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Směrnice C. 25

Plán zimní údržby niístních kom»nikacLachodn&^
obce Ladná
i. llvod

Ukoiem zimní údržby mistnich komunikací a ciiodnikú je zinírňováni závad ve sjízdnosti
a sch úd nosí i na mistnich komunikacích a chodnících v-/.níklvch povétmostnimi vliv}^ a jejich
důsledky, a 10 tak aby zimni údržba byla zaji§l\n'ána s přihlédnuiim ke spoleíenskvm
potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vtastnika komunikaci a chodníků na
sírane druhé.

Obsahem piánu je specifíkace činnosti vlastníka mislních komunikací a chodníků
s přihlétJnutim k piatným prá\ nim předpisům v této oblasti.

Poněvadž \ zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen

zmirnit a v-/liiedem k tomu. že závady není možno zminiit okamžité na celém úxemí obce.

stanoví tento plán i potřebné priority údržby a to jíik niistní. tak i Časové. Tyto priority
\yplývají z nestejné důležilosli místních komiinikaď a chodníků a z technických možnosti
provádénť zimní iídi*žby.

Plán ziinni údržby misttiich komunikaci a chodniků je zákla<lnim dokumeiucm pro provádéni
prací spojených se zinzni údržbou těchto komiinikací a chodníků a zároveň je jedním
z důkazních prostředků pro posouzení odpovédností vlastníka místních komunikací
a chodníků 72. Škod\ vzniklé iiživaielům komunikaci a chodníku z titulu závad ve sjízdnosti
a schůdnosti.
f

Vvsvctlenixákladnich Roimu použitvch v elan^

Obeciié závaznými právními předpisy .<ť rozumí:

a) Zákon č. 13/1997 Sb.. o pozemních konHinikacích (dále jen „zákon"), vězněni pozdějšich
předpisů.

b) Vyhláška č. 104.'1997 Sb.. kterou se provádí zákon o pozemních komunikaci (dále jen
.,vyl'ilá5ka").

Ziifwi ťuirzbuu inístnícfi koimmikaci u clitKliiíkíi

se rozumi zmirňování závad ve sjizdnosti a schůdnosti na těctno komunikacích a chodnícich,
které byly způsobeny zimními pověimostnimi vlivy a pudmiiikami (§ 41, odst. l vyhlášky).
Sjis.dnost mi^nivli kimtuiiikucí
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je tukový slav těchto komunikaci. kléry umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel
přizpůsobenou stavebnimu stavu a dopravně teclwickému stavu komunikaci a povětmostním
podmínkám a jejich důsledkům ( § 26. odst. l zákona ).

Závndou ve sjizdnwti

na mistních komunikacích se rozumí taková zmfna ve sjizdnosti, kterou neinůže řidií
předvídat při pohybii vozidla přizpůsobenéni dopravniiTiu stavu a stavebně technickémii stavu
komunikaci a povětmostnim situacím a jejich důsledkům (§ 26. odsí. 6 zákona).
SchwÍnuxt mistnich ktimunikací, průjezdních úseku silnic a chodníků

je Uikový .slav těchto komunikaci a chodníků, kterv umožňuje bezpečný pohyb chodci)
přizpůsobený staveboímii stavu dopravné technickéniii stavT.1 komunikací, povětmosínim
situacím ajčjich důsledkům ($ 26. očist. 2 zákona).

Závadou ve scfiťidiwsti

je taková /niéna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu
přizpůsobeneiTiu stavebuimu stavu dopravně technickému stíivu komunikace, povétrnostnim
situacím a jejich důsledkům ( § 26, odsi. 7 zákona ).
Ekonomické a technické mož/iosti vfaatníka ktwii/nikací a chodníků

jsou dány zejména výši fínančních prostředků, klére může obec ze svého rozpočtu na zimní
údržbu misiních komunikaci a chodníků poskytiiout a lechniky na zmírňováni závad
ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto konHinikacích a ctwdnjcťch. které vlastni.

Neudríovwíé úseky místních komunikaci u chodníku

jsou úseky, klére se v zimě neudiÝuji jednak pro .iejicii maty dopravni výziiam ( § 27. odst.
6 zákona ). jednak pro technickou nebo ekonotnickoii nemožnost zimní údržby.
V obci Ladná to jsou zejména úseky komunikací, které nejsou opatřeny zpevněným povrchem
(astaltem, betonem) a úseky slepých části komunikaci, včetně chodniků, kde není' možnost
bezpečné otáčení techniky.
Neudržované úseky mistních kumurukací a chodnikú jsou všechny zbylé komunikace
a chodníky, které nejsou zmiňovány v bodě 6.5 plánu.
Zimním obduhim

se rozumí doba od I. listopadu do 31. března následujiciho roku. V lomto období se zimní
údržba nTistnÍch komunikaci a chodníků zíijišťuje podle tohoto plánu. Pokud vxnikne zimní
povetmosiní situace mimo toto období, zmimují se závady ve sjizdnosti a schůdnosii bez
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/,bytečnvch odkladů přuněřené ke vzniklé situaci a technickvm možnostem vlastníka
(správce) mistních komunikaci a chodnťků.

3. Základní_povinnast? ^lastniTka a y^jvatemi.stních komunikaci a chodníku
v xinininL období

Zákfuilni pDvinnosti vlafitníka komunikaci u chodniku:

a) zajistit potřebné finanční prosiředky na prováděni zimní údržby,
b) zajistil potřebnou techniku na provádéní zimní údržby.
c) kontrolovat včasnosl a kvaiitii prací při prováděni zimni údržby.

