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I.
Úvod
Plán zimní údržby je schválený dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených
místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch.
V souladu se zněním Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ( dále jen „zákon“ )
a Vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ( dále jen
„vyhláška“ ) - zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající
povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve
schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.
Zimní období je stanoveno od 1.11. do 31.3. každého kalendářního roku.
II.
Základní pojmy
Sjízdnost místních komunikací je takový stav komunikací, který umožňuje jízdu motorových
a nemotorových vozidel, přizpůsobenou povětrnostním podmínkám, dopravně technickému
stavu a stavebnímu stavu těchto komunikací a okolnostem, které je možno předvídat.
Schůdnost místních komunikací je takový stav komunikací určených pro chodce, který
umožňuje chůzi, přizpůsobenou stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a dalším
okolnostem, které je možno předvídat.
Závadou ve sjízdnosti (schůdnosti) se rozumí taková změna ve sjízdnosti (schůdnosti)
komunikace, kterou nemůže řidič (chodec) předvídat při pohybu přizpůsobenému stavebnímu
stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Základní povinnosti uživatelů místních komunikací





Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimní 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 apod.)
Při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým
materiálem
III.
Provádění zimní údržby

1) Zimní údržba bude prováděna v období od 1.listopadu 2012 do 31.března 2013.
2) Zimní údržbu v obci zajišťuje smluvně ZD Mořina, firma Kateřina Kalhousová a
firma František Svoboda po dobu 24 hod. na komunikacích, chodnících a veřejných
plochách uvedených v tomto Plánu zimní údržby.
3) Za Obecní úřad v Hlásné Třebani je pověřen jednat ve věci zimní údržby
místostarostka Jana Gartová tel.724 427 042
4) Hlavní komunikace II. a III. třídy spravuje a zimní odklízení zajišťuje SÚS
Středočeského kraje časové lhůty vyplývají z vyhlášky č.104/1997 Ministerstva
dopravy a spojů § 45 a 46

5) Pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací provádí v části
Hlásná Třebaň ZD Mořina a v části Rovina firma František Svoboda údržbu
komunikací v pořadí stanoveném tímto plánem, a to do 4 hod. od vzniku závady ve
sjízdnosti, respektive dosáhne-li vrstva napadlého sněhu min. 5 cm a dále opět při výši
napadnutého sněhu min. 5 cm.
6) Pro zmírňování závad ve schůdnosti chodníků provádí firma Kateřiny Kalhousové
údržbu chodníků v pořadí stanoveném tímto plánem, a to do 2 hod. od začátku
sněžení, je-li vrstva sněhu min. 3 cm. Údržba je opakována při dalším napadnutí sněhu
ve výši min. 3 cm.
IV.
Odpovědnost za výkon zimní údržby
Osobou odpovědnou za provádění zimní údržby je:
Údržba místních komunikací Hlásná Třebaň (viz. Příloha 1): Stanislav Daněk, dispečer ZD
Mořina, 267 17 Mořina, telefon 603 169 720
Údržba místních komunikací Rovina (viz. Příloha č. 1): Franišek Svoboda,
telefon 602 341 329
Údržba chodníků a komunikací (viz.Příloha 2): Jan Kalhous, firma Kateřina Kalhousová,
telefon 602 419 018
V.
Koordinace zimní údržby
Průběh zimní údržby řídí organizačně Jana Gartová, místostarostka obce Hlásná Třebaň,
telefon 725 427 042





odpovídá za zmírnění závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za
zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací dle tohoto schváleného plánu
určuje a organizuje rozsah i obsah výkonu zimní údržby
eviduje průběh prováděných činností
odpovídá za řádné vedení záznamů
VI.
Soupis posypových materiálů

Posypové materiály:



inertní materiál – drť frakce 0-2 + drť frakce 0-4
chemický materiál – posypová sůl (ve výjimečných případech)

Pro posyp místních komunikací a chodníků v obci Hlásná Třebaň se výhradně používá inertní
materiál. Pro ruční posyp jsou v obci rozmístěny nádoby s inertním posypovým materiálem.
Tyto nádoby slouží i pro občany obce.

VII.
Stanovení pořadí důležitosti komunikací
Výchozím podkladem při stanovení pořadí důležitosti údržby komunikací je především
zajištění potřeb obyvatelstva, jeho zásobování a osobní přepravy. Dále se vychází ze
zkušeností minulých zimních období.
I.Komunikace udržované ZD Mořina – protažení, posyp při náledí - přednostní
K Berounce
Na Zahrádkách
K Bunkru
Na Paloučku
Ve Vejtrži
Pod Svahem
Hasičská
Trubská
Pod Vinicí
V případě náledí posyp ulice Na Návsi (Rovina) – trasa autobusu
II. Komunikace udržované ZD Mořina – protažení, posyp při náledí
Nad Pískovnou
Spojovací
Luční
Na Plovárně
Ovesná
Žitná
Ječná
Kytlinská
III. Komunikace udržované firmou Kateřina Kalhousová
Na Klouzavce
K Zámku
K Berounce (od Zbuzků k paní Šedivé)
Ulička
Zahradní
IV. Komunikace udržované firmou František Svoboda
Na Návsi
K Rokli
K Černé skále
Dubová
Řevnická
Chatařská
Formanská
Údolní

K Rovinám
Nad Lesíkem
Polní
Letovská

Komunikace, které se neudržují:
V Rokli
V Úvozu
K zámku – horní usek od rozscestí

VIII.
Stanovení pořadí důležitosti chodníků
Výchozím podkladem při stanovení pořadí důležitosti údržby chodníků je především zajištění
potřeb obyvatelstva. Dále se vychází ze zkušeností minulých zimních období.
První v pořadí se udržuje chodník od prodejny Jednota k lávce, dále lávka přes řeku
Berounku, aby byl zajištěn příchod na nádraží.
Chodník od lávky v ul. Rovinská č. p .4 až po č. p. 10 (směr Rovina vlevo)
Chodník od České hospody ke strouze (směr Karlštejn vpravo)
IX.
Rozmístění nádob s posypovým materiálem
Rovina: ulice Formanská, Řevnická
Hlásná Třebaň: u lávky, K Zámku, Na Klouzavce, V Rokli
X.
Kalamitní stav
Kalamitní situaci vyhlašuje starosta nebo zástupce starosty při mimořádných povětrnostních
podmínkách ( zvlášť silné sněžení, vánice, náledí ). V tomto případě neplatí tento plán zimní
údržby, postupuje se dle vývoje povětrnostní situace, postup určuje kalamitní štáb, který
jmenuje starosta.

V Hlásné Třebani, dne 16.10.2012

