
Plán zimní r'ĺdľžby místních komunikací a chodníků

na území OBCE KAMENICE

1. Uvod

Úkolem zímĺi űdržhy místních komunikací a chodníků je zmírřĺovtĺni zttvad ve sjízdnosti a
schůdnosti na místních komunikacích a chodnících vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky
a to tak, aby zímníűďržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné
a ekonomicĘim možnostem vlastníka komunikací a chodníků na straně druhé.

Vzhledem k tomu, Že spoleěenské potřeby jsou vŽdy vyšší než ekonomické možnosti místního
obecního úřadu, jsou úkoly stanovené v tomto plánu prusečíkem společenských potřeb uživatelů
místních komunikací a chodníků danými ekonomickými ukazateli rozpoětu obce. obsahern plánu je
pľoto specifikace činnosti vlastníka místních komunikací a chodníků a dalších subjektů
s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstľanit, nýbrž jen
zmímit a vzhledem k tomu, že zźxady není možno zmimit okamžitě na celém űzqni obce, stanoví
tento plán i potřebné priority udržby, a to jak místní, tak i ěasové. Týo priority vyplývají z nestejné
důležitosti místních komunikací a chodníků a z technických možností provádění zimniúdržby.

P|źn zimní idržby místních komunikací a chodníki je ztĺkladním dokumentem pľo provádění
prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a chođníků a zźtroveíje jedním zdtkazních
pľostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací a chodníků za škody vzniklé
uživatelům komunikací a chodníků z titulu zźxadve sjízdnosti a schůdnosti.

Údržbu místních komunikací a ostatních ploch zajišťuje v souladu se zákonem o pozemních
komunikacích vlastník, tj. obec Kamenice prostřednictvím své příspěvkové otganizace TECHNICKÉ
SLUŽBY KAMENICE, příspěvková organizace, IČ:08 68t12t (dále jen ,,TSK.') dle č1. III. odst. 2
zÍizovaci listiny TSK a zhotovitelů zimniűđržby nazákladě uzavřených smluv s TSK.

2. Vysvětlení základních pojmů použitych v tomto plánu

obecně závaznými pľávními předpisy se rozumí:

a) Zákoĺ č,.l3ll997sb., o pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen

,,zákonoo).

b) Vyhláška č:.L04ll997 Sb., kteľou se pľovádí zákoĺ o pozemních komunikacích, ve znéni
pozdějších předpisů (dále jen ,,vy'hláškď').

2.1. Místní komunikace

jsou veřejně přístupné pozemní komunikace v katastľálním území Těptín, Ládví a Štiřín, které slouží
převáŽně dopravě na'llzemí obce a jsou ve vlastnictví (správě) obce. Místními komunikacemi pľo
účely stanovení plánu zimniídržby se rozumí:



- komunikace, které napojují jednotlivé ěásti obce na pozemní komunikace vyšší třídy nebo
kategorie a které nejsou ve spľávě \spľávy a ú&žby silnic (SÚS) a Ředitelství silnic a dálnic
Čn 1Řso;,

- obsluŽné místní komunikace umožňující přímou dopľavní obsluhu jednotliých objektů,
pokud jsou přístupné běžnému pľovozu motoroých vozidel a nejsou účelovou komunikací,

- samostatné chodníky a stezky pľo pěší,

- ostatní plochy, mezi které patří paľkoviště a autobusové zastźtvky.

2.2, Zimní údľžbou místních komunikací

se rozumí zmirňovźní zźxad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které byly
způsobeny zimnimi povětmostními vlivy a podmínkami ($ 41 odst. 1 vyhlášky), a to v zimním
období.

2.3. Sjízdnost místních komunikací

Je takoý stav těchto komunikaci, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel
přizpůsobenou stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikací apovětrnostním podmínkám a
jejich důsledkům ($2ó odst. I zźkona).

2.4. Zdvaďou ve sjízdnosti

na místních komunikacích se rozlxni taková změna ve sjízdnosti, kteľou nemůže řidič předvídat při
pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu staw, dopľavně technickému stavu komunikací a
povětľnostním situacím a jejich důsledkům ($26 odst. 6 zźĺkona).

