Obec Mouchnice, Mouchnice 7, IČ:00373460

Plán zimní údržby místních komunikací
1.
Úvod
Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních
zpevněných 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 závady nelze zmírnit okamžitě na celém území obce.
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.
2.
Základní povinnosti vlastníka a uživatelů místních komunikací v zimním období
Obec Mouchnice je vlastníkem místních komunikací.
Obec Mouchnice zajišťuje zimní údržbu vlastní obecní údržbou + dodavatelsky.
a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací
- zajistit potřebné finanční prostředky pro provádění zimní údržby
- zajistit přípravu pro provádění zimní údržby
- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby
b) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací
- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu místních komunikací, který je v zimním období obvyklý
- 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, kluzkost ve stínu stromů a budov atd.)
- při chůzi po chodníku používat té části, která je posypána posypovým materiálem
- při přecházení komunikací používat k přechodu označený přechod pro chodce na němž
jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti
3.
Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
a) Údržba komunikací
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minimálně 5
cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování sněhu se provádí
nejprve v šířce dostatečné pro zajištění průchodnosti. Odstraňování sněhu v celé šířce
komunikace je prováděno dodavatelským způsobem dle časových možností dodavatele. 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
se provádí nejprve v šířce dostatečné pro zajištění průchodnosti. S posypem zbytkové vrstvy
sněhu a náledí se začíná až po skončení trvalého sněžení. U chodníku, který zároveň slouží
jako zastávka linkové dopravy, se závady zmirňují v celé šíři chodníku a odstraňují se valy
sněhu, tak aby byl možný nástup a výstup z veřejné linkové dopravy.

c) Ruční údržba
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro
mechanizační prostředky nepřístupná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany pracovníků, kteří
tento druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního
světla.
4.
Posypové materiály a jejich použití
Inertní materiály jsou zdrsňující materiály, které se používají jako hlavní a převažující k
ošetření komunikací obce Mouchnice. Používají se kamenné drti frakce 2-4 mm nebo 25mm. Frakce 0-4 resp. 0-6mm a stejně tak popel je zakázáno používat pro obtížnost
mechanického odstraňování a vysoké prašnosti při odstraňování zbytků posypu při jarním
úklidu .
Chemické materiály jsou rozmrazovací materiály, které se používají tam, kde charakter
komunikací s ohledem na jejich sjízdnost a schůdnost vyžaduje úplné odstranění sněhu
nebo náledí a přidávají se k inertním materiálům v minimálním potřebném množství z
ekonomických a ekologických důvodů.
5.
Evidence udržovaných místních komunikací
Místní komunikace jsou popsány takto:
skupina I.:
autobusová zastávka na návsi a u hřiště – v obou směrech, přechod pro chodce na návsi
skupina II:
chodník na návsi po obou stranách, chodník v části „Jestřabská“, chodník v části „Kouty“,
chodník od č.p. 42 po č.p. 175, chodník od č.p. 134 po č.p. 161, chodník od č.p. 43 po č.p.
199
místní komunikace pro pěší i motorová vozidla v části „Jestřabská“, v části „Kouty“, v části
„Mezírka“, v části „Požáry“ a „Okolo mlýna“
6.
Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací
a) Při odstraňování sněhu
-

v době pracovní nejdéle do 60 min. od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla
5 cm,
v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 120 minut od zjištění, že
vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm,
v době od 22.00 – 07.00 se místní komunikace neudržují, zahájení prací je pak dle
vrstvy napadeného sněhu stanoveno na 7.00 dne následujícího.

b) Při posypu inertními nebo chemickými materiály pro zmírnění závad kluzkosti
-

v době pracovní nejdéle do 60 minut od zjištění, že se na místních komunikacích
zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti.
v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 90 minut od zjištění, že
se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti,
v době od 22.00 - 07.00 se místní komunikace neudržují, zahájení prací je pak dle
kluzkosti stanoveno na 7.00 dne následujícího.

7.
Rozpis provádění zimní údržby místních komunikací.
Místní komunikace jsou pro účel zajištění jejich zimní údržby rozděleny do 2 prioritních
skupin.
Skupina I.
Komunikace s nejvyšší prioritou - chodníky, které současně slouží jako zastávky autobusové
linkové dopravy, přechody pro chodce.
Skupina II.
Chodníky a místní komunikace sloužící pro pěší i pro motorová vozidla.

Ve výjimečných případech při vzniku kalamitních situací (za trvalého hustého sněžení,
sněžení s větrem, mrznoucího deště apod.), kdy nelze ani s nasazením veškeré techniky a
všech pracovníků zajistit sjízdnost a schůdnost všech místních komunikací dle
harmonogramu, mohou být v míře časově nezbytné přednostně ošetřovány komunikace
související se zajištěním zásobování, zdravotní péče, hromadné dopravy, požární ochrany
apod. na úkor provádění dle výše uvedeného postupu.

Zastupitelstvo obce Mouchnice schválilo usnesením č.................dne......................
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