DOLNÍ

ROŽÍNKA

Plán zimní údržby chodníků a
komunikací
Nařízení starosty Obce Dolní Rožínka o stanovení rozsahu, způsobu a
lhůtách odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací a chodníků ( plán zimní údržby )

Na základě usnesení zastupitelstva vydává starosta Obce Dolní Rožínka v souladu s § 11
odst.1 a § 102 odst.2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a na základě §27 odst.3, odst.4 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.

I.
Předmět úpravy
Tímto nařízením se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování nebo zmírňování
závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, včetně chodníků v
zastavěném území Obce Dolní Rožínka a obce Horní Rozsíčka ( dále jen obec)
během zimního období.

II.
Základní pojmy
a) Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a
schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny povětrnostními vlivy a
podmínkami.
b) Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje
bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.
c) Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti,
kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a
stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
d) Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic je takový stav těchto
komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a
dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
e) Závadou ve schůdnosti, je závada kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu
přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace nebo
chodníku, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
f) Vlastníkem místních komunikací je Obec Dolní Rožínka mimo (silnice č. III/3853)
g) Správcem místních komunikací je Obec Dolní Rožínka mimo hlavní silnice č. II/385, č.
III/ 36042 a č. III 3853, které spravuje KSÚSV.
h) Správa místních komunikaci v obci Horní Rozsíčky je zajišťována smluvními partnery.
i) Kalamitní situace - vzniká mimořádným spadem sněhu zpravidla spojeným se silným
větrem nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy, jejímž důsledkem je
nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na území obce.
j) Zimním obdobím je doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto
období se zimní údržba místních komunikací a chodníků zajišťuje podle tohoto plánu.
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve
sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích bez zbytečných odkladů přiměřeně
podle vzniklé situace a technických možností správce místních komunikací a chodníků.

III.
Rozsah zimní údržby
Tento plán údržby se vztahuje na místní komunikace a chodníky v zastavěném území Obce
Dolní Rožínka a Horní Rozsíčka.

IV.
Základní povinnosti správce místních komunikací
a) Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou.
b) V průběhu zimního období zmírňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k
ekonomickým a technickým možnostem.
c)Řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací a chodníků.

V.
Základní technologické postupy pro zmírňování závad ve
sjízdnosti a schůdnosti
a) Posyp inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna materiálu ulpí na povrchu
vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření a zmírní se kluznost
komunikace nebo chodníků.
b) Neudržované úseky komunikací a chodníků jsou úseky, které se v zimě neudržují pro
jejich malý dopravní význam a pro technickou nebo ekonomickou nemožnost údržby
( příloha 3).
c) Tam, kde chodníky nejsou, nebo se neudržují pro technickou a ekonomickou nemožnost,
používají se pro chůzi přilehlé místní komunikace, které se udržují prohrnováním a z
části posypem jako chodníky.
d) Sjízdnost místních komunikací a chodníků v obci je zabezpečena technikou:
- multicar s čelně nesenou radlicí a nástavbou ( sypač inertních materiálů )
- traktor se závěsnou radlicí na sníh
- sněžná fréza
e) Z hlediska péče o životní prostředí se dává přednost čistým materiálům – pískům a drtím.

č.1
První pořadí důležitosti
- autobusové nádraží a přilehlé chodníky
- hasičská zbrojnice
- od autobusového nádraží podél silnice směr Bystřice n.P. ke zdravotnímu středisku, až k
DPS
- parkoviště u zdravotního střediska, DPS, naproti samoobsluze, u lékárny a základní
školy,
- hlavní průchod a průjezd do sídliště
- podél návesního rybníku přes hráz a hlavní okruh části za parkem
- v části Obce Horní Rozsíčka jsou to hlavní přístupové místní komunikace, viz mapová
část.

Druhé pořadí důležitosti
- chodníky a místní komunikace navazující na části určené v pořadí první důležitosti, viz.
mapová část.

Třetí pořadí důležitosti
- chodníky a místní komunikace určené především k rekreačním účelům, jako je park,
lesopark Templ a nejzazší krajové části obce.

Neudržované chodníky
- jde především o chodníky v části za parkem, směr Blažkov a část sídliště, viz mapová část
- chodníky a komunikace cizích vlastníků se udržují po dohodě s majiteli pozemků, dle
možností a potřeb obce.