2,5. Schťłďnost místních komunikací, pľůjezdních tiseků silníc a chodníků
je takoý stav těchto komunikací a chodníků, kteĘŕ umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený
stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu komunikací a povětmostním situacím a jejich
důsledkům ($26 odst. 2 zźtkoĺa).

2.6. Zdvadou ve schůdnosti

Je taková zména ve schůdnosti, kteľou nemůŽe chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobenému
stavebnímu stavu, dopravně technickému staw komunikace a povětmostním situacím a jejich
důsledkům ($26 odst. 7 zźkona).

2,7, Ekonomické a technícké možnostivlastníka komunikací a chodníkĺů

jsou dany zejméĺa ',nýší finančních prostředků a vybaveností komunální technikou, kteľé mohou obec
a TSK ze sqých ľozpočtů na zímni údľŽbu místních komunikací a chodníků poskýnout na
zmirňováni závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

2,8, Neuďľžované úseky komunůkací a chodníků

jsou úseky, kteľé se v zimně neudľžují jednak pro jejich malý dopravní ťyznalrl ($27 odst. 5 zźlkona),
jednak pľo technickou nebo ekonomickou nęmožnost zimní idržby, V obci Kamenice jsou to
zejméĺa úseky komunikací, které nejsou opatřeny zpevněn1fłn povrchem (asfaltem, betonem) a úseky
slepých částí komunikací, včetně chodníků, kde není možnost bezpečného otáčení komunální
techniky. Neudľžované úseky komunikací a chodníků jsou vyjmenované v bodě č. 9 tohoto plránu.

2.9. Zímním obdobím

se rozumí doba od 1. listopadu do 31.bÍezna následujícího ľoku. Vtomto období se zimní idržba
místních komunikací a chodníků zajišĘe podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětľnostní
situace mimo toto období, zmirřlují se zźtvady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytećných odkladů
přiměřeně ke vzniklé situaci a technick1iłn možnostem osob povinných dle tohoto plánu a naŤizení
obce k provádění zimniúdržby místních komunikací a chodníků.



3, Zá'kladní povĺnnosti obce, TSK a užĺvatelů místních komunĺkací a chodníků v zĺmním
období

3.1. Zlúklaďní povinnosti obce a TSK:

a) zajistit potřebné finanční pľostředky na prováděni zimĺí ídržhy s ohlędem na možnosti
ľozpočtu obce a rozpočtu TSK,

b) zajistit potřebnou techniku na provádění zimni űdržby v rozsahu stanoveném tímto plánem
a s ohledem na možnosti rozpočtu obce a rozpočfu TSK,

c) kontľolovat včasnost a kvalitu pľací při pľovádění zímníűdržby.

3.2. Zdkladní povinnosti uživatelů místních komunikací a chođníkťl:

a) přizpůsobit chůzi a jizdu stavu komunikací, kteľý je v zimním období obvyklý

b) při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmirřlují závađy ve
schůdnosti , đbźLt zvýšené opatľnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zarrcz\é
kaluže, kluzkost ve stínu stľomů a budov atd.),

c) při chůzi po chodníku používat té ěásti chodníku, kteráje upľavena.

4. ZálJr<ladní technické postupy přĺ zmíľňovánizávad ve sjízdnosti a schůdnosti

4,1. odklízení sněhu mechanickými pľostřeďky

odklízení sněhu mechanickými pľostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejýhodnější
technologií zimni űdržby. Sníh je nutno odstľaňovat podle možnosti dříve než jej pľovoz zhutní a dle
pořadí, v jakém jsou místní komunikace zaÍazený đo plánu zimni údľžby.

Na místních komunikacích a chodnících uvedených bodě č. 5 tohoto plrĺnu se odstraňování sněhu
pľovádí v celé jejich délce a šířce, přičemž shrnovaný sníh je ponechán u kľajnic místních
komunikaci a u chodníků na obrubě ođdělující chodník od komunikace nebo na jeho protější stľaně.

S posypem komunikací a chodníků se začiĺźl až po odstľanění sněhu.

