PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ V OBCI LESNÁ

Schváleno Zastupitelstvem obce Lesná dne 9. prosince 2021 usnesením č. 199/21/Z26

Toto nařízení Obce Lesná je vydáváno na základě ustanovení §27 odst. 6 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti vzniklých zimními
povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována
s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné, ekonomickým možnostem
vlastníka místních komunikací, účelových komunikací a chodníků na straně druhé.
Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší, než ekonomické možnosti
vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem mezi
společenskými potřebami uživatelů místních komunikací a ekonomickými možnostmi pro
jejich zajištění. Obsahem plánu je specifikace činností vlastníka místních komunikací
s přihlédnutím k platných právním předpisům v této oblasti.
V zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti ihned odstranit, nýbrž
jen zmírnit na celém území obce, tento plán stanoví i potřebné priority údržby, a to jak
místně, tak i časově. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací
z technických a ekonomických možností vlastníka místních komunikací.
Plán je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou
těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení
odpovědnosti za škody vzniklé uživatelům místních komunikací z titulu závad ve sjízdnosti
a schůdnosti.

ZÁKLADNÍ POJMY
Obecně závaznými právními předpisy se rozumí: Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích (dále jen „zákon“), Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“).
Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami.
Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje
bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.
Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti,
kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu
a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům
(§ 26, odst. 6 zákona).

Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic je takový stav těchto
komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu
dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat
ani při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu dopravně technickému stavu
komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Ekonomické možnosti vlastníka komunikací jsou dány zejména výší finančních prostředků,
které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.
Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro
jejich malý dopravní význam, jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní
údržby a rovněž úseky komunikací, které nejsou v majetku obce.
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 přiměřené ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka
(správce) místních komunikací.

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VLASTNÍKA A UŽIVATELE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Základní povinnosti vlastníka místních komunikací








zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby,
kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby,
zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou,
v průběhu zimního období zmírňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti
s přihlédnutím ke svým ekonomických možností místních komunikací,
vést o výše uvedené činnosti evidenci,
úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, s policií a jinými
zainteresovanými orgány.

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací






přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období,
při chůzi po chodnících a vozovkách, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve
schůdnosti dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např.
zamrzlé kaluže atd.),
při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým
materiálem,
při přecházení komunikací používat k přecházení označený přechod pro chodce,
na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POSTUPY PŘI ZMÍRŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SJÍZDNOSTI
A SCHŮDNOSTI
Odklizení sněhu mechanickými prostředky
Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska
nejvýhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možností dříve,
než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu
dosáhne 10 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně důležitých
místních komunikacích a na dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu provádí
v celé jejich délce a šířce 2,5 metru, na ostatních chodnících v šířce 0,8 m – 1,3 m. Na
chodníku od č.p. 22-62 se šíře záběru zimní údržby na jednotlivých místech mění dle
stavební šíře chodníku. S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu.
Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními materiály
Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu
ulpí na povrchové vrstvě náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto
zvýšení je však malé a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace.

Údržba chodníků
Vlastník místních komunikací zmírňuje závady ve schůdnosti podle pořadí stanoveném
v tomto plánu. Na průjezdním úseku silnic obcí Lesná se závady ve schůdnosti zmírňují
pouze na těchto přechodech a místech přecházení pro chodce: označené přechody
u č.p. 20, 28, 63, 42 a přechod pro chodce k autobusovým zastávkám částech průjezdního
úseku silnic zmírňuje závady ve sjízdnosti jejich správce, kterým je Správa silnic
Jihomoravského kraje, oblast Západ. Závady ve schůdnosti jsou zmírněny zmírněním závad
ve sjízdnosti.

Ruční úklid sněhu a ruční posyp
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou
pro mechanizační prostředky nepřístupná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví
pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí
pouze za denního světla, za tmy pak pouze na místech, která jsou řádně osvětlená. Sníh se
odstraňuje a posyp provádí zejména na přechodech pro chodce, na autobusových
zastávkách, na schodech atp.
Veškerou zimní údržbu komunikací v obci Lesná provádí zaměstnanci obce.

