
Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry, 1Č:00241580

Plán zimní údržby místních komunikací
l.

Úvod

n,^v^mnmmudLzby}e zm;rňování. ^vad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikaci
^^S^rm ;-I;!^raostn!m^Hvy ajeiich d>sledÍ. ytak:abyzi,^Úd;zba^laIzaj^t^^
pn utím ke společenským potřebám na straně jedné a kekonomicl kymum^n^^ma^euvnTsatrsaně

vzhIede^kzZm^dLbL"en"!. ^oT, lá.radyTCJJMnostla schůdnosti odstranit. nybržJen ^^" a
^h^demiT, u^f. uz.ávady nelze zmir"it. okamžiténacelém-uzemi0^^^
^S;^,^ 2^k^taneL!a^^T^^^^iyr^^nI^^'
mistnich^komunikaci až technickoekonomických možnostírprováděnTzÍmnJ f'uďržt

'zlmllí. adrzby m'st"Ich komumkacije základním dokumentem"pro"pro'vádéni prací
^le'Í^e, zimnI'uržbou těchto komumko" ajednim z důkazních prostř^kŮpn;^cn^Í
^s^s^tn^^n^zas^-^:^^^=

2.
Základní pojmy plánu

Obecně závaznými právními předpisy se roziimi:
S) z, k:o"xc;n/19?7, sb.; o, Pozem"'ch komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále ien "zákon"-*
^^^s?te-^=n:^==^s^^p^
c) zákon c. 97/2009 Sb. změnový k z. 13/1997 Sb" který rozšiřuje působnost na chodníky.
z^m-'ildržbo"-m'stnlch kom"nik"?Í. ^ rozum, podle pořad, důležitosti zmírňování závad ve siízdnosti

^lSi ti téchto komunikaci> vz"ik^icízin, nfm,'p^ét,^tn^;v^1^^^ ST

5^d^^^m^r^}^akovy stav' kte'y.""°žňuje bezpečný pohyb silničních a jiných
VOZId!lpřlzpůsobený, stav.e;b"imu>tavu a dopravně technickému stavru'těchto'komu'nÍ'kac'Í'a'
povétmostnim situacím ajejich důsledkům (§ 26 odst. l zákona).

^S^BS^h^^^o^i^ovazmém ve SJizdnosti. kterou -"-e ridié
^l^^^i^h^v^dbprKpu. sobeném staye l""'""^av,;adop,^ne ^c^^c

i a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 6 zákona).

schu?nof..m!stn'chjtomyn^Je takovystav- ]<tely umožňuje bezpečný pohyb chodců prizpusobenv
s^^^mi^^^=^^^^^^
S^r^Tii. míTíhkom''n'ka;''Je taková změna ve schůdnosti> kterou nemůže chodec
pred.v!datpri_pohybuP".způsobe"émstavebnímustavuad°Pravne'tech^^^^

l a povétmostnim situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona).

Vlastníkem místních komunikací je obec (§ 9 odst. l zákona), dále jen "vlastník".

^^k^^7^^^^'!I1M^m^cIJSOUdány ̂ ^"a výši finančních prostředků,
; může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbum'ístních komunikací po'skytn"out""' t""a""u"u'

Neudržované úseky mfstnich knmiinikanjsou úseky, na kterých se pro jejich malý dopravní vyznám



n"..e "no. a šedost onanován,. sněhu a na.e. (§ 27 od. 6 zákona, po z.ene odst.)
^w^--sd ^s^^^^^tmch^mm^^^ŤsS^^^^^^
?S5^^^^^^^^^^==

Základní povinností vlajka a u.ivate.u . istnich kon. un.kaci v "mn.n. obdob,
°- M-.Sik=^S?;S^^.^?S?'

KďEE^s^^^^::^=^^'o^eny
poznámk0°bucc Psáry zajišťuje zimní údržbu vlastni obecni údržbou . dodavatelsky.

:??=P^SS--^
QZ3tíadm^mnos^y^sX^?^ který je v zimním obdob, obvyklý __
'^^^^^l^^^SS ^n^íJuJ^avTdy ve' scMdno^,
,Ei^^^^o^::=^^ khlzkostve
stínu stromů a budov atd. ) ^^ ̂  ^^ ^^ ̂  nnsvoána posypovým materiálem _
i^Es?s^^p=^^==^němžjsoupodle
tohoto plánu zmirňovány závady ve schůdnosti

Základní technolog postupy při snován. závad ve sj.zdnosti a schůdnost,

^?S^^srsď:S^SS^,
^ĚT^S^^^^^^^

^^^S. SSSSSSň^^K^''
E^^^^^^^=^^;nétuanáleď se
zaBiná až po skončeni trvalého sněženi.

