Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry, 10:00241580

Plán zimní údržby místních komunikací
l.
Úvod

Úkolemzimní údržbyje zmírňováni závadvesjízdnosti a schůdnostimístnich komunikací

vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsleďkytak, abyzimní údržbabyla zajísťována''s
přihlédnutím kespolečenským potřebám nastranějednéa k ekonomickým možnostem obcenastraně
dmhé.

V zimním období nenimožnozávadyvesjízdnosti a schůdnostiodstranit, nýbržjenzmírnit a
vzhledem k tomu, žezávadynelzezmírnit okamžitě nacelém území obce, stanovuje "Plánzimní
údržby'^ priority údržby, a tojak místně, tak i časově. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti
mistnichkomunikaciažtechnickoekonomických možností prováděn!zimní údržby.
Plánzimní údržbymistnich komunikaci je zátíadním dokumentem proprováděnipráci
spojených sezimní údržboutěchtokomunikaci a jedním z důkazních prostředků proposouzenf

odpovědnosti vlastníka místnfch komunikaci zaškody vzniklé uživatelům komunikaci z titulu závad
ve sjízdnosti a schůdnosti.

2.
Základní pojmy plánu

Obecnězávaznýmiprávnimipředpisy serozumí:

^z .^.n<ř'. 15/,1??7.?í'"' °poze"mich komunikacfch veznění pozdějšichpředpisů (dálejen"zákon")
b) vyhláška é.104/1997 Sb., kterou seprovádí zákono pozenmich komunikacich ve zněniDozděi§íc

předpisů (dálejen "vyhláška")

c)zákonč. 97/2009 Sb.změnový k z. 13/1997 Sb., kteiy rozšiřuje působnost nachodníky.

mnL"držboum.ist,"ích k°munikaci serozumí podlepořadí důležitostizmírňováni závadvesjízdnosti

a schůdnosti těchto komunikaci, vznikající zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§41oclst l

vyhlášky).

l-Í?st. ""stn^hkomunikacic11Jetakovy stav,kterýumožňujebezpečnýpohybsilničních a jiných

vozidelpřizpůsobený stavebnímu stavua dopravnětechnickémustavutěchtokomunikaci a
povětrnostním situacím a jejich důsledkům(§ 26 odst. l zákona).

Závadouvesjízdnosti místních komunikací serozumí takovázměnavesjízdnosti, kterounemůžeřidič
vozidlapředvídat při pohybuvozidlapnzpůsobenémstavebnímu stavua dopravnětechnickémustavu
těchtokomunikaci a povětrnostním situacím a jejich důsledkům(§ 26odst. 6 zákona).

c údnosi.tm!staic11komunikacfJetakovystav,kterýumožňujebezpečnýpohybchodcůpřizpůsobený

.

stavebnimu. stavu a.d°Pravné technickému stavu těchto komunikaci a povětrnostním situacím a ieiic

důsledkům (§ 26 odst. 2 zákona).

Závadouve^schudnosti mistnich komunikacije takovázměnave schůdnosti, kterou nemůžechodec
předvídat při pohybupřizpůsobenémstavebnímu stavua dopravnětechnickémustavutěchto

komunikacia povětrnostním situacím a jejichdůsledkům(§26odst.7 zákona).

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

Ekonomickémožnostivlastníka místních komunikacijsoudányzejménavýšifmančnichprostředků,
kterémůžeobeczesvéhorozpočtunazimní údržbumistnichkomunikaci poskytnout.

Neudržované úsekymístních komunikaci jsou úseky, nakterých seprojejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhua náledí (§ 27 odst. 6 zákona, po změněodst. 5)
Zimnim obdobím se rozumi doba od l. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se

zimní údržbamistnich komunikaci zajišťuje podle tohoto plánu.Pokudvznikne zimní povětrnostní'
s uace m ° toto obdobi. zmirňuji se závadyve sjízdnosti a schůdnosti bez zbyteéných odkladů
přiměřené ke vzniklésituaci a technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikaci.
3.

Základní povinnosti vlastníka a uživatelů místních komunikací v zimním období

ObecPsáryjevlastníkem mistnich komunikaci vyjma komunikaci, kterédosudnebyly Obci

předaný odfiremprovádějicivýstavbuv Dolních Jiréanecha Psárecha tedyvlastníky a správcijsou
tyto firmy, pokud není zimní údržbaod nich u Obceobjednána. V seznamu komunikacijsou
označeny poznámkou.