4.2. Zdľsňovdní ndledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními mateľidly

Úeinek pos)pu inertními mateľiály spočívá v tom, Že jednotlivá vrstva posypového mateľiálu ulpí na
povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, ěímž se zvýší koeficient tření. Toto zýšení je však
malé, a pľoto pouze zmíľňuje kluzkost komunikace nebo chodníku. Jako posypoý materiál Ize
použít písek, kamennou dď frakce 2-8 mm, v případě vzniku ledovky lze použit posyp chemickým
rozrÍÍazovacím materiálem (technická sů1).

ł.s. uĺržĺa chodníků

Zmirřĺovźni zźxad schůdnosti chodníků se provádí mechanicĘ pluhem, sněžnou frézou, a to pouze
v místech, kde lze tuto techniku pouŽít. V ostatních místech se provádí ručně hrnutím a zametźtnim.

Posyp chodníků se provádí ruěně. Z důvodu bezpečnosti a ochľany zdravi pľacovníků, kteří takowýto

druh práce zajišťuji, se ruění pos)p a úklid sněhu pľovádí za denního světla.



5. Stanovení pořadí údľžby komunikací a chodníků

5.1. Pořadí úďržby místních komuníkací podle čústí obce (pořadí jízd mechanízmfł)

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

- TtLhltL, Toulovská, Tenká, Truhlářská věetně prujezdní plochy okolo býového domu č.p. 855,
Třešňová, Tľojská, Tyľkysová, Tišická

- Kľajní, Kaštanová, K Potoku, K Višňovce,KZahrádkálm

- okružní, Spojovací, Slavíková, Smaľagdová, Sadová, Stříbmá, Safirová, Slepá, Spádová

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

- Letní, Listová, Leknínová, Lnařská, Lovecká, Lesní, Ládeves - Haldy' Letohradská, Lísková,
Lotosová, Boľová, Březová, Buková úsek k č,.p. 259, Ládeveská úsek od č:.p. 256 po křiŽovatku
s Bukovou, Ládeveská úsek od křižovatky s Boľovou po č.p. 265

- Ringhofferovo nám., Sídliště I

- Sídliště II + vyjezd kPartyzánovi, Kľuhová, K Větľovu, Kolmá, KÍátká', Ke Skále, Korunní,
Kalinová, Klidná, K Čističce

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

- Jednosměrná, Ringhoffeľova úsek od křižovatky s Želiveckou ve Štiříně po křižovatku s Pražskou
v olešovicích

Il.pořadí: zimní údržba se zahajuje po dokončení úklidu komunikací v L pořadí, teľľnín provedení
úklidu je do 12 hodin od zahájení

- Tarasová, Tymiánová, Točitá, Tíchá, Templová, T;imská, Višňovka I-V, Topasová, Topolová,
Tavolníkov ál, Tvrdá, Tejnická, Tálinská

_ Hluboká, Heřmánková, Hledíkov á, Habrov á, Hadovitá, Hamerská

- Koncová, KŤižovźl, K Lesu, K Dubu, Karmínová, Koľálová, olivová, ostrovní' olšová, odlehlá,
opźiová, ohľadní

- Smľková, Slunečná, Spodní, Studená, Slámová, Na Spojce

_ Náhomí, Na Palouku, Nachová, Na Stráni

- Šalvějová, V Remízku _ nezpevněný úsek k č.p. 1906

-Lazurovźt, Libezĺá, Lomená, Lýková, Lebedová, Lovecká (od Lesní), Lišejníková úsek po
křižovatku u č.p. 2IL,Lučni, Lysá

5.2, Pořadí údľžby chodníkfł a autobusových zastdvek

I. pořadi:

-Ringhofferova - Sídliště II _ chodník, aut.zas. Ringhoffeľovo nám., osadní _ chodník, MŠ - chodník,

-Ringhofferova- olešovice, aut. zast. Ringho fferova-ZŠ

-Benešovská-o1ešovice, chodník, Benešovsk á-Ládví aut.zast., Benešovská chodník,

-Jílovská, aut.zast. Těptín,

-aut.zas., -Nová Hospoda, Pľažská-Nová Hospoda, Jednosměmá-Nová Hospoda



-aut.zas. Kamenice u Dvoľa včetně chodníku,

- chodník Ringhofferova-Všedobľovice

- chodník Těptín u ZŠ

- chodník Ringhofferova _ Struhařov v paröíku av zatźňce u rybníčku

- chodník pod ZŠ Kamenice pollrźvirybníka

- chodník od aleje k hrobce po kruhoý objezd na Těptín

II. pořadí:

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

- aut.zas. Ládví-Kuklík, aut.zas.Ládvi -Valnovka,.Benešovská- olešovice,btezováalej,

- chodník Pražská-olešovice, chodník Jednosměmá- Kamenice, aut.zas. Štĺĺn _ u rybníka

- chodník ohradní úsek mezi ě.p. 1463 až,pol<Íižovatku s ulicí osadní

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

6. časové limiĘ pro zahájení pľací při údľžbě komunikací.

