM - sypač, radlice

chodníky + ulice

parkoviště Na Příčnici u DPS, kovárny, kostela
Poddomí, Podskalí, nová poliklinika, u KANDu
Pulická, chodník u staré polikliniky k cukrárně Marta + komunikace posyp
Pulická kolem WC + komunikace - posyp
Tyršova - posyp
Belveder + bowling - posyp
Novoměstská, Belvedér
V Zahradách
Spojovací
K. Michla

Pulická – poliklinika - komunikace
Pulická ke mlýnu
Pulická od mlýna k mostu
Radima Drejsla - komunikace
Mlýnská - komunikace
Sadová
Na Hřišti
Holobřízek - posyp + projíždění
Jiráskova - posyp
Jiráskova – spojka k Matrixu a zpět ke stavebninám
Na Poříčí
Zastavilka
Na Poříčí k silu - posyp
Pulice – kolem Orličanu - posyp
Pulice k ČOV
Pulice – vjezdy u bytovek, ke garážím
Novoměstská ke Křovicím
Školní
Příčnice, 1.Máje - posyp
Multicar sypač s radlicí

parkoviště

celé náměstí F.L. Věka
pod kinem
parkoviště u bazénu
Šubertovo nám.
parkoviště Loučky
sokolovna
hřbitov
Svatodušská, Venclíkovy sady
dále dle potřeby
Traktor John Deere

projíždění + posyp
Opočenská
nám. F.L. Věka
Fr. Kupky
Laichterova
Domašínská
Solnická
Čs. odboje
Čsl. armády
garáže Pulice

Ruční úklid + posyp
( nutné vozidlo )
schody Laichterova
náměstí čp. 11,32,26 ostatní dle možností
schody u Penny
Na Příčnici u DPS u hl. vchodů
schody Mírová
kolem polikliniky + lávka Pulická u Vavřince
Komenského - od Jelena celá strana od čp. 843
lávka (Jiráskova - Pulická),

lávky v Pulicích,
u schodů z ul. Družstevní k marketu
Ruční úklid – odstranění sněhu
nám. F.L. Věka od čp. 21 (st. poliklinika) po čp. 23 (papírnictví)
nám. F.L. Věka od čp. 24 (Jelen) po čp.26 (spořitelna)
nám. F.L. Věka od čp. 28 (banka) po čp. 31(prodejna)
Opočenská u Jelena
Opočenská u papírnictví
Komenského od pošty po školku
Kostelní od náměstí po AZ Satelit
Fr. Kupky u Kooperativy
Mírová k čp. 736 – 7
Mírová čp. 739 – 40
Mírová čp. 741 – 2
Mírová čp. 812 – 13
Mírová u čp. 727 – 30
Mírová čp.731 – 34
Mírová čp.767 - 70
Solnická u čp. 746 – 7
Solnická čp. 780 -1
Mlýnská
Sadová
Na hřišti
Spojovací z Pulické nahoru
část chodníku v ul. Laichterova
Solnická - chodník u prodejny
Na ruční úklid budou přeřazeni pracovníci z dílen na CZT.
Dále budou pomáhat lidé docházející na Obecně prospěšné práce, Veřejně prospěšné
práce a z Úřadu práce.
Nakládat štěrkovou drť bude UNC 853.V případě velké kalamity budou provádět úklid
sněhu oba stroje i s UNK 320 podle okamžitých dispozic.
Podle potřeby bude údržba v mimo pracovní době od: 4.00 - 6,00 a 14,30 - 20,00 hod
v dny pracovního volna od : 6,00 – 17,00 hod
Posypový materiál - drť – zásoba cca 100 t + posypová sůl
vše je uloženo v prostoru CZT
nakládání bude provedeno nakladačem UNC 853
- drť na údržbu chodníku k Penny –1m3
- drť na údržbu chodníku Laichterova - 1m3
Průjezdnost komunikací v majetku města Dobrušky tj. Domašín, Spáleniště, Chábory,
Křovice + Běstviny bude prováděno traktory John Deere a Z 7011 průběžně.
V případě kalamitní situace bude průjezdnost komunikací řešena externí firmou na
základě písemné nebo telefonické objednávky.
V případě vyhlášení kalamitní situace (vyhlašuje MÚ) pozbývá tento plán platnosti.

Technické služby Dobruška provádění zimní údržbu těmito dopravními prostředky:

2 x traktor s radlicí
Multicar s radlicí a sypačem
vozidlo na ruční posyp
speciál CARRARO
speciál HODER
BU 100 s radlicí a sypačem
RVM s radlicí a sypačem
nakladač UNC 853
John Deere 5820 s radlicí a sypačem
nakladač UNK 320
Za celkové provedení zimní údržby komunikací a chodníků zodpovídá vedoucí Technických
služeb Dobruška.
Do plánu zimní údržby jsou doplněny chodníky v Orlické ulici za prodejnou. Hlavní příčný
bude ošetřen v prvním sledu, ale ostatní dle možnosti. Dále nebude průjezdný chodník u
parkoviště v Solnické ulici, pokud tam bude stát i jediné auto částí na chodníku. V tom
případě se bude udržovat ručně.
Mechanizace i rozdělení prací zůstává stejné.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Tento zimní plán údržby komunikací a chodníků byl schválen Radou města Dobrušky
na 143. schůzi konané 29.11.2017.

