
Nařízení obce Kamenĺce č,.1,ĺ20t6

o rozsahuo způsobu a lhůtách odstraňování (zmíľňování) záxad ve schůdnosti a sjízdnosti
místnĺch komunĺkací a chodníků a vymezení úseků místních komunĺkacío na kterych se

nezajišt'uje sjízdnost a schůdnost na území obce Kamenice v zimním období

Rada obce Kamenice vsouladu s $ 11 odst. 1 a $ 102 odst. 2 písm. d) zákoĺaě' 12812000 Sb., o
obcích (obecní zŤízeni), ve znění pozdějších předpisů, a podle $ 27 odst. 5 a7 zákonač:. I3lI997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydávátoto natízeni:

čl. l
Úvodní ustanovení

Nařízęní stanovuje nauzemi obce Kamenice (k.ú. Ládvi, k.ú. Štiřín, k.ú. Těptín) rozsah, způsob a
lhůty odstľaňování ztlvad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a ostatních ploch a
současně stanovuje úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopľavní význam nebo
nevyhovující stav povľchu nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

cL2

Vymezení pojmů

1. Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace v katastrálním území Těptín,
Láďvi a Štiřín, kteľé slouŽipřevažně dopravě nauzemi obce a jsou ve vlastnictví (spľávě) obce.
Místními komunikacemi pro účely stanovení plánu zimnitdržby se rozumí:

o komunikace, kteľé napojují jednotlivé části obce na pozemní komunikace vyšší třídy nebo
kategorie a které nejsou ve správě atdržbě silnic (SÚS) a Ředitelství silnic a dálnic ČR
(RSD),

. obsluŽné místní komunikace umoŽňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů,
pokud jsou přístupné běžnému provozu motorových vozidel a nejsou účelovou
komunikací,

o samostatné chodníky a stezky pro pěší,

o ostatní plochy, mezi které patří paľkoviště a autobusové zastávky.

2. Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kteľou nemůŽe chodec předvídat ani
při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu komunikace a
povětľnostním situacím a jejich đůsledkům ($26 odst. 7 zákoĺa).

3. Zńvadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se ľozumi taková změna ve sjízdnosti,
kterou nemůŽe řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu, dopľavně
technickému stavu komunikací a povětmostním situacím a jejich důsledkům ($26 odst. 6

zttkona).

4. Povětľnostními sĺtuacemi a jejich důsledky, kteľé mohou podstatně zhoršit nebo přeľušit
sjízdnost, jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžęní, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy,



mľZnoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětľnostní situace a jejich
đůsledky.

5. Zĺmním obdobím sę ľozumí doba od 1. listopadu do 3l . bÍezna následujícího roku. V tomto
období se zimní űdržba místních komunikací a chodníků zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud
vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto obdobi, zmirřruji se ztĺvady ve sjízdnosti a
schůdnosti bez zbyteěných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem
vlastníka (spľávce) místních komunikací a chodníků.

čls
Zajištění údľžby místních komunikací, chodníků a ostatních ploch

t. Údľzbu místních komunikací a ostatních ploch zajišťuje vsouladu se zákonem o pozemních
komunikacích vlastník, tj. obęc Kamenice pľostřednictvím obecního úřadu Kamenice, odboľ
technických služeb a zhotovitelů zimní udržby na zák|adě uzavřených smluv. Zimni údrŽba se
pľovádí pođle Plánu zimní uđrŽby místních komunikací (dále jen ,,PZŰ"), který je přílohou č. 1
tohoto nařizęni.

z. Údrzba místních komunikací včetně chodníků se řídí ustanovęním $ 27 zákona o pozemních
komunikacích. Případné vzniklé škody jsou řešeny podle platného občanského zákoníku.

čl. ą

Lhůty pro zmíľňování záxad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období

Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků je dle místní znalosti a

důležitosti rozděleno do pořadí se stanovením lhůt pro odstraňování nebo alespoň zmíľňování závad

ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacipoď|ePZÚ.

čls
Vymezení úseků místních komunĺkací, na kteľých se nezajišťuje jejĺch sjízdnost a schůdnost

Úseky místních komunikacích, na kterých se pľo jejich malý dopľavni význam nebo nevyhovující
stav povrchu nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstľaňováním sněhu análędi,jsou ulice:

Buková, BŕezovárKopľetĺnová, Korálováo Ládeveská, Lanýžová, Lĺšejníková, Stľmá, Tálinská'
Tepláo Třtinová, Višňovka VIo Višňovka VII



cr.6

Závěrečná ustanovení

1. Toto nařízęni obce Kamenice nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po jeho vyvěšení na uřední
desce obecního úřadu Kamenice.

