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Platí do

Základní pojmy
1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon) v platném znění a vyhláška č.
104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích (dále jen vyhláška),v platném znění.
2. Zimní údržba zajišťuje sjízdnost silnic, místních komunikací, umožňuje bezpečný pohyb
silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu
těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Umožňuje bezpečný pohyb
chodců v zastavěném území obce na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic za
stejných podmínek. (§ 26 odst. 1 a 2 zákona).
3. Povinností správce komunikace je odstranit nebo alespoň zmírnit závady ve sjízdnosti a
schůdnosti komunikace v časových lhůtách stanovených tímto plánem.
4. Povinnosti vlastníků nemovitostí, hraničící s místními komunikacemi jsou stanoveny
zákonem.
5. Kalamitní situace jsou takové stavy, kdy povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které
mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jsou vánice a intenzivní dlouhodobé
sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové
vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.
6. Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V
tomto období se zimní údržba místních komunikací 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 místních komunikací.

II.
Úvod
1. Úkolem zimní údržby místních komunikací obce Dubany je zajistit po dobu zimního období
zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které na nich vznikly v
důsledku zimních povětrnostních podmínek.
2. Úkolem tohoto plánu je popsat a stanovit povinnosti vlastníka místních komunikací v
odpovědnosti za škody, jejichž příčinou byly závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací nebo průjezdního úseku.
3. Zimní údržba místních komunikací v majetku obce Dubany je zabezpečována obcí.
Jedná se o komunikace uvedené v Pasportu místních komunikací.
Obec soukromé komunikace spravuje na základě Smlouvy o zimní údržbě, kde není tato
smlouva uzavřena, provádí údržbu vlastník komunikace.
4. Správa a údržba silnic Pardubického kraje provádí zimní údržbu samostatně podle
vlastního plánu na silnici III/32230
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Základní povinnosti vlastníků a správců místních komunikací při zimní údržbě
1. Zajistit včasnou připravenost zimní údržby místních komunikací.
2. Zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti v rozsahu stanoveným
tímto plánem.
IV.
Základní povinnosti uživatelů pozemních komunikací
1. Přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý.
2. Přizpůsobit chůzi po chodnících a místních komunikacích, dbát zvýšené opatrnosti a
věnovat pozornost stavu komunikace( např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a
budov atp. ) .
V.
Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
a) Údržba silnic
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minimálně 10
cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování sněhu se provádí v
celé šířce silnic. K chemickému posypu z důvodu ochrany životního prostředí nedochází.
b) Údržba chodníků
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minimálně 10
cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování sněhu na chodnících
se provádí v šířce 1 metru, u dopravně důležitých chodníků v celé šířce. S posypem
zbytkové vrstvy sněhu a náledí se začíná až po skončení trvalého sněžení. K chemickému
posypu z důvodu ochrany životního prostředí nedochází.
VI.
Odpovědnost za výkon zimní údržby
Osobou odpovědnou za provádění zimní údržby je:
Iva Kučerová, starostka obce, tel. 723 870 820
VII.
Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací
Zimní údržba na místních komunikacích a chodnících se provádí podle momentální
povětrnostní situace tak, aby komunikace a chodníky byly dle technických možností v co
nejkratší době sjízdné a schůdné.

V Dubanech 8.1.2018
..........................................
Iva Kučerová, starostka
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