MĚSTO VELKÉ HAMRY
468 45 Velké Hamry 362, Liberecký kraj
Telefon: 483 369 811, e-mail: muvh@velkehamry.cz

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA

vydaný v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
I. Úvodní ustanovení
Úkolem zimní údržby je zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních
komunikacích, které byly způsobeny povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby
zimní údržba byla zabezpečena s přihlédnutím k veřejnému zájmu na straně jedné a
ekonomickým možnostmi vlastníka místních komunikací na straně druhé.
Pro účely tohoto plánu zimní údržby je zimním obdobím doba od 1.11. daného roku do 31.3.
roku následujícího.
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti
respektive schůdnosti místní komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně vzniklé situaci.
II. Způsob provádění zimní údržby místních komunikací
Zimní údržbu místních komunikací provádějí především zaměstnanci města zařazení do
odboru technických služeb za použití techniky města.
V mimořádných situacích (např. v době kalamit, při poruše techniky) je zimní údržba
zajišťována i smluvními partnery.
Z hlediska technologie zimní údržby se provádí především mechanické odklízení sněhu
z místních komunikací.
K posypu se používá sůl, písek nebo drť. Posyp solí se provádí na sídlišti, chodníku
vedoucího k sídlišti a k DPS a na komunikaci k DPS čp. 511-513. Posyp ostatním materiálem
se provádí podle uvážení zaměstnanců technických služeb pouze na nebezpečných úsecích
místních komunikací, ve stoupání, klesání a na chodnících a dále na základě podnětů občanů
města.
III. Rozsah zimní údržby
Zimní údržba je zajišťována na místních komunikacích v katastru města Velké Hamry,
náměstí, parkovištích, chodnících a jiných veřejných prostranstvích.
Pořadí důležitosti:
1. pořadí -

průjezdní vozovky v městské části zástavby s aktivním dopravním
provozem včetně náměstí některých chodníků a parkovišť,
2. pořadí chodníky podél hlavní komunikace v centru,
okrajové asfaltové či prašné cesty s méně významným provozem,
3. pořadí ostatní chodníky, kde se zajišťuje zimní údržba
cesty s malým dopravním významem,
4. pořadí místní komunikace, cesty a stezky, které nejsou uvedeny v plánu zimní
údržby.
V rámci zimní údržby se odklízí sníh i na zastávkách autobusů a vlaků, u objektů ve
vlastnictví města (především u Základní školy, základní školy na Hamrskách, Mateřské
školy, Domů s pečovatelskou službou) a u stání kontejnerů na separovaný odpad.

IV. Provoz zimní údržby
Pohotovost mechanizmů zimní údržby je vyhlašována podle aktuálních povětrnostních
podmínek.
Odklízení sněhu pluhováním, ručně a posyp problematických míst probíhá standardně od
05:00 do 16:00 hodin a dále dle sněhových podmínek nebo kalamitní situace a potřeb. Odvoz
sněhu probíhá většinou průběžně. Výjimkou je situace, kdy jsou personální i technické
kapacity plně využity na základní odklízení sněhu a to především v případě vydatných
sněhových srážek.
Úklid sněhu z místních komunikací, chodníků a z udržovaných ploch 1. pořadí důležitosti
bude ukončen do 12 hodin od posledního spadu sněhu.
Úklid sněhu z místních komunikací, chodníků a z udržovaných ploch 2. pořadí důležitosti
bude ukončen do 24 hodin od posledního spadu sněhu.
Úklid sněhu z místních komunikací, chodníků a udržovaných ploch 3. pořadí důležitosti bude
ukončen do 48 hodin od posledního spadu sněhu.
Úklid sněhu místních komunikací, cest, stezek a dalších udržovaných ploch 4. pořadí
důležitosti nebude standardně prováděn.
Úklid sněhu na zastávkách a u objektů města je zajištěn tak, aby nebyl ohrožen provoz těchto
objektů. Zajištění přístupu k těmto objektům bude ukončeno do 12 hodin od posledního
spadu sněhu.
Úklid sněhu u kontejnerů na separovaný odpad a u kontejnerů na sídlišti bude ukončen
nejpozději do 48 hodin od posledního spadu sněhu a to tak, aby v případě svozu odpadu
svozovou firmou, měla tato ke kontejnerům přístup.
Úklid na parkovištích bude zajištěn dle pořadí důležitosti konkrétního parkoviště pouze za
předpokladu spolupráce majitelů vozidel, kteří musí zajistit, aby parkoviště bylo volné pro
odklízení sněhu.
Zdárný průběh zimní údržby záleží i na spolupráci občanů města s odborem technických
služeb.
V případě vydatného sněžení a v případě kalamit není možné vždy zajistit průjezdnost všech
komunikací podle tohoto plánu.
Úklid sněhu u soukromých objektů se poskytuje pouze za úplatu.
V. Personální a technické zajištění zimní údržby
Zimní údržba je zajišťována především zaměstnanci města, kteří jsou zařazeni v
odboru technických služeb.
Odpovědným pracovníkem za provádění zimní údržby města je vedoucí odboru technické
služby pan Miloš Kouřil tel. 777 914 018, email: tsvh@velke-hamry.cz
Vlastní mechanizace zajišťující zimní údržbu:
Nakladač UNC 060
Catterpillar 226
Traktor Zetor 7745
Traktor Zetor 12045
Malotraktor Yukon
Ruční fréza Yardman
Fréza za traktor BP180PTO
VI. Závěrečná ustanovení
Tento plán zimní údržby nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 12. 2012.
Seznam udržovaných místních komunikací, chodníků a ploch je podle pořadí důležitosti
uveden v příloze č. 1 tohoto plánu zimní údržby.
…………………………………
Ing. Jaroslav Najman, starosta