2. Toto nařizení bylo schváleno usnesením Rady obce Kamenicę č. ll,ze dne 15.1l.2016 .

Ing. PavelČermák Jedlička

staľostastarosta

vyvěšeno na úřední desce dne 23.II.2016

sejmuto ziltedni desky đnę 12.12.2016

oBEcNÍ ÚŘAD KAMENI9p
olešovice, Ringhofferovo nźĺý/3 ł

25l68KarĺreÍllc7/ć

odesláno na Krajský uřad Středočeského kľaje dne: 23.Il.2016



Plán zimní údľžby místních komunikací a chodníků

na území OBCE KAMENICE

1. Úvod

Úkolem zimní údľŽby místních komunikací a chodníků je zmírňováni zźlvad ve sjízdnosti a
schůdnosti na místních komunikacích a chodnících vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky
a to tak, aby zimníűdrŽba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebtlm na straně jedné
a ękonomickým moŽnostem vlastníka komunikací a chodníků na straně druhé.

Vzhledęm k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti místního
obecního úřadu, jsou úkoly stanovené v tomto plánu pľůsečíkem společensĘch potřeb uživatelů
místních komunikací a chodníků danými ekonomickými ukazateli rozpočtu obce. obsahem plánu je
proto specifikacę činnosti vlastníka místních komunikací a chodníků s přihlédnutím k platným
pľávním předpisům v této oblasti'

Poněvadž v zimním období nęní možno zźwady ve sjízdnosti a schůdnosti odstľanit, nýbrž jen
zmínit a vzhledęm k tomu, że záxady není možno zmírnit okamžitě na celém űzęmí obce, stanoví
tento plán i potřebné pľiority űdržby, a to jak místní' tak i časové. Tyto pľiority vyplývají z nestejné
důležitosti místních komunikací a chodníků azÍechnických moŽností provádění zimniűdrtby.

PIźn zimní iĺdrŽby místních komunikací a chodníků je základním dokumentem pľo provádění
pľací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a chodníků a zźlľovęřl je jedním z dtlkazních
pľostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací a chodníků za škody vzniklé
uživatelům komunikací a chodníků z titulu zź.ľad ve sjízdnosti a schůdnosti.

2. Vysvětlení základních pojmů použifých v tomto plánu

obecně zźxaznými právními předpisy se rozumí:

a) Zźkon č).I3lI997sb., o pozemních komunikacích (dále jen ,,zákon"), vę znéní pozdějších
předpisů'

b) Vyhláška č;10411997 Sb., kterou se pľovádí zákon o pozemních komunikacích(dále jen

,,vyhláška").

2.1. Místní komunikace

jsou veřejně přístupné pozemní komunikace v katastľálním uzęmí Těptín, Ládví a Štiřín, které slouží
ptevźžně dopravě na izęmí obce a jsou ve vlastnictví (spľávě) obce. Místními komunikacemi pro

účely stanovení plánu zimni údrŽby se rozumí:

- komunikace, které napojují jednotlivé části obce na pozemní komunikace vyšší třídy nebo

kategoľie aktęré nejsou ve správě \spľávy aűdržby silnic (SÚS) aŘeditelství silnic a dálnic
Čn @so;,

- obslužné místní komunikace umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů,
pokud jsou přístupné běžnému provozu motoľových vozidel a nejsou účęlovou komunikací,

- samostatné chodníĘ a stezky pľo pěší,



- ostatní plochy, mezi které patří parkoviště a autobusové zastávky.

2.2. Zimní údržbou místních komunikací

se ľozumí zmírřrcvání zéłvad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které byly
způsobeny zimnimi povětrnostními vlivy a podmínkami ($41 odst. lvyhlášky), a to v zimním
období.

2.3. Sjízdnost místních komunikací

Je takový stav těchto komunikací, kteý umoŽňuje bezpeěnou jízdu silničních a jiných vozidel
přizpůsobenou stavębnímu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a
jejich důsledkům ($26 odst. l zákona)'

2.4. Zdvadou ve sjízdnosti

na místních komunikacích sę rozumí taková změna ve sjízdnosti, kteľou nęmůžę řidič předvídat při
pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu komunikací a
povětrnostním situacím a jejich důsledkům ($26 odst' 6 zákona).

