NařízeníobceHrušky č.|12016,
kteým se stanovírozsah,způsoba |hůtypro odstraňování
závadve schůdnosti
chodníků,
místních
průjezdních
komunikacía
úseků
si|nica kteným
se vymezují
úsekymístních
komunikací
a chodníků,
na
kteých se pro jejichma|ýdopravnívýznamnezajišťuje
sjízdnost
a schůdnost
odstraňování
sněhua
ná|edí
na územíobce
Hrušky.
t.
pojmy
Zák|adní
jsouzákonč.L3/L997Sb.,o pozemních
předpisypro zimníúdržbu
1. obecně závaznýmt
komunikacích
zněnía vyh|áška
ze dne23.|edna1997(dá|ejen zákon)v p|atném
č.t04l7997Sb.Ministerstva
dopravy
jen
(dále vyh|áška),
o pozemních
komunikacích
a spojůze dne23.dubna1997,kterouse provádízákon
v p|atném
znění.
komunikacía
veřejněpřístupných
7.Ztmníúdržba
zajišťuje
sjízdnost
si|nic,místních
účelouich
pohybsi|ničních
komunikacích,
bezpečný
a jinýchvozidelpřizpůsobený
umožňuje
stavebnímu
stavua
jejich
povětrnostním
dopravnětechnickému
stavutěchtokomunikacía
situacím
a
důs|edkům.
pohybchodcův zastavěném
území
obcena místních
a účelových
komunikacích
a
Umožňuje
bezpečný
(526 odst.1 a 2 zákona).
průjezdních
úsecích
si|nicza stejnýchpodmínek.
takovázměna,kterounemůže
řidičani chodec
3. Závadouve sjízdnosti
a schůdnosti
se rozumí
předvídat
při pohybupřizpůsobenému
stavebnímu
stavua dopravnětechnickému
stavua
jejich
(
povětrnostním
situacím
a
důs|edkům
5 26 odst.6 a7 zákona).
je odstranitneboa|espoňzmírnitzávadyve sjízdnosti
4. Povinností
správcekomunikace
a schůdnosti
komunikace
v časorných
Ihůtách
stanovených
tímtop|ánem.
vlastníků
nemovitostí,
hraničícís
místními
komunikacemijsou
5. Povinnosti
stanoveny
zákonem.
6. Kalamitní
situacejsou takovéstavy,kdy povětrnostními
situacemia jejichdůs|edky,
kterémohou
jsouvánicea intenzivní
podstatnězhoršitnebopřerušitsjízdnost,
d|ouhodobé
sněžení,
vzniksouvis|é
povětrnostní
námrazy,mlhy,obIevy,mrznoucí
déšú
vichřice,povodněa příva|ové
vodya jinéobdobné
situacea jejichdůs|edky.
7. Zimnímobdobímse rozumídobaod 1. |istopadu
do 31. březnanásledujícího
roku.V tomtoobdobí
podletohotop|ánu.Pokudvzniknezimnípovětrnostní
se zimníúdržba
místních
komunikacízajišťuje
situacemimo toto obdobl zmírňují
a schůdnosti
se závadyve sjízdnosti
bez zbytečných
odkladů
přiměřeněke vznik|é
v|astníka
možnostem
místních
komunikací.
situac]a technickým
lt.
Úvod.

je zajistitpo dobuzimního
t. Úko|emzimníúdržby
místních
komunikací
obceHůry
obdobízmírňování
kteréna nich vznik|yv důsledkuzimních
nebo odstraňování
závad ve sjízdnostia schůdnosti,
povětrnosiních
podmínek.
v odpovědnosti
v|astníka
komunikací
z. Úkolemtohotop|ánuje popsata stanovitpovinnosti
místních
jejichž
příčinou
a schůdnosti
neboprůjezdního
komunikací
za škody,
by|yzávadyve sjízdnosti
místních
pokudneprokáže,
tuto
že neby|ov mezíchjeho možností
Úseku siIníce( t.j. při|eh|ých
chodníků),

povětrnostními
situacemia jejichdůs|edky
takovouzávadu
závaduodstranita u závadyzpůsobené
zmírnit,
anina ni předepsaným
způsobem
upozornit.
je zabezpečována
v
v obci Hrušky
obcí.Výkonypři zimníúdrŽbě
3. Zimníúdržba
místních
komunikací
případěkalamitní
dodavate|sky.
situacejsouzajištovány
pod|ev|astního
samostatně
zimníúdržbu
4. Správaa údržba
krajeprovádí
si|nicJihomoravského
p|ánunatěchtosi|nicích:
operačního
-

Břeclavská
H|avní
ilt.
při zimníúdržbě
povinnostlv|astníků
komunikací
Zák|adní
a správcůmístních

připravenost
místních
komunikací.
zimníúdržby
1. zajistitvčasnou
rozsahustanoveným
závadyve sjízdnosti
a schůdnostiv
2.Zmírňovat
a odstraňovat
tímtop|ánem'
předepsanou
průběhpracízimní
a (vést
evidenci')
údržby
3. Řídita kontro|ovat

