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Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků
Obce Míčov-Sušice
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 zcela 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, a to jak místně, tak i časově. Tyto
priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z různé povahy komunikace
(sklon, náchylnost na tvorbu závějí apod.)
Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací
spojených se zimní údržbou těchto komunikací.

I. Základní pojmy
1. Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:
a) Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon“).
b) Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška“).
2. Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování a odstraňování závad ve
sjízdnosti a schůdnosti těchto komunikací, vznikající zimními povětrnostními vlivy a
podmínkami (§ 41 odst. 1 vyhlášky).
3. Sjízdnost místních komunikací je takový stav, který umožňuje bezpečnou jízdu
silničních a jiných vozidel, přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu těchto komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.
4. Závadami ve sjízdnosti místních komunikací se rozumí taková změna, kterou nemůže
řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně
technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Závadami
ve sjízdnosti nejsou úseky nebo části a součásti místních komunikací, na nichž se podle
plánu zimní údržby údržba neprovádí nebo se provádí jen částečně (např. pouze úhrn
sněhu bez posypu) tzn. pouze omezeně. (§ 26 odst. 6 zákona).
5. Schůdnost místních komunikací a chodníků je takový stav těchto komunikací, který
umožňuje bezpečný pohyb chodců, přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům, osobním
schopnostem chodce a závadám ve schůdnosti, které může chodec předvídat (§ 26
odst. 2 zákona).
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6. Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace,
kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a
stavebně technickému stavu komunikace nebo chodníku a povětrnostním situacím,
jejich důsledkům, svým schopnostem a jiným zjevným okolnostem.
Závadami ve schůdnosti nejsou úseky nebo části a součásti místních komunikací, na
nichž se podle plánu zimní údržby údržba neprovádí nebo se provádí jen částečně
(např. pouze úhrn sněhu bez posypu) tzn. pouze omezeně.
7. Vlastníkem a správcem místních komunikací je obec (§ 9 odst. 1 zákona), dále jen
,,vlastník“.

II. Rozsah zimní údržby
Tento plán zimní údržby se vztahuje na místní komunikace a chodníky v majetku obce MíčovSušice, v k.ú. Míčov, Zbyslavec, Sušice, Jetonice a Rudov.

III. Zimní období
Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto
období je údržba místních komunikací zajišťována 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.

IV. Základní povinnosti správce místních komunikací
1. Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou – tj. mít
uzavřené smlouvy na údržbu místních komunikací včetně údržby chodníku, zajištění
posypového materiálu a techniky.
2. V průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti
s přihlédnutím k ekonomickým možnostem.
3. Řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací.
4. Spolupracovat v případě potřeby s Policií ČR a jinými zainteresovanými orgány.

V. Základní povinnosti uživatelů místních komunikací
1. Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu a povaze komunikací.
2. Přizpůsobit obutí stavu a povaze komunikace.
3. Při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve
schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace – např.
zamrzlé kaluže, kluznost ve stínu apod.
4. Při chůzi po komunikaci používat té části, na které je prováděna zimní údržba,
případně, která je posypána posypovým materiálem.
5. Bez prodlení umožnit strojům a pracovníkům zimní údržby výkony potřebné pro
zmírnění závad ve schůdnosti a sjízdnosti.
6. Řidiči jsou povinni parkovat vozidla tak, aby bylo možné bezpečné projetí vozidla zimní
údržby a odhrnutí sněhu z místní komunikace.
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VI. Způsob udržování místních komunikací a základní technologické postupy
pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
1. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy souvislá vrstva napadaného sněhu dosáhne
minimálně 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje.
2. Ruční úklid sněhu se provádí pouze za denního světla z důvodu bezpečnosti a ochrany
zdraví pracovníků, kteří takový druh práce provádí.
3. S posypem se začíná až po odstranění sněhu. Při vytrvalém sněžení nedochází
k posypu komunikací okamžitě, a to z důvodu, že při dalším kole vyhrnování by došlo
k vyhrnutí také posypového materiálu.
Technika pro zajištění odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti.
•
•
•
•

K hrnutí sněhu má obec k dispozici traktor Zetor Major 80 se vzadu nesenou radlicí.
Odklízení sněhu z chodníků probíhá ručně.
Posypové práce probíhají ručně.
V případě potřeby obec zajistí jinou techniku smluvně či jinak s externí firmou.

VII. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací
1. Údržba místních komunikací je zajišťována postupně do 2 hodin po ukončení spadu
(viz. příloha č.1).
2. Posyp je zajišťován pouze v úsecích místních komunikací (viz. příloha č.1) inertními
materiály v případě potřeby postupně do 4 hodin po ukončení spadu.
3. V případě kalamitního stavu mohou být lhůty pro zmírnění závad delší.
4. V případě, že vozidla stojící na místní komunikaci či chodníku nebo parkovišti
znemožňují provádění zimní údržby, nebude údržba provedena. V případě stížnosti
občanů může být vozidlo po dohodě s Policií ČR a v souladu s právními předpisy
odstraněno na náklady toho, kdo překážku způsobil (vlastníka vozidla).

VIII. Lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti chodníků
1. Pracovníci obecního úřadu zajišťují zimní údržbu chodníků postupně do 8 hodin po
ukončení spadu.
2. Posyp inertními materiály je zajištěn postupně v případě potřeby po 8 hodinách po
ukončení spadu a odstranění sněhu.
3. Zmírňování závad ve schůdnosti je zajišťováno pouze na některých úsecích,
v některých částech obce (viz. příloha č.1).
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IX. Závěrečná ustanovení
1. Uživatelé místních komunikací se mohou s plánem zimní údržby místních komunikací
seznámit na Obecním úřadě v Míčově, případně na stránkách obce Míčov-Sušice.
2. Plán zimní údržby se vztahuje na místní komunikace ve všech místních částech obce
Míčov-Sušice.
3. Tento zimní plán byl schválen zastupitelstvem obce Míčov-Sušice na veřejném
zasedání dne 19.11.2020 usnesením č.6/2020.
4. Místní komunikace neuvedené v příloze č.1 Plánu zimní údržby místních komunikací a
chodníků Obce Míčov-Sušice nejsou v zimě udržovány, není na nich prováděno žádné
zmírňování či odstraňování závad.

V Míčově dne 20.11.2020

Mgr. Sylva Bořková v.r.
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:
(včetně přílohy č.1)

Milan Šimon v.r.
starosta

23.11.2020
18.12.2020

Příloha č.1 k Plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků Obce Míčov-Sušice

