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Plán zimní údržby místních komunikací

l.
Úvod

Úkolem zimní údržby je zmírňováni závad ve sjízdnosti a schůdnosti místnich komunikací
vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsleďky tak, aby zimní údržba byla zajísťována''s
přihlédnutím ke společenským potřebám na stranějedné a k ekonomickým možnostem obce na straně
dmhé.

V zimním období neni možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a
vzhledem k tomu, že závady nelze zmírnit okamžitě na celém území obce, stanovuje "Plán zimní
údržby'^ priority údržby, a to jak místně, tak i časově. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti
mistnich komunikaci až technickoekonomických možností prováděn! zimní údržby.

Plán zimní údržby mistnich komunikaci je zátíadním dokumentem pro prováděni práci
spojených se zimní údržbou těchto komunikaci a jedním z důkazních prostředků pro posouzenf
odpovědnosti vlastníka místnfch komunikaci za škody vzniklé uživatelům komunikaci z titulu závad
ve sjízdnosti a schůdnosti.

2.
Základní pojmy plánu

Obecně závaznými právnimi předpisy se rozumí:
^z .^.n<ř'. 15/,1??7. ?í'"' °poze"mich komunikacfch ve znění pozdějšich předpisů (dále jen "zákon")
b) vyhláška é. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozenmich komunikacich ve zněni Dozděi§íc
předpisů (dále jen "vyhláška")
c) zákon č. 97/2009 Sb. změnový k z. 13/1997 Sb., kteiy rozšiřuje působnost na chodníky.

mnL"držbou m.ist,"ích k°munikaci se rozumí podle pořadí důležitosti zmírňováni závad ve sjízdnosti
a schůdnosti těchto komunikaci, vznikající zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§41oclst l
vyhlášky).

l-Í?st. ""stn^h komunikacic11 Je takovy stav, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných
vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikaci a
povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. l zákona).

Závadou ve sjízdnosti místních komunikací se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič
vozidla předvídat při pohybu vozidla pnzpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu
těchto komunikaci a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 6 zákona).

.
c údnosi.tm!staic11 komunikacfJe takovy stav, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený

stavebnimu. stavu a.d°Pravné technickému stavu těchto komunikaci a povětrnostním situacím a ieiic
důsledkům (§ 26 odst. 2 zákona).

Závadou ve^schudnosti mistnich komunikaci je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec
předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto
komunikaci a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§26 odst. 7 zákona).

Vlastníkem mistnich komunikacjje obec (§ 9 odst. l zákona), dále jen "vlastník".

Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikaci jsou dány zejména výši fmančnich prostředků,
které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbumistnich komunikaci poskytnout.



Neudržované úseky místních komunikaci jsou úseky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (§ 27 odst. 6 zákona, po změně odst. 5)

Zimnim obdobím se rozumi doba od l. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se
zimní údržba mistnich komunikaci zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní'
s uace m ° toto obdobi. zmirňuji se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbyteéných odkladů
přiměřené ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikaci.

3.
Základní povinnosti vlastníka a uživatelů místních komunikací v zimním období

Obec Psáryje vlastníkem mistnich komunikaci vyjma komunikaci, které dosud nebyly Obci
předaný od firem prováděj ici výstavbu v Dolních Jiréanech a Psárech a tedy vlastníky a správci jsou
tyto firmy, pokud není zimní údržba od nich u Obce objednána. V seznamu komunikaci jsou
označeny poznámkou.

Obec Psáry zajišťuje zimní údržbu vlastni obecni údržbou + dodavatelsky.

a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikaci

- zajistit potřebné finanční prostředky pro provádění zimní údržby
- zajistit přípravu pro prováděni zimní údržby
- kontrolovat včasnost a kvalitu práci při prováděni zimní údržby

b) Základní povinnosti uživatelů mistnich komunikací
- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu místních komunikaci, kterýje v zimním období obvyklý
-při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmirňuji závady ve schůdnosti,
dbal zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve
stínu stromů a budov atd.)

- při chůzi po chodníku používat té části, která je posypána posypovým materiálem
- při přecházeni komunikací používat k přechodu označený přechod pro chodce na němž jsou podle
tohoto plánu zmirňovány závady ve schůdnosti

4.
Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

a) Údržba komunikaci

S odklizením sněhu se začiná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minunálně 5 cm. Při
trvalém sněženi se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňováni sněhu se provádí v celé šířce
komunikací. S posypem zbytkové vrstvy sněhu a náledí se začíná až po skončeni trvalého sněžení.

b) Údržba chodniků

S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minimálně 5 cm. Při
trvalém sněženi se odstraňováni sněhu opakuje. Odstraňování sněhu na chodnících se provádí v šířce l
metru, u dopravně důležitých chodníků v celé sirce. S posypem zbytkové vrstvy sněhu a náledí se
zaéiná až po skončeni trvalého sněženi.

c) Ruční údržba

Ruční úklid sněhu a ruCní posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechanizaéni
prostředky nepřístupná Z důvodu bezpeénosti a ochrany pracovníků, kteří tento dmh práce zajišťuji,
se mém posyp a mčni úklid sněhu provádí pouze za dermfho světla, v noci pak pouze na místech, která
jsou řádně osvětlena.