tv.
pozemníchkomunikací.
ZákladnípovinnostiuživateIů
jízdua chůzistavukomunikací,
ktenýje v zímním
obdobíobvyk|ý.
1. Přizpůsobit
komunikacích,
dbát zr,nýšené
opatrnostia věnovat
a místních
2. Přizpůsobit
chůzipo chodnících
pozornoststavukomunikace(
ve
atp.) .
k|uzkost
stínu
stromů
a
budov
např.zamrz|é
ka|uže,
používat
téčásti,kteráje posypána.
3. Při chůzipo chodnících
V.
postupypři zmírňování
závadve sjízdnosti
a schůdnosti
Zák|adní
technologické
a) Údržbasi|nic
10cm.
sněhudosáhneminimá|ně
v době,kdyvrstvanapadaného
S odk|ízením
sněhuse začíná
v ce|éšířce
si|nic.
sněhuse provádí
sněhuopakuje.odstraňování
Při trvalém
sněžení
se odstraňování
sněžení'
se začíná
aŽpo skončenítrva|ého
Vrstvysněhua ná|edí
S posypemzbytkové
o) Údržbachodníků
sněhudosáhneminimá|ně
10cm.
v době,kdyvrstvanapadaného
S odklízením
sněhuse začíná
sněhuna chodnících
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sněhuopakuje.odstraňování
Při trvalém
sněžení
se odstraňování
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ažpo skončení
trva|ého
Vrstvysněhua náledíse začíná
sněžení
nebomrznoucího
deště.
údržba
c) Ruční
kterájsoupromechanizační
posypse provádízpravid|a
na místech,
Ruční
úk|id
sněhua ruční
kteřítehtodruhpráce
prostředkynepřístupná.
a ochranypracovníků,
Z důvodubezpečnosti
svět|a.Sníhseodstraňuje
posypa ručníúk|id
za denního
a posyp
sněhuprovádípouze
zajišťují,
se ruční
provádí
na schodechapod.
chodnících,
se
zejména
na úzkých

VI.
zimníúdržby
odpovědnostza rnýkon
je:ZdeněkNešpor
za provádění
zimníúdržby
osobouodpovědnou
vil.
PosypovémateriáIya jejichpoužití
při neúčinnosti
chemických
materiálů
materiá|y,kterése používají
Inertnímateriályjsou zdrsňující
jejich
použití
sjízdnost
a schůdnost
nevyžaduje
s ohledemna
nebo tam, kde charakterkomunikací
materiá|ů.
chemických
ekonomickynáročných
kterése používají
tam,kdecharakterkomunikací
s
materiá|y,
materiályjsou rozmrazovací
Chemické
odstranění
sněhuneboná|edí.
vyžaduje
úp|né
a schůdnost
oh|edemnajejichsjízdnost
vilt.
Strojea mechanismypro zimníúdržbu
- 1 ks traktorJohnDeer
. rozmetad|o
posypového
materiá|u
- sk|adposypové
so|i
lx.
místních
komunikací
Evidenceudržovaných
jsouevidovány
a popsányv boděX|l|.tohotoplánu.
komunikace
Místní

x.

místních
komunikací
timitypro zahájenípracípři zimníúdržbě
časové
sněhu
a) Při odstraňování
- v době pracovní
ževrstvanapadaného
sněhudosáh|a10 cm
nejdéle
do 60 minutod zjištění,
- v době mimopracovní
pracovníků
při domácípohotovosti
do 90 minutod zjištění,
ževrstva
odk|adu.
zbytečného
1.0cm,v doběod 23.00. 04.00d|emožnostíbez
napadaného
sněhudosáh|a
pro zmírnění
závadk|uzkosti
materiá|v
nebochemickými
b) Při posvpuinertními
- v době pracovní
žese na místních
komunikacích
nejdéle
do 60 minutod zjištění,
k|uzkosti
vytvořením
zhoršila
sjízdnost
neboschůdnost
- v době mímopracovní
pracovníků
při domácípohotovosti
žese
do 90 minutod zjištění,
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na místních
komunikacích
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bez zbytečného
odk|adu.
v doběod 23.00- 04.00dle možností

xt.

místních
komunikací
Rozpisprováděnízimníúdržby
jejichzimníúdržby
jsoupro úče|
Komunikace,
do 3 okruhů.
rozdě|eny
Místníkorrlunikace
zajištění
v
uvedeny,
se
neudržují.
kterénejsou těchtookruzích
|hůt:
časovýgh
určených
budeprovádětd|eníže
Zimníúdržba
místních
komunikacíse

|hůty:
časové
jsoustanoveny
č'Lo4/L997Ministerstva
dopravya spojůs 45 a 5
Lhůty
v souladuse zněnímvyh|ášky
46:
. od zjištěnívzniku
mechanizmů
ke zmírnění
tétozávady
závadyve sjízdnosti
do dobyvýjezduprvních
nesmíbýtdelšínež
30 min.
- pro zmírňovánízávad
komunikací
ve sjízdnosti
místních
od výjezdutechniky:
| .p o ř a d í d 4o h o d .
l|.pořadído 12 hod.
všakdo 48 hodin.
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l|l.pořadípo ošetření
komunikací
|.a ||.pořadí,
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sněžení,
sněŽení
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a
s větrem,mrznoucího
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pracovníků
mohoubýtv
komunikacíd|e
harmonogramu,
všechmístních
zajistitsjízdnost
a schůdnost
zásobování,
se zajištěním
míře časověnezbytnépřednostněošetřoványkomunikacesouvisející
pohybem
požární
apod.
péče,
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zvýšeným
osob
ochrany,
zdravotní
hromadné
dopravy,
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Kalamitní
situace
KaIamitnísituaci vyh|ašujestarosta nebo zástupce starosty při mimořádných povětrnostních
podmínkách(zv|áštěsi|nésněžení,
vánice, ná|edí).V tomto případěnep|atítento plán zimníúdržby,
postupujese d|ev'ivojepovětrnostnísituace,postup určujeka|amitní
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Hlavní

22

HIavní

4
19

U zbroinice

Týnecká
Týnecká
U dráhy
Na zahaice
V uIičkách
Na rynku
Na Kanadě
Polní
Na aleji
Na aleii

3
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26
2L
20
16
8
7
L7
9

délka
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7t2
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