ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 2017/2018
I.
Úvod.
Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích
vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována
s přihlédnutím ke společenským potřebám i k ekonomickým možnostem vlastníka místních
komunikací.
Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se
zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení
odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad
ve sjízdnosti a schůdnosti.
II.
Vymezení některých pojmů.
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí.
Správcem místních komunikací je MěÚ Železná Ruda, Správní odbor - Oddělení dopravy,
údržby a služeb, které město pověřilo výkonem vlastnických práv.
Odpovědná osoba za zimní údržbu místních komunikací je vedoucí MěÚ Železná Ruda,
Správní odbor - Oddělení dopravy, údržby a služeb.
Zimním obdobím se rozumí doba od l. prosince 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
místních komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým
možnostem správce místních komunikací.
Kontrolou prací dodavatelů provádějících zimní údržbu je pověřen vedoucí MěÚ Železná
Ruda, Správní odbor - Oddělení dopravy, údržby a služeb.
Součástí místních komunikací jsou též přilehlé chodníky, veřejná parkoviště, obratiště a
přechody pro chodce.
III.
Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a
schůdnosti chodníků.

Odklízení sněhu pluhováním mechanickými prostředky:
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva čerstvě napadaného sněhu dosáhne 5 cm. Při
trvalém sněžení se pluhování opakuje podle potřeby. Na dopravně důležitých chodnících se
odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce, na ostatních chodnících v šířce alespoň l m.
Ošetřování komunikací chemicky nebo posypovými materiály se provádí po odklizení sněhu pouze
na komunikacích určených dle aktuální potřeby.
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechanizační
prostředky nepřístupná, zejména na přechodech pro chodce, úzkých chodnících, na schodech, apod.
Vlastník místní komunikace nebo chodníku, případně správce místní komunikace nebo chodníku, je
oprávněn upozornit písemným oznámením umístěným na dotčeném úseku místní komunikace nebo

chodníku na existenci závady ve sjízdnosti nebo závady ve schůdnosti místní komunikace nebo
chodníku způsobenou povětrnostní situací. V takovém případě vlastník místní komunikace nebo
chodníku, resp. jejich správce, nenese odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla oznámená závada
ve sjízdnosti nebo závada ve schůdnosti takovéhoto úseku místní komunikace nebo chodníku.
IV.
Rozdělení místních komunikací podle dopravního systému.
1. pořadí – nejdůležitější místní komunikace (rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou
veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdy ke zdravotnickým a
školským zařízením apod.) – viz příloha Plánu zimní údržby místních komunikací a
chodníků pro r. 2017/2018
2. pořadí – sběrné místní komunikace nezařazené do 1. pořadí a důležité obslužné místní
komunikace – viz příloha Plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků pro r.
2017/2018
3. pořadí – ostatní obslužné místní komunikace - viz příloha Plánu zimní údržby místních
komunikací a chodníků pro r. 2017/2018
4. pořadí – místní komunikace, na nichž se neprovádí zimní údržba pro jejich malý dopravní
význam
V.
Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací.
Obec zajišťuje sjízdnost místních komunikací 1. až 3. pořadí v těchto lhůtách:
1. pořadí důležitosti do 4 hodin
2. pořadí důležitosti do l2 hodin
3. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.
V.
Stanovení pořadí údržby místních komunikací.
Viz příloha Plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků pro r. 2017/2018

Ing. Michal Šnebergr
starosta
Město Železná Ruda

Příloha plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků pro rok 2017/2018
ŽELEZNÁ RUDA
1. Pořadí – údržby komunikací a chodníků (pluhování, inertní a chemický posyp, frézování)
Třída 1. Máje + parkoviště DS
Sklářská ulice
Belvederská (až k vodojemu) + ulice k Sekelovým
Pancířská ulice + ul. Nad Tunelem
Parkoviště a komunikace kolem MěÚ
Parkoviště pod čp. 26
k nádraží ČD žst. Město
k nádraží ČD žst. Centrum
Zahradní ulice + okolo ZŠ
Sportovní ulice k MŠ
Královácká – s důrazem na zajištění výjezdu RZS a hasičů
Špičácká ulice, chodník
(uvedené komunikace udržovat dle možností min. 6m pro možnost míjení vozidel)
2. Pořadí údržby komunikací a chodníků (pluhování, inertní a chemický posyp, frézování)
Parkoviště u Charlotte
Parkoviště Kryštof
Parkoviště u kostela
Parkoviště u čp. 330, 331
Parkoviště u čp. 407, 408
Komunikace za „Sněhurkou“ k zahrádkám
Komunikace k prádelně čp. 124
Příčná ulice
Šumavská ulice, A. Kašpara + Policie ČR
Samoty (ul. K Samotám, ul . J. Vojty)
sídliště U Řezné
Královácká ulice
Ulice Nad rybníkem
Ulice Do kopce
průjezd přes bývalou Okulu
Ulice Ke Hřišti, k ČOV Železná Ruda
Ulice K Vodárně (k panu Kortusovi)
Lyžařská ulice
Debrnická ulice (ke hřbitovu, na začátek Debrnické aleje + cesta na p. p. č. 30/12 až k čp. 473
„Vlachovi“ )
cesta na Belveder
Ulice „k p. Otrubovi“ (na Pepík)
3. Pořadí údržby komunikací a chodníků (pluhování)
komunikace u parkoviště nad Konzumem
Parkoviště Špičácká ulice – trafo

