Plán zimní údržby komunikací v Městysi Rokytnice nad Rokytnou
platný od 1.10.2015
Úkolem zimní údržby místních komunikací je zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a
schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny povětrnostními vlivy a jejich
důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla zabezpečována s přihlédnutím ke společenským
potřebám a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací.
Časové období pro účely zimní údržby místních komunikací je podle § 41 odst. 4 vyhlášky
ministra dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. období od 1. listopadu do 31. března následujícího
roku. V tomto období se údržba místních komunikací zajišťuje 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.
Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen
zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na území celé obce,
stanoví tento plán i potřebné priority údržby, a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají
z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.
Meze možností správce místních komunikací jsou mimo jiné i omezeny tím, že obec má pouze
jednoho zaměstnance a dále je omezena ustanoveními zákoníku práce č. 262/2006 Sb.
v platném znění, zejména stanovením o pracovní době a době odpočinku, a to o rozvržení
pracovní doby (§ 81 - § 84), o přestávkách v práci (§ 88), o nepřetržitém odpočinku mezi
dvěma směnami (§ 90), o práci přes čas (§ 93) a noční práci (§ 94), o pracovní pohotovosti (§
95).
Závady ve schůdnosti na chodnících přilehlých k nemovitosti, která se nachází v zastavěném
území a hraničí se silnicí nebo místní komunikací, jsou povinni odstraňovat vlastníci, správci
nebo uživatelé těchto nemovitostí, pokud by závady vznikly znečištěním, náledím nebo
sněhem.
Zmírňování závad ve schůdnosti se provádí po zjištění, že napadaná vrstva sněhu dosáhla 5
cm nebo se tvoří náledí či jiná kluzkost.
Zmírňování závad ve schůdnosti na průjezdních úsecích místních komunikací se provádí
pouze na přechodech pro chodce, na přechodech pro chodce na místních komunikacích a na
místních komunikacích, určených i pro chodce, a to v rozsahu stanoveném v tomto plánu.

Uživatelé místních komunikací
- jsou povinni přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikace, který je v zimním období obvyklý
(sníh na komunikacích, kluzkost, zmrazky, apod.)
- při chůzi po chodnících a po jiných komunikacích určených výhradně pro chodce používat
té části komunikace, která je opatřena posypovým materiálem
- přecházet komunikace na místech k tomu určených, na nichž jsou zmírňovány závady ve
schůdnosti
- v případě vyhlášení kalamitní situace co nejvíce, dle možností omezit pohyb po
komunikacích a dbát pokynů operačního štábu zimní údržby

Zimní údržbu komunikací v obci bude zajišťovat Martin Kostelník, Rokytnice nad Rokytnou č.p.
28 a Vladimír Piálek - zaměstnanec Městyse Rokytnice nad Rokytnou.

Vyhrnování sněhu: Martin Kostelník
Hlavní tahy - do 4 hod. po zjištění budou prohrnuty komunikace v ulicích:
Náves, Horní Dražka, Dolní Dražka, Nová ulice, Chalupy, Dvůr, Za humny, Žlabina,
Pokud bude padat sníh během dne, budou prohrnovány průběžně tak, aby se udržela jejich
sjízdnost.
V ulicích, kde budou prohrnutí bránit zaparkovaná auta, se prohrnovat sníh nebude.
Posyp místních komunikací: Vladimír Piálek (zaměstnanec obce)
dle potřeby schůdnosti bude zajištěn posypem (kamínek + sůl)
Hlavní tahy - do 4 hod. po zjištění budou posypány komunikace v ulicích:
Náves, Horní Dražka, Dolní Dražka, Nová ulice, Chalupy, Dvůr, Za humny, Žlabina,
Údržba komunikací probíhá dle tohoto plánu i o víkendech.

Úklid chodníků: prohrnování i posyp Vladimír Piálek
Náves po zjištění, jinak od 6 hod. v pořadí: chodník ke škole, autobusové zastávky, chodník
ke hřbitovu.
Pro zajištění údržby chodníků nebudou zaměstnanci v pohotovosti o víkendech.
Za vyhlášení pohotovosti a vyhrnování zodpovídá starosta městyse.
Tento plán údržby bude celoročně přístupný na stránkách městyse a v měsíci říjnu daného
roku na vývěsce městyse.

V Rokytnici nad Rokytnou 11.2.2015

Novák Antonín
starosta