ObecPsáryzajišťuje zimní údržbuvlastni obecniúdržbou+ 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 chůzia jízdu stavumístních komunikaci,kterýje v zimním období obvyklý
-při chůzipochodnících a komunikacích, kde sepodletohoto plánuzmirňujizávadyve schůdnosti,
dbal zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé

kaluže, kluzkost ve

stínu stromů a budov atd.)

- při chůzipo chodníku používat téčásti,kteráje posypánaposypovým materiálem

- při přecházeni komunikací používat k přechodu označený přechod pro chodce naněmžjsou podle

tohoto plánu zmirňovány závadyve schůdnosti

4.

Základní technologicképostupy při zmírňování závadve sjízdnosti a schůdnosti
a) Údržbakomunikaci

S odklizením sněhu se začináv době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minunálně 5 cm. Při

trvalém sněženi se odstraňování sněhuopakuje. Odstraňováni sněhu seprovádí v celé šířce
komunikací. S posypem zbytkové vrstvy sněhu a náledí se začíná ažpo skončeni trvalého sněžení.
b) Údržbachodniků

S odklizením sněhusezačíná v době,kdy vrstvanapadanéhosněhudosáhneminimálně5 cm. Při

trvalém sněženiseodstraňovánisněhuopakuje. Odstraňování sněhunachodnících seprovádí v šířce l
metru, u dopravně důležitých chodníků v celé sirce. S posypem zbytkové vrstvy sněhu a náledí se
zaéináaž po skončeni trvalého sněženi.
c) Ruční údržba

Ruční úklid sněhua ruCní posyp se provádí zpravidla na místech, kterájsou pro mechanizaéni

prostředky nepřístupná Z důvodu bezpeénosti a ochrany pracovníků, kteří tento dmh prácezajišťuji,
semémposypa mčniúklidsněhuprovádí pouzezadermfhosvětla,v nocipakpouzenamístech, která

jsou řádně osvětlena.

5.

Posypovémateriálya jejich použití

Inertní materiályjsou zdrsňujici materiály, které sepoužívají jako hlavni a převažující k ošetření

komunikací obcePsáry.Používá sekamennédrti frakce4-6mm nebo4-8mm. Frakce0-4resp.0-6mm
a stejnětak popelje zakázánopoužívat pro obtížnost mechanického odstraňováni a vysoké prašnosti

při odstraňovánizbytkůposypu při jarním úklidu.

Chemickémateriályjsou rozmrazovacimateriály,kterésepoužívají tam,kdecharakterkomunikací s

ohledem najejich sjízdnost a schůdnost vyžaduje úplnéodstraněni sněhunebonáledí a přidávaji se k
ineňnimmateriálůmv minimálním potřebném množství z ekonomickýcha ekologickýchdůvodů.
6.

Evidence udržovaných mfstních komunikaci

Místní komunikace jsou evidovány a popsány v bodě9. tohoto plánupodle pojmenování ulic.
7.

Časovélimity pro zahájení prací pn zimní údržběmístních komunikací
a) Při odstraňování sněhu

v pracovních dnech v doběod 7:00 do 16:00 hod. nejdéle do 30 min. od zjištěni, že vrstva
napadaného sněhudosáhla5 cm,

v doběmimopracovní pn domácí pohotovosti pracovníků do60minut odzjištění, ževrstva
napadaného sněhudosáhla5 cm,

v doběod22.00- 06.00dlemožnostibezzbytečnéhoodkladu, nejpozdějiv 6.00dne
následujícího.

b) Při posypu inertními nebochemickými materiály pro zmírněni závadkluzkosti
v doběpracovní nejdéledo 30minut odzjištěni,žesenamístních komunikacích zhoršila
sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti.

v doběmimopracovni při domácí pohotovosti pracovníků do60minutodzjištěni,žesena
mistnichkomunikacích zhoršilasjízdnost neboschůdnostvytvořením kluzkosti,
v době od 22. 00 - 06. 00 dle možnosti bez zbytečného odkladu.
8.

Rozpisprovádění zimní údržbymístních komunikací.

Místní komunikacejsouproúčelzajištěníjejichzimní údržbyrozdělenydotri skupinpodlepriorit.