2,5. Schůdnost místních komunikací, pľťljezdních úseků silnic a chodníků

je takový stav těchto komunikací a chodníků, kteý umoŽňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený
stavebnímu Stavu, dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich
důslędkům ($26 odst. 2 zźlkona).

2.6. Zúvadou ve schůdnosti

Je taková změna ve schůdnosti' kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobenému
stavebnímu stavu, dopravně tęchnickému stavu komunikace a povětľnostním situacím a jejich
důs|edkům ($26 odst' 7 zélkona)'

2.7, Ekonomické a technické možnosti vlastníku komunikgcí a chodníků

jsou dány zejména výší ťrnančních prostředků a vybaveností komunální tęchnikou, které může obec
ze svého ľozpočtu nazimni údľžbu místních komunikací a chodnílcu poslcytnout nazmkřlování závad
ve sjízdnosti a schůdnosti.

2.8. Neudľžované ílseky místních komunikací a chodníktł

jsou úseky, které se v zimně neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam ($27 odst.S zźtkona),
jednak pľo technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní űdrżby. V obci Kamenice jsou to
zejména úseky komunikací, které nejsou opatřeny zpevněným povľchem (asfaltem, betonem) a úseky
slepých částí komunikací, včętně chodníků, kde není moŽnost bezpečného otáčení komunální
techniky. Neudľžované úseky místních komunikací a chodníků jsou vyjmenované v bodě č. 9 tohoto
plánu.

2.9. Zimním obdobím

se rozumí doba od 1. listopadu do 31. bÍęzna následujícího ľoku' Vtomto období se zimní údľžba
místních komunikací a chodníků zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vzniknę zimní povětľnostní
situace mimo toto období, zmírťluji se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbyečných odkladů
přiměřeně kę vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikací a
chodníků.

3. Zák|.adní povinnosti vlastníka a uživatelů místních komunikací a chodníků v zimním období

3.1. Zttkladní povinnosti vlastníku komunikací u chodníků:



a) zajistit potřebné finanční pľostředky na pľovádění zimni űdrżby s ohledem na moŽnosti
rozpoětu obce,

b) zajistit potřebnou techniku na prováděn í zimní űdržby v rozsahu stanoveném tímto plánem
a s ohlędęm na možnosti rozpočtu obce,

c) kontľolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimníúdrŽby'

3.2, Zdkladní povinnosti uživatelů místních komunikací a chodníků:

a) přizpůsobit chůZi a jízdu stavu komunikací, kterýje v zimním období obvyklý,

b) při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve
schůdnosti, dbćú zvýšené opatľnosti a věnovat pozoľnost stavu komunikace (např. zamrzlé
ka|uŽe, kluzkost ve stínu stromů a budov atd.),

c) při chůzi po chodníku používat té části chodníku, kteráje upravena'

4. Základní technické postupy při zmĺľňovánízźnad ve sjízdnosti a schůdnosti

4.1. odklízení sněhu mechanickými prostředky

odklízęní sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlędiska nejvýhodnější
technologií zimní űdržby. Sníh je nutno odstraňovat podle moŽnosti dříve než jej pľovoz zhutní a dle
pořadí, v jakém jsou místní komunikace zaÍazený do plánu zimní űdržby'

Na místních komunikacich a chodnících uvedených bodě č. 5 tohoto plánu se odstraňování sněhu
provádí v celé jejich délcę a šířce, přičemŽ shľnovaný sníh je ponechán u krajnic místních
komunikaci a u chodníků na obrubě oddělující chodník od komunikace nebo na jeho protější stľaně.
S posypem komunikací a chodníků se zaěíná až po odstľanění sněhu.

4.2. Zdľsňovúní núledí nebo pľovozem ujetých sněhových vľstev posypem ineľtními materiúly

Úoinek posypu inertními materiály spočívá V tom, že jednotlivá vrstva posypového mateľiálu ulpí na
povrchu vrstvy nálędí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficięnt tření. Toto zvýšení je však
malé, a proto pouze zmíľňuje kluzkost komunikace nebo chodníku. Jako posypový materiál |zę

použít písek, kamennou dď fľakce 2-8 mm, v případě vzniku ledovĘ |ze poużít posyp chemickým
r ozmrazov acím mateľiál em (technická sůl).

