Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro rok 2021/2022
Zimní údržba
Úkolem zimní údržby je zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích
a chodnících vzniklých povětrnostními vlivy v období od 1. listopadu 2021 do 31.března
2022, a to tak, aby zimní údržba byla zajištěna s přihlédnutím k potřebám uživatelů a
možnostech vlastníka komunikací a chodníků. Pokud to povětrnostní podmínky vyžadují,
přistupuje se ke zmírnění následků povětrnostních vlivů tak, jak to aktuální situace vyžaduje.
Jelikož není možné v zimním období závady ve sjízdnosti a schůdnosti zcela odstranit, ale jen
zmírnit a není možno je zmírnit okamžitě, stanoví tento plán postupu údržby včetně časových
limitů.
Vzhledem k tomu, že potřeby uživatelů téměř vždy přesahují ekonomické možnosti vlastníka
místních komunikací a chodníků, obsahuje tento plán činnosti, s přihlédnutím k platným
právním předpisům v této oblasti a stává se tak základním dokumentem pro provádění prací
spojených se zimní údržbou komunikací a chodníků. Dokument stanovuje rozsah, způsob a
lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků
silnic.
Platnými předpisy se rozumí:
Zákon č,13/1997 Sb.., o pozemních komunikacích v platném znění
Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném
znění
Zákon č.97/2009 Sb.
Povinnosti vlastníka komunikací a chodníků
Zajistit potřebné finanční prostředky na zimní údržbu komunikací a chodníků
Zajistit smluvně dodavatele práce pro zimní údržbu komunikací a chodníků
Kontrolovat včasnost provedené práce zimní údržbu komunikací a chodníků
V průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti
s přihlédnutím na ekonomické možnosti
Řídit a kontrolovat průběh prací zimní údržby komunikací a chodníků
Povinnosti uživatelů komunikací a chodníků
Přizpůsobit jízdu nebo chůzi stavu komunikací a chodníků, který je v zimním období obvyklý
Při jízdě nebo chůzi po místních komunikacích a chodnících, kde se podle tohoto plánu
zmírňují závady, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (například
zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov apod.)
Technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
a/Odklízení sněhu mechanickými prostředky
Odklízení sněhu mechanickými prostředky (t,j.pluhováním) je v našich podmínkách
nejvhodnější technologií zimní údržby. S odklizením sněhu se započne v době , když jeho
vrstva dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňuje sníh opakovaně. Pokud vrstva sněhu
napadne v nočních hodinách, započne se s odstraňováním nejdéle v 5,00 hodin v pracovních
dnech a v 7 hod prac.volna.

Sníh se odstraňuje z celé šíře komunikace s přihlédnutím na nutný prostor na jejím okraji, kde
je sníh dočasně uložen.
Ruční odstraňování sněhu se provádí na chodnících a místech kde nelze provést odstranění
sněhu nasazenou technikou
Posyp se provádí pouze v místech, kde po odstranění sněhu dojde i přes použití prostředků
nutných k zimnímu provozu ke zvýšenému nebezpečí při používání komunikace nebo
chodníků (velmi prudké stoupání, výjezdy na hlavní komunikaci, apod)

Popis jednotlivých tras dle pořadí ulic, či chodníků a dle použitého mechanismu
b/Zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev
K tomuto zdrsňování či odstraňování se používá jak inertních materiálů (písek a kamenná drť)
tak i chemických prostředků (posypová sůl)
Na chodnících a komunikacích ze zámkové dlažby je ošetření chemickými prostředky
zakázáno.
c/Pro posyp chodníků je též zakázán popel
d/Odvoz sněhu
Toto opatření bude použito pouze v případě, kdy již nebude na krajnici příslušné komunikace
místo pro dočasné uložení dalšího sněhu a bude též předem konzultováno s Obecním úřadem.
e/Mimořádné opatření
V případě požáru či mimořádné události je povinností prioritně zpřístupnit hasičské nástupiště
pro zásahovou jednotku,
První v pořadí (červeně značeno):
Jarošov nad Nežárkou
areál Základní a Mateřské školy v Jarošově nad Nežárkou a přístupové chodníky k němu (při
silnici na Strmilov k č.p.145 a zastávka Popelín-sokolovna
Druhé v pořadí (modře značeno)
Náves- okolo Obecního Úřadu a pošty-pohostinství u Kadleců, č.p.27-Horní náves
Kamenný most
Třetí v pořadí (zeleně značeno)
Zdešov
Chodník podél II/132 vlevo
Minimarket COOP- č.p.77, byty s pečovatelskou službou č.p.236 a č.p.189 a 190
Areál kostela Svatého Prokopa a Nového hřbitova se udržují dle potřeby
Neudržuje se chodník od č.p.77 k č.p.67

Telefonní čísla v případě nenadálých stavů
Starosta 602615319
Místostarostka 724 424 148
Dispečer údržby 724 168 759

Příloha: Mapa obce s vyznačenými chodníky
Tento Plán zimní údržby a chodníků byl schválen usnesením č.291/2020 Zastupitelstvem
Obce Jarošov nad Nežárkou dne 14. října 2021.