Komunikace,kterénejsouv tomtoplánuuvedeny, seneudržuji. Zimní údržbamistnichkomunikací se

budeprovádětpodle následujiciho časovéhoharmonogramu:

SkupinaI Komunikace s nejvyšší prioritou, tzv. sběrnémístní komunikace propojující lokality obce
sesilnicí II/l05ulicePražskáa propojující doHorních Jiréannaulici Budějovická. Provádí sevždy

jako první v pořadí.

Skupina II.Komunikace sestřední prioritou, ostatní dopravně významnější propojeni nasběrné
komunikace. Provádí seažpozajištění sjízdnosti a schůdnosti skupiny I.
Skupina III.Komunikace s nízkou prioritou, sběrnékomunikace dochatových oblasti nebo

individuálněpotřebné. Provádí seažpozajištění sjízdnosti a schůdnostiskupinyI.a II.
Skupina FV. Ostatní komunikace zde neuvedené se neudržuji.

Ve výjimeéných případech při vzniku kalamitních situaci (zatrvalého hustého sněženi, sněženi s
větrem, mrznouciho deštěapod. ), kdynelze anis nasazením veškerétechniky a všechpracovníků

zajistitsjízdnost a schůdnostvšechmístních komunikacidleharmonogramu, mohoubýtv míře časově
nezbytnépřednostně ošetřovány komunikace související sezajištěním zásobováni, zdravotní péée,

hromadnédopravy,požární ochranyapod.naúkorprováděniúdržbydlevýšeuvedenéhopostupu.

Nasilnici 11/105Pražskáa Jilovskáa silnici naLiber- úl. Kutnáprovádí údržbuStředoeeskáúdržba
silnic.

Skupina I. - komunikace pro motorová vozidla - sběrnékomunikace
Hlavní, Sportovců, Horní, K Lůžku, U Sv. Jána, K Junéáku

NaVápence,PodVápenkou,NadSoutokem, Sportovní, VeStráži,NaStráni,areálMS Štědřik.areál
školy AMOS

~

'
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SkupinaI. - chodníky a pěší komunikace

ZastávkyPIĎ,Pražská,Jilovská,Psárská,Kutná,areálMSŠtédřík, areálškolyAMOS
Skupina II. - komunikace pro motorová vozidla - napojeni na sběrnékomunikace

Hlavni éást2 od Sportovců k Houbové, Horní část2 odHlavni k Dolnqjiréanské, Roklinka, Pod

Skalkou, Gen Peřiny, Zátopkova Heyrovského, Okružní, V Domkách, NaLukách, U Studny,
K Klasou, ^Ořechovce, NadObci, NadHřištěm, PodVysokou, Větrná,Mezilesi, NaVyhlidce, Na
Výsluni, PodKostelem, Průjezdná,Javorová,K Lesu,NadŠkolkou,V Třešňovce, Jižní, Slepá,'
Akátová, Lipová,KeKukaláku v k. ú. Dolní Jirčany

V Zahradách, Chrpová, U Nádržky, Pod Soutokem, Pod Vápenkou, ZaVápenkou, Ve Višniékách, Do
Poli^Na^Kopeéku, Slunečná, Dlážděná,Pod Stráži, Luční, Lesní, Finskédomky, ZaMůstkem, U

Potoka,Ve Svahu,NadNádržkouv k.ú.Psáry
SkupinaII. - chodníky a pěstkomunikace

Hom^Nad Školkou,Javorová, K Lesu, NaLukách, K Lůžku, Štědrik,PodVápenkou, K Hlásovu,

Nad Školkou, K Junčáku

--

Skupinalil. - komunikacepro motorovávoúdla

NaVysoké, Vysoká,Houbová, Krátká,Oblouková, Zelená, Ke Křižku

NaVápence2 odúl.Bezejmennák Ant. Šimka,Ant. Šimka,Úvozová,PodStráni,Úzká
Skupina lil. - chodníky a pěší komunikace

Dopoli' za váPenl<ou, VeVišniékách,V Domkách, V Zahradách, Sportovní, NadSoutokem. Nad
Obcí, Nad Hřištěm, K Ořechovce, Chrpová

Plánzimní údržbymístních komunikací byl schválenausnesenim rady obceé. 130/35-2019

dne 20. 11. 2019.

VPsárechdne21. 11. 2019
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