ł3. Údržba chodníků

Zmírřpvání zźxad schůdnosti chodníků se pľovádí mechanicĘ pluhem, sněžnou frézou, a to pouze
v místech, kde lze tuto techniku použít' V ostatních místech se provádí ručně hrnutím a zametáním.
Posyp chodníků se provádí ručně. Z důvodu bezpeěnosti a ochľany zdraví pľacovníků, kteří takovýo
dľuh práce zajlšťu1í, sę ľuční posyp a úklid sněhu provádí za denního světla.

5. Stanovení pořadí údľžby místních komunikací a chodníků

5.1. Pořadí údľžby místních komunikací podle čdstí obce (pořadí jízd mechunizmů)



I.pořadí: zimní udržba se zahajuje při výšce napadaného sněhu 4cm, teľmín pľovedení úklidu do 8
hodin od zahájenĺ

-Táhlá,, Toulovská, Tenká, Truhlářská, Třešňová, Trojská, Tyrkysová, Tišická

- Krajní, Kaštanová, K Potoku, K Višňovce,K Zahľádkám

- okruŽní, Spojovací, Slavíková, Smaragdová, Sadová, Stříbrná, Safíľová, Slepá' Spádová

- Šípková, Vnitřní, Vrbová, Návršní, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Na Pěšině, Na Pokľaji

- Letní, Listová, Leknínová, Lnářská, Lovecká, Lesní, Ládęvęs _ Haldy, Lętohľadská, Lísková,
Lotosová, Boľová

- Ringhoffeľovo nám., Sídliště I

- Sídliště II + výjezd kPartyzánovi, Kruhová, K Větrovu, Kolmá, Kr6tkĄ Kę Skálę, Koľunní,
Kalinová, Klidná

- K Loukám, Na Květnici, opuková, ořechová, Osadní

Il.pořadí: zimní údľžba se zahajuje po dokončení úklidu komunikací v I. pořadí, termín provedení
úkliduje do ]2 hodinodzahĺźjení.

- Taľasová, Tymiánová, Točitá, Tichá, Templová, Třtinová, Týnská,Višňovka I-V, Topasová,
Topolová, Tavolníkov á, Tvrdźl

_ Hluboká, Heřmánková, Hledíkov á, Habr ov á, Hadovitá, Hameľská

- Koncová, Kŕíiová, K Lesu, K Dubu, Karmínová, olivová, olšová, odlehlá, opálová

- Smľková, Slunečná, Spodní, Studęná, Slámová' Na Spojce

- Náhorní, Na Palouku, Nachová, Na Stľáni

- Šalvějová

-Lazuľovćt,Líbeznźĺ, Lomená, Lýková, Lebedová, Lovecká (od Lesní), Lysá

5,2, Pořadí údľžby chodníků a uutobusových zastdvek

I. pořadí:

-Ringhoffeľova - SídlištěII, alt.zas' Ringhofferovo nám., Osadní, MŠ'
_Ringhoffeľova-olešovice, aut. zast' Ringhoffeľova-ZŠ

-Benęšovská-o lęšov ice, chodník, Bęnęšovská-Ládví aut.zast., Bęnęšovská chodník,

-Jílovská, aut.zast. Těptín,

-aut.zas., -Nová Hospoda, Pražská-Nová Hospoda, Jednosm ěrná-Nová Hospoda

-aut.zas, Kamenice u Dvoľao

- chodn ík Ringhofferova-Všedobľovice

II. pořadí:

-aut.zas. Těptín u Hřbitova' aut.zas. Skuheř,- aut.zas. Štiřín' aut.zas. Všedobrovice,

-aut.zas. LádvĹKuklík, aut'zas'Ládví -Valnovka'.Benešovská- olęšovice, březováalej,

-Pražská-olešovice, Jednosměľná- Kamenice,



Posyp uklizených chodníků probíhá po ukončení odstranění sněhu av poÍadí, vjakém jsou chodníky
zatazeny do pořadí úklidu. Přednostně jsou posypem ošetřeny kopcovité úseky, následuje ošetření
posypem v rovných úsecích, a to v pásmu min' 50% šířky chodníku.

6. Casové limiĘ pľo zahájení pľací při údľžbě místních komunikací

Uvedené časové limity jsou pro zahájení prací na úsecích I. pořadí, viz bod 5 tohoto plánu

6,1. Při odstľaňovlźní sněhu

S odklízením sněhu sę začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu na místních komunikacích
dosáhnę výšky 4cm, a to nejpozději do 3 hodin od zjištěného stavu' Při zjištění tohoto stavu
v prtiběhu noci je iklid zahájen nejpozději do 6' hodiny ranní v pľacovní dny a nejpozději do 8.

hodiny ranní v mimopracovní dny'

Na komunikacích zaÍazených do I. pořadí je úklid dokončen nejpozději do 8 hodin po zahájení.