Zák/adfii fwvintwfiti uf.iviftetů místních ktíntiinikaci a chodttiků:
a) přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komiinikaci. kter>; je v zimním období' obvyklý.

b) při chůzi [30 chodnícich a koniunikacich, kde se podle tohoto plánu zmírňujť závady
ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (napr. zamrzlé
kaluže, kluzkost ve stinu stronui a budov aip.)

c) při chůzi po chodníku používal té části chodníku, která je upravena.
4.Základní technoloaické Dostupv při /niirň<)vání závad ve siixdnosti a schůdnosti
Odklizeni sitéhu m<íchanickymi prostředky

Odklizeni snéhu mťchanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska
nejvhodnejši technologii zimni údfžby.

Sníh je nutno odstraňovat podle možností dříve než jej provoz zhutni. S odklizením sněhu se
začíná v době, kdy vrstva napadlého siiěhu dusáhne $ O cm v obci Ladná. Na místnich
komt.inikacitíli a chodnicích uvedených v bodě č.5 tohoto plánu se odstraňováni sněhu provádí
v celé jejicli délce a šířce, přičemž shrnovaný snili je ponechán u krajnic niistnich komunikaci
a u chodnikú na obnibe oddělujici chodník od komunikace nebo na jeho protéjši straně.
S posypem komunikaci a chodníků se zíičiná až. po tKÍstraněni sněhu.

Ztlrsňováni náledí něho pra\'owm ujetých sněho\ych vrstev posypem inertnimi materiály

Lfčinek posypu u-iertninii niateriály spočívá \' lom. že jednotlivá íTiia posypového materiálu
ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhuinénélTio sněhu, čímž se xvýši koeficient tření. Toto
zvýšení je však malé a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace nebo chodníku.
Údržba chotliuků

Zmímováni /-ávad ve schůdnosti chodníků se provádí mechaiiicky malolrak torem, a to pouze

v místech, kde Sze tuto techniku použil, v ostatních místech se provádí ručně (odhazováním,
/anietáním). Posyp chodniků se provádí ničně. 2 důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví
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pracovníků, kteři takovv driih práce zíijišťují. se ruční posyp a úklid snéhu provádi pouze za
denniha světla.

5. Stanovení pořadí údróbv mistnich koiiiumkací a chodníku
Po rudí útÍrzby chtKÍiiÍká

- ulice Sportovní od autobusové zastávka po MS

- ulice Masarykova od autobusové zastávky po biidovu kniliovny

- budova základní školv a obecního úřadu
- budova Jednoty Mikulov
- budova knihovny a místní pošly

- spojnice mezi ulici Masarykova a Mlýnská
- budova zdravoiního střediska na ulici 1-ipová
- buíluva hasičské zbrojnicď na ulici Na Trkmance
• ulice Masarykova
- ulice Sportovní
- ulice Mlýnská
- ulice LílehSova
- ulice Růžová

- ulice Lipová
- ulice Anenská

- ulice Svobody
- ulice L užni
- ulice Ořechová
- ulice Na Trkmance

Pmyp chtídníku ~ se provádí ve stejném pořadí, a to v pásmu minimálně 50% šířky chodníku.
Pofadi úslríby mísínich komimikací
/. poradi:

- ulice MlYnská až po napojeni na siinici III.iřídy na Břeclav

- utice Lipová
- ulice Růžová
- ulice Ulehiova

- ulice Sponovní
- ulice Anenská

- ulice Svobody
- ulice Lužni
- ulice Ořechová
- ulice Na Trkmance
- zastávka C D
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Posyp mistfiich komunikaci - se provádi ve siejneni pořadí.

6. Časové limita pro zaháieni prací při ůdržbc niístnťch koniuiiijkaci
Při odstraňování sněhu

V době pracovní okamžitě od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 10 cm.
V době miinopracovni do l hodiny po zjištěni, že vrstva napadlého sněhu dosálila 10 cm.
V noci nejpozdčji do 6. hodiny ranní náslcdujiciho pracovního dne, nebo do 8. hodiny
násiedujícího mimopracovního dne.

Při posypu iiierlnimi materiáíy pro znurnenf závad kluzkosti (námraza)

V době pracovní nejdéle do I hodiny od xjišténi, že se na niisinich komunikacích zhoršila
sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kliykosti.

V době inimt)pracoviit do 2 hodin po zjištění, že se na mistnich komunikacích zhoršila
sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti.

V noci nejpozději do 8. hodiny ranní následujícího pracovního dne. nebo do 12. hodiny
následujícího mimopracovnílio dne.

7. Časové limitv pro zahájení Drítci pn ůdríbc a chodníku
Při odstraňováni sněhu

Odstraňováiií sněhu z chodníků se provádí pouze v pracovni dny a je započato ihned po
zahajeni pracovní doby. nejpozději do 7. hodiny ranni.

Pří posypu inertnínii muteriály pro tmírnění závwl klftzkosti (ttámrazu)

Provádí se pouští v pracovní dny a je započato ihned po zaliájem pracovní doby, nejpozději do
8. hodiny ranní.
8. Kalamitní situace

Kalám imi siluaci vyhlašuje starosta nebo misiostarosta při mimořádných povětrnostních
podmjiikach (zvlášť silné sněžení, vánice, náledí). V tomto případě neplatí' tento pián zimní
údržby, postiipuje se dle vývoje povétrnosliii sitxiace. postup určuje kalamitni štáb. který
I men uje stanista.

9. Schvalovaci doložkst

Plán zimní údržby mistiiích komimikací a chodnťků ve vlasmictv-í obce Ladná od zimniho
období 2011 byl projednán a schválen usnesením zastupiiclsiva C. 10/11/Z06 na z.asedáni
zastupitelstva obce Ladná konanéni dne 30.6.2011.
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