^s^mp^^^^^^^?^^
^S^S?^^^^^^:^^^
jsou řádné osvětlena.



5.

Posypové materiály a jejich použiti

Inertní materiály jsou zdrsňující materiály, které se použivajíjako hlavni a převažující k ošetření
komunikaci obce Psáry Používá se kamnenné drti frakce 4-6mm nebo 4-8mm. Frakce 0-4 resp. 0-
6mm a stejně tak popel je zakázáno používat pro obtížnost mechanického odstraňováni a vysoké
prašnosti při odtraňováni zbytků posypu při jarním úklidu .

Chemické materiály jsou rozmrazovaci materiály, které se používají tam, kde charakter komunikaci s
ohledem na jejich sjizdnost a schůdnost vyžaduje úplné odstraněni sněhu nebo náledí a přidávají se k
inertním materiálům v minimálním potřebném množství z ekonomických a ekologických důvodů.

6.
Evidence udržovaných místních komunikací

Místní komunikace jsou evidovány a popsány v bodě 9. tohoto plánu podle pojmenování ulic.

7.
v

Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikaci

a) Při odstraňováni.sněhu

v době pracovní nejdéle do 30 min. od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm,
v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut od zjištění, že vrstva
napadaného sněhu dosáhla 5 cm,

v době od 22. 00 - 06. 00 dle možnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději v 6. 00 dne
následujiciho.

b) Pn_Eosvpu inertnimi nebo chemickými materiály pro zmírněni závad kluzkosti

v době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištěni, že se na místních komunikacích zhoršila
sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti.
v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut od zjištění, že se na
místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti,
v době od 22. 00 - 06. 00 dle možnosti bez zbytečného odkladu.

8.
Rozpis prováděni zimní údržby místních komunikací.

Místní komunikace jsou pro ucel zajištěni jejich zimní údržby rozděleny do 3 prioritních skupin.
Komunikace, které nejsou uvedeny, se neudržují. Zimní údržba místních komunikací se bude provádět
podle následujiciho časového harmonogramu :

Skupina I Komunikace s nejvyšší prioritou, tzv. sběrné mfstní komunikace propojující' lokality obce s
na silnici 11/105 ulice Pražská a propojující do Horních Jirčan na ulici Budějovická. Provádí se vždy
jako první v pořadí.

Skupina II. Komunikace se střední prioritou, ostatní dopravně významnější propojení na sběrné
komunikace. Provádí se až po zajištěni sjízdnosti a schůdnosti skupiny I.

Skupina III. Komunikace s nízkou prioritou, sběrné komunikace do chatových oblasti nebo
individuálně potřebné. Provádí se až po zajištění sjízdnosti a schůdnosti skupiny I. a II.



Skupina IV. Ostatní komunikace zde neuvedené se neudržuji.

Vev^. ecnychpnpad^pn;^^^. ^^^^^;^^
;ěí^"^Sh;d^^^^^^^^ S^S^Ib^^s^'sjÍzdnorta^hud^^^^^^J^^j^^^^^^d^omi^SSS5^s^=ff^^^='="'
Na silnici 11/105 Pražska a Jilovska a silnic, na Liber ul. Kutna provádí údržbu Středočeská údržba

časové

silnic.

Sk.pi"a L - komunikace p^ 'notoro. á^dla -^n^m^ace
ss^s^^^^sp-vc s°""N- s""

^S/.?S.'a"S K.na, MS sté... Zelena ^

SSss^sa^a^s^-00
Potoka, Ve Svahu, Nad Nádržkou

K:^dS?^S^S Na Lukách, K Lu^u. štednk, Pod Vápenkou,
K Hlásovu, Nad Školkou, K. Junčáku

Skupma lil. - komunikace pro motorová vozidla ̂ ^ ̂ ^^
SSESs^^^^"". M stínl tei
a ̂ ^řv^S^^ch, V Za^adacH, Spo.ovn" Nad Soutok, Nad
Obci, Nad Hřištěm, K Ořechovce, Chrpová


