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Základní právní předpisy:
1. Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

1. Úvod
Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na
místních komunikacích vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní
údržba byla zajišťována s ohledem ke společenským potřebám na straně jedné a
ekonomickým možnostem vlastníka komunikací na straně druhé.
Obsahem plánu je specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím
k platným právním předpisům v této oblasti.
Vzhledem k tomu, že v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti plně
odstranit, ale pouze je zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možné zmírnit okamžitě na
celém území obce, stanoví tento plán i potřebné priority údržby, a to jak místní, tak i časové.
Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací, z technických možností
provádění zimní údržby a zároveň jsou v souladu s právními předpisy.
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 odpovědností vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům
komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

2. Základní pojmy
Zimní údržba komunikací

Zmírňován závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto
komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními
vlivy a podmínkami.

Sjízdnost místních komunikací

Stav komunikace, který umožňuje bezpečnou jízdu
silničních a jiných vozidel. Při posuzování stavu
komunikace je třeba přihlížet ke stavebnímu a dopravně
technickému
stavu
komunikací,
ale
také
k povětrnostními podmínkách a k umístění cesty
z hlediska klimatických podmínek a jiných podmínek
počasí.

Schůdnost místní komunikací

Stav komunikace, který umožňuje bezpečný pohyb
chodců přizpůsobený stavebnímu a dopravně
technickému stav komunikací, a také k povětrnostním
podmínkám a k umístění cesty z hlediska klimatických
podmínek a jiných podmínek počasí.

Ekonomické možnosti vlastníka

Určují výši finančních prostředků, které obec vyčlenila
z rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací.

Neudržované úseky

Komunikace
s malým
dopravním
významem.
Komunikace, kde není možné údržbu provádět.
Komunikace, které nejsou v majetku obce.

3. Základní povinnosti vlastníka a uživatelů komunikací v zimním období
Základní povinnosti vlastníka komunikací:
1. Zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby.
2. Uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby.
3. Kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby.

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:
1. Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý.
2. 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 atp.).
3. Používat té části, která je posypána posypovým materiálem.

4. Lhůty pro zahájení prací při údržbě místních komunikací
Časový údaj se počítá od doby zjištění napadnutí 10 cm sněhu, případně od konce stálého
souvislého sněžení.
Obec Libňatov zajišťuje sjízdnost místních komunikací v těchto lhůtách (dle zákona):

a) I. pořadí důležitosti:
b) II. pořadí důležitosti:
c) III. pořadí důležitosti:

do 4 hodin.
do 12 hodin.
nejpozději do 48 hodin.

Z praxe:
Vyhrnování je plánováno s všeobecnými dopravními špičkami, které souvisí s dopravou do a
ze zaměstnání, a to:
- noční vyhrnutí do 5.30 hodin
- denní vyhrnutí do 14.00 hodin
Sjízdnost je zajištěna vyhrnutím sněhu, případně použitím posypového materiálu.

Stanovení pořadí údržby místních komunikací (pořadí jízd mechanismů)
I. pořadí – Místní komunikace zařazené do třídy A (viz. pasport komunikací)
II. pořadí – Místní komunikace zařazené do třídy B (viz. pasport komunikací)
III. pořadí – Ostatní místní komunikace nespecifikované v I. a II. pořadí, účelové komunikace
a jiné (viz. pasport komunikací)
Posyp vozovek – v kopcovitých úsecích ve stejném pořadí a časech

Ruční úklid sněhu a ruční posyp
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí nejprve na autobusových zastávkách v celé obci,
poté prostranství u mateřské školy, u kulturního domu, u obecního úřadu, u hasičské
zbrojnice.

Kalamitní situace
Kalamitní situaci vyhlašuje starostka nebo zástupce starosty při mimořádných
povětrnostních podmínkách (velmi silné sněžení, vánice, náledí). V tomto případě neplatí
tento plán zimní údržby, postupuje se dle vývoje povětrnostní situace.
Postup určuje starosta.

Schvalovací doložka
Plán zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví obce Libňatov od zimního období
2021/2022 byl projednán obecním zastupitelstvem na zasedání konaném dne 16.11.2021 a
schválen usnesením číslo ZO 24/248/2021.

Přílohy:
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Pasport komunikací obce Libňatov v platném znění

č. 2:

Mapa k Pasportu komunikací obce Libňatov v platném znění
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