PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
OBCE NEVŘEŇ
I.
Úvod
1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
2. 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.
3. Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s
přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a k ekonomickým možnostem obce na
straně druhé. V zimním období není 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
místních komunikací“ priority údržby. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z
technických možností provádění zimní údržby. Plán zimní údržby místních komunikací je základním
dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním z důkazních
prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům
komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

II.
Základní povinnosti vlastníka, subjektů zajišťující zimní údržbu a uživatelů místních komunikací v
zimním období
Obec Nevřeň je vlastníkem místních komunikací a prostřednictvím svého zaměstnance a na základě
uzavřené smlouvy o dílo zajišťuje zimní údržbu místních komunikací a veřejných prostranství vč. chodníků.
a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací :
- zajistit potřebné finanční prostředky pro provádění zimní údržby
- zajistit a proškolit zaměstnance pověřeného prováděním zimní údržby chodníků a zastávek a veřejných
prostranství
- zajistit smlouvu s dodavatelem zajišťujícím provádění zimní údržby místních komunikací
- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby
b) Základní povinnosti subjektů zajišťující zimní údržbu v obci Nevřeň :
- zajistit včasnou přípravu techniky, nářadí a posypových materiálů pro provádění zimní údržby
- v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními, tímto plánem a s podmínkami uvedenými v pracovní
smlouvě nebo smlouvě o dílo s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka (tj. hospodárně)
zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
- sledovat předpověď a vývoj počasí s cílem včas a flexibilně reagovat na vznik potřeby zajištění zimní
údržby
- vést Deník zimní údržby, ve kterém bude zaznamenán datum a čas provedení údržby a dále množství a
druh spotřebovaného materiálu, případně další poznámky související se zimní údržbou
- při zajišťování zimní údržby spolupracovat a postupovat dle pokynů obecního úřadu Nevřeň
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c) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací :
- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu místních komunikací, který je v zimním období obvyklý
- při chůzi po chodnících a komunikacích dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace
- při chůzi po chodníku používat té části, která je posypána posypovým materiálem

III.
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 10 cm. Sníh je nutno
odstraňovat podle možností dříve, než jej provoz zhutní. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje.
Odstraňování sněhu se provádí v celé šířce silnic. S posypem zbytkové vrstvy sněhu a náledí se začíná až
po skončení trvalého sněžení.
b) Údržba chodníků
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minimálně 5 cm.
Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování sněhu na chodnících a prostranstvích se
provádí v šířce sněhové radlice umožňující pohodlný průchod. S posypem zbytkové vrstvy sněhu a náledí se
začíná až po skončení trvalého sněžení.
c) Ruční údržba
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechanizační
prostředky nepřístupná.
d) Kalamitní situace se řeší individuálním postupem obce.
IV.
Odpovědnost za výkon zimní údržby
Za zajištění zimní údržby místních komunikací v Nevřeni odpovídá Obecní úřad prostřednictvím starosty,
místostarosty a zaměstnance obecního úřadu.
V.
Použité technologie, posypové materiály a jejich použití
Technologie zimní údržby musí být v souladu s přílohou 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb.
Při náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev se provádí zdrsňování posypem inertními nebo
chemickými materiály.
Odklízení sněhu se provádí především mechanicky. Při mimořádném spadu sněhu se shrnutý sníh dle
možností odváží. Posyp solí se zahajuje, pokud výška sněhu nepřesáhne 3 cm. Do sněhové vrstvy vyšší
než 3 cm není dovoleno posyp bez předchozího pluhování provádět.
Zásobník s drtí pro ruční posyp je umístěn u příjezdové komunikace do lokality Vrchy.
VI.
Pořadí komunikací, doba zajištění sjízdnosti
I. pořadí: dopravně nejdůležitější místní komunikace a chodníky. Udržuje se celá délka vozovky a šířka v
maximálně možném rozměru pluhováním. Vozovky jsou ošetřovány inertním materiálem v místech
dopravně nebezpečných a místech dojezdů na křiţovatky.
II.pořadí: ostatní z hlediska dopravního méně důležité místní komunikace a chodníky. Udržuje se opět celá
délka vozovky a šířka v maximálně možném rozsahu pluhováním. Posyp inertním materiálem pouze v místě
dopravně nebezpečném.
III.pořadí zbývající komunikace pouze místního významu. Udržovány pouze pluhováním. Posyp inertním
materiálem pouze v místě dopravně nebezpečném.
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Doba od zjištění závady ve sjízdnosti komunikací do výjezdu prvních mechanizmů ke zmírnění této závady
nesmí být v zimním období delší než 30 minut.

VII.
Evidence udržovaných místních komunikací a prostranství
Místní komunikace:
I. pořadí důležitosti: úsek od požární nádrže k č.p. 101 (Čečilovi), úsek od návsi ke konci obce směrem na
Novou Hospodu (k č.p. 131 Šlajerovi), příjezdová komunikace do lokality Vrchy a komunikace mezi domy
k č. p. 117 (Stavařovi), úsek od mostu směrem do Doliny k č.p. 133 (Nathanských), komunikace kolem hřiště
od č.p. 102 (Uhrovi) ,
II. pořadí důležitosti: od konce obce č.p. 131 (Šlajerovi) k Nové Hospodě, Nová Hospoda
III. pořadí důležitosti:
IV. – neudržuje se : cesta p. č. 808/2 (od kontejneru k objektu firmy JAN)
Dále se neudržují všechny místní komunikace pokračující mimo intravilán obce do polí a lesů.
Z veřejných prostranství se udržují:
- chodníky podél komunikací (I.)
- autobusová zastávka v Nevřeni (I.)
- celé prostranství před prodejnou smíšeného zboží (I.)
- přístup ke kontejnerům na odpad na všech stanovištích (II.)
- parkovací plocha před OÚ (II.)
- přístup do dvora budovy OÚ (III.)
- příjezdová cesta k nemovitostem č. p. 8 (Matoušovi) a č. p. 53 (Bíbovi) (II.)
Zimní údržbu na místních komunikacích zajišťuje externí dodavatel na základě smlouvy o dílo.
Zimní údržbu veřejných prostranství zajišťuje zaměstnanec OÚ.
Na průjezdních komunikacích obcí, které nejsou v majetku obce Nevřeň provádí zimní údržbu Správa a
údržba silnic Kralovice.
VIII. Opatření
V případě, že na místní komunikaci nebo chodníku budou bránit v zimní údržbě (pluhování) zaparkovaná
osobní či nákladní motorová vozidla, nebude na příslušné místní komunikaci provedena zimní údržba. V
takovémto případě provede obsluha manipulační techniky písemný záznam do Deníku zimní údržby, v které
bude uvedeno místo zaparkování motorového vozidla, druh a SPZ zaparkovaného motorového vozidla.
Pracovníci, kteří budou vykonávat zimní údržbu musí být prokazatelně proškoleni z hlediska bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, seznámeni s použitými technologiemi a trasami.
Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve vlastnictví obce Nevřeň byl projednán a schválen
usnesením zastupitelstva č. 4/13/JZ39 na 39. zasedání konaném dne 21.1.2014.

Jana Melicharová, v.r.

Ing. Štěpánka Bejčková, v.r.

místostarosta obce

starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup dne: 24. 1.2014
Sejmuto z úředních desek dne :
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