5.

Posypové materiály a jejich použití

Inertní materiály jsou zdrsňujici materiály, které se používají jako hlavni a převažující k ošetření
komunikací obce Psáry. Používá se kamenné 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 odstraňováni zbytků posypu při jarním úklidu.

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

6.
Evidence udržovaných mfstních komunikaci

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

7.
Časové limity pro zahájení prací pn zimní údržbě místních komunikací

a) Při odstraňování sněhu

v pracovních dnech v době od 7:00 do 16:00 hod. nejdéle do 30 min. od zjištěni, že vrstva
napadaného sněhu dosáhla 5 cm,
v době mimopracovní pn 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
následujícího.

b) Při posypu inertními 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 mimopracovni při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut od zjištěni, že se na
mistnich komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti,
v době od 22. 00 - 06. 00 dle možnosti bez zbytečného odkladu.

8.
Rozpis provádění zimní údržby místních komunikací.

Místní komunikace jsou pro účel zajištění jejich zimní údržby rozděleny do tri skupin podle priorit.
Komunikace, které nejsou v tomto plánu uvedeny, se neudržuji. Zimní údržba mistnich komunikací se
bude provádět podle následujiciho časového harmonogramu:

Skupina I Komunikace s nejvyšší prioritou, tzv. sběrné místní komunikace propojující lokality obce
se silnicí II/l 05 ulice Pražská a propojující do Horních Jiréan na ulici Budějovická. Provádí se vždy
jako první v pořadí.

Skupina II. Komunikace se střední prioritou, ostatní dopravně významnější propojeni na sběrné
komunikace. Provádí se až po zajištění 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 FV. Ostatní komunikace zde neuvedené se neudržuji.

Ve výjimeéných případech při vzniku kalamitních situaci (za trvalého hustého sněženi, sněženi s
větrem, mrznouciho deště apod. ), kdy nelze ani s nasazením veškeré techniky a všech pracovníků
zajistit sjízdnost a schůdnost všech místních komunikaci dle harmonogramu, mohou být v míře časově
nezbytné přednostně ošetřovány komunikace související se zajištěním zásobováni, zdravotní péée,
hromadné dopravy, požární ochrany apod. na úkor prováděni údržby dle výše uvedeného postupu.

Na silnici 11/105 Pražská a Jilovská a silnici na Liber - úl. Kutná provádí údržbu Středoeeská údržba
silnic.

Skupina I. - komunikace pro motorová vozidla - sběrné komunikace
Hlavní, Sportovců, Horní, K Lůžku, U Sv. Jána, K Junéáku
Na Vápence, Pod Vápenkou, Nad Soutokem, Sportovní, Ve Stráži, Na Stráni, areál MS Štědřik. areál
školy AMOS ~ ' -- ---...,

Skupina I. - chodníky a pěší komunikace
Zastávky PIĎ, Pražská, Jilovská, Psárská, Kutná, areál MS Štédřík, areál školy AMOS

Skupina II. - komunikace pro motorová vozidla - napojeni na sběrné komunikace
Hlavni éást 2 od Sportovců k Houbové, Horní část 2 od Hlavni k Dolnqjiréanské, Roklinka, Pod
Skalkou, Gen Peřiny, Zátopkova Heyrovského, Okružní, V Domkách, Na Lukách, U Studny,
K Klasou, ̂ Ořechovce, Nad Obci, Nad Hřištěm, Pod Vysokou, Větrná, Mezilesi, Na Vyhlidce, Na
Výsluni, Pod Kostelem, Průjezdná, Javorová, K Lesu, Nad Školkou, V Třešňovce, Jižní, Slepá,'
Akátová, Lipová, Ke Kukaláku v k.ú. Dolní Jirčany
V Zahradách, Chrpová, U Nádržky, Pod Soutokem, Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Ve Višniékách, Do
Poli^Na^Kopeéku, Slunečná, Dlážděná, Pod Stráži, Luční, Lesní, Finské domky, Za Můstkem, U
Potoka, Ve Svahu, Nad Nádržkou v k.ú. Psáry

Skupina II. - chodníky a pěst komunikace
Hom^Nad Školkou, Javorová, K Lesu, Na Lukách, K Lůžku, Štědrik, Pod Vápenkou, K Hlásovu,
Nad Školkou, K Junčáku --

Skupina lil. - komunikace pro motorová voúdla
Na Vysoké, Vysoká, Houbová, Krátká, Oblouková, Zelená, Ke Křižku
Na Vápence 2 od úl. Bezejmenná k Ant. Šimka, Ant. Šimka, Úvozová, Pod Stráni, Úzká

Skupina lil. - chodníky a pěší komunikace
Do poli' za váPenl<ou, Ve Višniékách, V Domkách, V Zahradách, Sportovní, Nad Soutokem. Nad
Obcí, Nad Hřištěm, K Ořechovce, Chrpová

Plán zimní údržby místních komunikací byl schválena usnesenim rady obce é. 130/35-2019
dne 20. 11. 2019.

VPsárechdne21. 11. 2019
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; Vlasta Málková


