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Plán
zimní údržby místních komunikací obce Malešovice
2015 2018
–

Úvod
Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a
podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a ve schůdnosti komunikací. Odstraňování a zmírňování
závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic způsobených
zimními povětrnostními vlivy a povětrnostními situacemi zajišťují pověření pracovníci Obce
Malešovice jako vlastníka místních komunikací.
Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby, zpracovaném v souladu se zákonem č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely tohoto plánu zimní údržby je
zimním obdobím doba od 1. 11. do 31. 3. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období,
zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) místní komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně
vzniklé situaci.
1. Osoby odpovědné za zimní údržbu, kontakty
Za výkon zimní údržby odpovídají:
• Vladimír Becha, místostarosta obce, tel.: 602 800 563
2. Požadavky na provedení zásahu zimní údržby
Požadavky na výkon zimní údržby budou směřovány na uvedené osoby v bodě 2., nebo na kancelář
Obecního úřadu na:
• telefon 546 442 346
• e-mail: obec@malesovice.cz
3. Hlediska stanovení pořadí důležitosti v zajištění sjízdnosti místních komunikací a chodníků
a) I.pořadí - místní komunikace (novostavby, střed obce a ulice za pomníkem směr Loděnice)
b) II. pořadí - příjezdové a přístupové komunikace ke školskému zařízení a objektům občanské
vybavenosti včetně chodníků k autobusovým zastávkám
c) III. pořadí - ostatní obslužné místní komunikace
d) neudržované - úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, dále parkovací stání (zálivky v
celé obci)
4. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací
a) I. pořadí do 4 hodin po spadu sněhu
b) II. pořadí do 12 hodin po spadu sněhu
c) III. pořadí po ošetření komunikací I. a II: pořadí, nejpozději však do 48 hodin po spadu
sněhu.
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5.

Seznam mechanismů zařazených do plánu zimní údržby

Kolový traktor se sněžným pluhem - 1 ks. (řešeno dohodou o provedené práci)
Rotační kartáč - Vari Honda – 1 ks.
Rider Stiga – radlice na sníh – 1 ks.

Řidič zajišťující zimní údržbu dodržuje platná pravidla silničního provozu, řidič traktoru má zároveň
platné školení řidičů.
6.

Technologie ZÚ

a) mechanické odklízení sněhu
b) odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňujícími materiály (pouze v
nezbytném případě)
c) odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích (chodníky) se provádí odmetáním nebo
odhrnutím sněhu (posyp zdrsňujícími materiály bude v nezbytných případech prováděn pouze u
autobusových zastávek)
7.

Kalamitní situace

Kalamitní situace je vyhlašována starostou obce na základě požadavku údržby místní komunikace, která
není schopna zajistit zimní údržbu dle schváleného plánu (mimořádně nepříznivé povětrnostní
podmínky, spad velkého množství sněhu, tvorba ledovatky a náledí na většině území obce apod.).
Po dobu vyhlášení kalamitní situace přestává platit tento plán zimní údržby a provádění zimní údržby
řídí starosta s komisí zimní údržby pro případ kalamitní situace - viz bod 9.

8.

Kalamitní opatření Starosty obce Malešovice pro případ mimořádných situací zimního
období 2015 - 2018

K řešení mimořádných situací zimní údržby komunikací, chodníků a prostorů na území obce Malešovice
vzniklých při kalamitním výskytu sněhových srážek stanovuje starosta obce soubor opatření. K jejich
plnění určuje komisi zimní údržby (KZU).
a) Komise zimní údržby
• předseda: starosta obce
• zástupce: místostarosta
• členové: předseda kontrolního výboru obce a techničtí pracovníci obce
b) Vyhlášení stupňů kalamitního stavu
Právo vyhlásit a odvolat kalamitní situaci a její stupně má starosta obce na základě odůvodněného
požadavku technických pracovníků.
c) Svolání komise zimní údržby
KZÚ má právo svolat starosta nebo pověřený zástupce (i v případě, kdy se nejedná o vyhlášení
kalamitního stavu).
d) Stanovení odpovědnosti za řešení a splnění stanovených opatření
• starosta
vyhlašuje kalamitní stav svolává KZÚ informuje obyvatelstvo
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•

místostarosta koordinuje
činnost KZÚ
připravuje rozhodnutí o vyhlášení kalamitního stavu
stanovuje hlavní trasy údržby navrhuje opatření na
likvidaci sněhu navrhuje skládky sněhu
zabezpečuje síly a prostředky od jiných dodavatelů zajišťuje způsob náhradního zásobování
obyvatelstva navrhuje řešení náhradní dopravy

•

předseda kontrolního výboru
organizuje údržbu
stanovuje priority údržby v závislosti na stavu sil a prostředků navrhuje doplnění sil a
prostředků připravuje rozvahu nasazení sil a prostředků
členové zastupitelstva obce
pomáhají s plněním kalamitních opatření techničtí pracovníci obce provádějí zimní údržbu
navrhují způsob a priority plnění kalamitních opatření navrhují
doplnění sil a prostředků

•

e) Opatření
1. Stupeň: mimořádný spad sněhu a vznik náledí takového rozsahu, že zimní údržba obce
není schopna plnit plán ZU
• omezení údržby místních komunikací zařazených do II. a III. pořadí
• informace o opatřeních (pro KOPIS HZS, obyvatelstvo)
• omezení odvozu SKO
Zabezpečuje: starosta, místostarosta, předseda kontrolního výboru, zastupitelé obce a
techničtí pracovníci obce
2. Stupeň: dlouhodobý spad sněhu, vznik náledí mimořádného rozsahu, dochází k
neprůjezdnosti, základního komunikačního systému obce, selhává technika i lidský faktor
• zajištění průjezdnosti pro HZS a ZZS
• návrh a vyžádání pomoci od dodavatelů « určení skládek sněhu
• stanovení oblastí pro přednostní
• stanovení komunikací k zajištění hromadné dopravy
• odklon dálkové dopravy mimo území obce
• informace pro obyvatelstvo
• informace pro KOPIS HZS
Zabezpečuje: starosta, místostarosta, předseda kontrolního výboru, zastupitelé obce, techničtí
pracovníci obce a PCR
3. Stupeň: mimořádný spad sněhu a vznik náledí takového rozsahu, že dochází k
neprůjezdnosti obce, ohrožení základních funkcí obce
• údržba komunikací k zabezpečení základních funkcí ZZS, HZS a zásobování
obyvatelstva
• určení hlavních objektů pro zásobování obyvatelstva základními životními potřebami
• regulace dopravy
• aktivace krizového štábu
Zabezpečuje: starosta, místostarosta, předseda kontrolního výboru, zastupitelé obce, techničtí
pracovníci obce, PČR, dobrovolníci z řad občanů.
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9.

Závěrečné ustanovení

Plán zimní údržby místních komunikací neřeší údržbu komunikací ve správě SUS:
• komunikaci II. / 395 - směr Odrovice a Kupařovice
• komunikaci III. /39525 - směr Loděnice

Plán zimní údržby místních komunikací byl schválen Zastupitelstvem obce Malešovice
14. 12 2015 usnesením č. …………………

V Malešovicích dne 14. 12. 2015

starosta obce Malešovice

místostarosta obce Malešovice
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