ČASOVÉ LIMITY PRO ZAHÁJENÍ PRACÍ
Při odstraňování sněhu



V době pracovní (7:00-17:00) nejdéle do 45 minut od zjištění, že vrstva napadaného
sněhu dosáhla 10 cm.
V době mimopracovní (17:01-6:59) do 90 minut po zjištění, že vrstva napadaného
sněhu dosáhla 10 cm.

O sobotách, nedělích a státních svátcích se časový limit pro zahájení prací řídí lhůtou
uvedenou v době mimopracovní.

Při posypu inertními materiály pro zmírnění závad kluzkosti
V době pracovní nejdéle do 2 hodin od zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila
sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti.
V době mimopracovní do 5 hodin po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila
sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti, v noci nejpozději do 7. hodiny ranní
následujícího dne.

POŘADÍ DŮLEŽITOSTI A SEZNAM UDRŽOVANÝCH KOMUNIKACÍ
V obci Lesná se nejprve provádí zimní údržba na chodnících, poté na místních
komunikacích
Odstraňování sněhu z komunikací a posyp komunikací:
l. pořadí důležitostí (v uvedeném pořadí):








chodník u autobusových zastávek (od č.p. 63 po zastávku IDS směr Vranov nad
Dyjí, dále zastávka IDS směr Znojmo po kulturní zařízení obce Lesná č.p. 84),
chodník od kostela po č.p. 97,
chodník od č.p. 1 po Obecní úřad Lesná č.p. 21,
chodník od Obecního úřadu po č.p. 62,
chodník u bytových domů,
chodník od bytových domů po č.p. 63,
chodník od č.p. 84 po mateřskou školu.

II. pořadí důležitostí (v uvedeném pořadí):




výjezd hasičské techniky – Lesná č.p. 87 a 21
místní komunikace od č.p. 104 po č.p. 100
místní komunikace u bytových domů

KOMUNIKACE, KTERÉ SE V ZIMĚ NEUDRŽUJÍ






místní komunikace u větrného mlýna
místní komunikace od kostela k mateřské škole
místní komunikace od č.p. 100 směrem k lesu
místní komunikace od č.p. 101 kolem bývalého kravína k č.p. 100
všechny účelové komunikace na území obce

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY
A. Materiálové zabezpečení posypovým materiálem
Posyp chodníků bude v obci Lesná prováděn zejména posypovou solí uskladněnou
v objektu Lesná, č.p. 84.
Posyp místních komunikací v obci Lesná bude prováděn zejména štěrkodrtí frakce 4/8mm
uskladněnou u objektu Lesná, č.p. 84.
V případě potřeby lze druh posypového materiálu kombinovat.

B. Mechanizační prostředky pro zimní údržbu
Zahradní traktor Husqarna TC 342 – úklid sněhu, posyp
Zametací kartáč Hecht 8101 – úklid sněhu
Sněhová radlice – úklid sněhu
Vlečný rozmetač Hecht 260 – posyp

KALAMITNÍ SITUACE
Kalamitní situace je vyhlášena v době, kdy většina místních komunikací je nesjízdná
a neschůdná. Kalamitní situaci vyhlašuje a odvolává starosta obce na základě návrhu
kalamitní komise obce.
Po vyhlášení kalamitní situace přebírá odstraňování této situace kalamitní komise
ve složení starosta obce, místostarostka obce a účetní.
Zajišťování podmínek sjízdnosti a schůdnosti při kalamitní situaci se neprovádí podle plánu
zimní údržby, ale operativně podle povětrnostních podmínek a situace na místních
komunikacích s přihlédnutím k pořadí důležitosti při zajištění sjízdnosti a schůdnosti
místních komunikací.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Plán zimní údržba komunikací obce Lesná byl schválen Zastupitelstvem obce Lesná dne
9. prosince 2021 usnesením číslo 199/21/Z26.