Lokalita Automotoklub – garáže
Pamferova huť – hájenka
4. Pořadí - neudržované místní komunikace (případně pouze na objednávku)
Komunikace k p. Bytelovi
Debrnická alej
ŠPIČÁK
1. Pořadí – údržby komunikací a chodníků (pluhování, inertní a chemický posyp, frézování)
Horská služba Špičák
(příjezdová cesta, výjezd z garáže, příjezdová cesta – boční vchod – ošetřovna)
Komunikace k nádraží Špičák
Spojovací komunikace Železná Ruda – Špičák (Čertů mlýn, Dardov, Ingeduld)
„Stará silnice“ od nového viaduktu k Jezerce (Zelenka, Pech, Pospíšil, Jezerka)
2. Pořadí – údržby komunikací a chodníků (pluhování, inertní posyp)
Silnice ke Greinerům okolo SLD, vč. parkoviště
Parkoviště Kaskády
Komunikace k p. Bártovi
Bumbálka – hl. silnice + Čertova chata
Cesta k chatě „Slavoj“ okolo RD p. Zelenky
Cesta k RD manželů Maxových
Nádraží Špičák, RD p. Holub
Autobusové zastávky Špičák, vč. přilehlých chodníků
Stanoviště kontejnerů Špičák Jezerka, Špičák – sedlo
Komunikace k hotelu Sirotek
Komunikace okolo Kolibříku a „buňkařů“
3. Pořadí – údržby komunikací a chodníků (pluhování)
Příjezdová komunikace Rudolfovna – p. Tauer
Pozn.: Komunikaci lze mimořádně udržovat též na základě telefonického požadavku zde žijících
občanů. Požadavek je nutno uplatnit u vedoucího MěÚ Železná Ruda, Správní odbor - Oddělení
dopravy, údržby a služeb, u pana Papeže, mob. 602 650 223.
4. Pořadí - neudržované místní komunikace (případně pouze na objednávku)
Komunikace k „Bejčkárně“
HOJSOVA STRÁŽ
1. Pořadí – údržby komunikací a chodníků (pluhování, inertní posyp, frézování)
Páteřní komunikace od objektu pošty, okolo „hasičárny“, před bytovkami čp. 167, 168, 169
Garáže za bytovkami čp. 167, 168, 169
Komunikace okolo p. Šmída k ČOV až na nádraží Hamry – Hojsova Stráž

Cesta k panu Coufalovi
Komunikace na Brčálník
Spojovací komunikace mezi domy čp. 14 a 140 – p. Egr
Prostor před hasičskou zbrojnicí Hojsova Stráž
Chodník v Hojsově Stráži od kostela k Družbě
nová komunikace k penzionu König – Konírna - Rubricius
2. Pořadí – údržby komunikací a chodníků (pluhování, frézování)
Parkoviště „Pod Zámečkem“
Parkoviště pod konzumem
3. Pořadí – údržby komunikací (pluhování)
Komunikace na Jižní stráně až k odbočce na Denkův dvůr
4. Pořadí - neudržované místní komunikace (případně pouze na objednávku)
ALŽBĚTÍN
1. Pořadí – údržby komunikací a chodníků (pluhování, inertní posyp, frézování)
Komunikace k nádraží Alžbětín
Celnice Alžbětín - hlavně obratiště autobusů
2. Pořadí – údržby komunikací a chodníků (pluhování, inertní posyp)
Pěší zóna Alžbětín + komunikace na p.p.č. 157/1 (začátek cesty na Svaroh)
Chodníky okolo I/27 vč. autobusové zastávky
Stanoviště kontejnerů Alžbětín
3. Pořadí – údržby komunikací a chodníků na objednávku
4. Pořadí - neudržované místní komunikace (případně pouze na objednávku)