Na komunikacích zatazených do II. pořadĺ je úklid dokončen nejpozději do 12 hodin od zahájení,
přičemŽ úklid komunikací v II. pořadí se zahajuje po dokoněení úklidu komunikací v I. pořadí.

V případě trvalých sněhových sľážęk se lhůta pľo ukončení úklidu počítá od doby ukončení spadu'

6.2. Při posypu ineľtními mateľidly pľo zmírnění zĺivad kluzkosti (nĺÍmľaza)

Zahájení posypu se provede nejdéle do 3 hodin od zjištění, že sena místních komunikacích zhoľšila
sjízdnost nębo schůdnost vývořením kluzkosti' Při zjištění tohoto stavu v pľůběhu noci je úklid
zahájen nejpozději do 6. hodiny ľanní v pľacovní dny a nejpozději do 8' hodiny runní
v mimopľacovní dny.

Časové limity pro zahćł1eni prací při údržbě komunikací II' pořadí jsouvázźné na dokončení prací při
űdrżbě komunikací I. pořadí'

7. Casové limiĘ pro zahájení pľací při rńdľžbě chodníků a aut. zastávek

Uvedené časové limity platí pro zahájení prací na úsecích I. pořadí, viz bod č. 5 tohoto plánu.

7.1. Pří odstľaňovlÍní sněhu

odstľaňování sněhu z chodníků a aut zastávek se provádí v pľacovní i mimopľacovní dny a je
zapoěato ihned po zahď1ení pracovní doby, v mimopľacovní dny nejpozději do 8 hodiny ranní.

7.2, Při posypu inertními mateľiúly pro zmíľnění zdvad klazkosti (númľaza)

odstraňování se provádí v pľacovní i mimopľacovní dny a je započato ihned po zahájení pracovní
doby, v mimopľacovní dny nejpozději do 8. hodiny ľanní.



Časové limity pro zahájeni pľací při údržbě chodníků a aut' zastźtvęk II' pořadí jsou vázané na
dokončęní prací při údľžbě I. pořadí. obecně však platí, že v pracovní době jsou zahájeny ihned po
úklidu chodníků a aut. zasttĺvek I. pořadí

8. Kalamitní situace

Kalamitní situaci vyhlašuje starosta nebo zástupce starosty při mimořádných povětrnostních
podmínkách (zvlášť silné sněŽení' vánice, náledí). V tomto případě neplatí tento plán zimní udržby,
postupuje sę dlę v;ývoje povětľnostní situace, postup určuje kalamitní štáb, ktęry jmenuje starosta
obce.

9. Seznam neudľžovaných komunikací

Mezi komunikace, kteľé obec Kamenice v zimním období neudržuje, zahrrujeme komunikacę
s malým dopravním významem, komunikace ve vlastnictví szických či pľávnických osob (úěelové
komunikace) a silnice II. a III. třídy, kteľé udľžuje Správa a'(ldrtba silnic Střędočeského kraje.

9.1, Seznam neudržovaných komunikací na území obce Kumenice

Bęnešovská, Buková, BÍezovźl, Hroznovźl, Hyacintová, Jednosměľná, Jílovská, K Čističce, Keřová,
Kopľetinová, Korálová, Kostelecká, Květová' Ládeveská, Lanýžová, Lazarskźl, Ledecká, Ledová,
Lékořicová, Lesáků, Levá, Levandulová, Lichá, Lilková, Liliová, Lipovźl, Liniová, Listopadová,
Lišejníková, Lodecká, Lopuchová, Loretánská, Loucká' Luční, Luhová, Luźanská, Na Pomezí' Na
Skále, Nad Zámkęm, Nová, obecní, ohradní, ostľovní, Ptażská, Ringhoffeľova' Řepčická, Stľmá,

Světlá, Šeříková, Tálinská, Tamní, Tejnická, Teplá' Těsná, Tisová, Tmavá, Tolaľová, Tomická,
Tramínová, Travnattl, Trnková, Trnitá, Třtinová, Tulipánová, Višňovka VI, VišňovkaYII, Żel|veckél

Přílohou plánu jsou aktualizované uzavÍené dohody a smlouvy o provádění űdrźby vjednotlivých
osadách a ěástech Kamęnice.
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