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

6.1. Při oďstľaňovúní sněhu

S odklízením sněhu se zaěiná v době, kdy vrstva napadaného sněhu na místních komunikacích
dosáhne vyšky 4cm, a to nejpozději do 3 hodin od zjištěného stavu. Při zjištění tohoto stavu
v pruběhu noci je tlĺľilíd zahtĄen nejpozději do 6. hodiny ranní v pľacovní dny a nejpozději do 8.

hodiny ľanní v mimopracovní dny.

Na komunikacích zaÍazenýchdo I. pořadí je úklid dokončen nejpozději do 8 hodĺn po zahájení.

Na komunikacích zaÍazených do II. pořadí je úklid dokončen nejpozději do 12 hodĺn od zahájení'
přičemž úklid komunikací v II. pořadí se zahajuje po dokoněení úklidu komunikací v I. pořadí.

V případě trvalých sněhoých sráŽek se lhůta pro ukončení úklidu poěitá od doby ukončení spadu.

6.2. Při posypu inertními materídly pľo zmírnění zdvad kluzkosti (námraza)

Zahájeni posypu se provede nejdéle do 3 hodin od zjištění, Že se na místních komunikacích zhoršila
sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti. Při zjištění tohoto stavu v pruběhu noci je úklid
zaháĄen nejpozději do 6. hodiny ľanní vpľacovní dny a nejpozději do 8. hodiny ranní
v mimopracovní dny.

Časové limity pro zahájeniptací'při údržbě komunikací II. pořadí jsouvázźné na dokončení prací při
údrŽbě komunikací I. pořadí.



7. časové tĺmĺty pľo zahájení prací přĺ údržbě chodníků a aut. zastávek

Uvedené časové limity platí pro zahźt1eni praci na úsecích I. pořadí, viz bod ě. 5 tohoto planu.

7.1. Při odstľaňovtźní sněhu

odstľaňování sněhu z chodníků a aut zastávek se provádí v pracovní i mimopracovní dny a je
zapoěato ihned po zahźl1ení pracovní doby, v mimopracovní dny nejpozději do 8 hodiny ranní.

7.2. Při posypu ineĺtními mateľidly pľo zmíľnění zóvaď kluzkosti (númľaza)

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

Časové limity pto zahájení praci při údrŽbě chodníků a aut. zastźlvek II. pořadí jsou vtzané ĺa
dokončení prací při űdržbě I. pořadí. obecně však platí, že v pľacovní době jsou zahájeny ihned po
úklidu chodníků aalt. zastźwek I. pořadí

8. Kalamitní situace

Kalamitní situaci vyhlašuje starosta nebo zástupce starosty při mimořádných povětrnostních
podmínkách (zvIźŠť silné sněŽeni, vánice, náledí). V tomto případě neplatí tento plán zimĺll údržby,
postupuje se dle vývoje povětrnostní situace, postup určuje kalamitní štáb, kteý jmenuje starosta
obce.

9. Seznam neudľžovaných komunĺkací a chodníků

Mezi komunikace, kteľé obec Kamenice v zimním období neuđržuje, zahrnujeme komunikace
s mal;im dopravním ýznamerrl, komunikace Ve vlastnictví fyzícĘch či právnických osob (účelové
komunikace) a silnice II. a III. třídy' kteľé udržuje Správa aűdržba silnic Středočeského kraje.

9,1. Seznam neudľžovaných komuníkací a chodníků na území obce Kamenice

Benešovská, Buková úsek od č:.p.259 po č.p. 263,Hadovitá úsek od č.p. 511 po ě.ev.2057,
Hroznová, Hyacintová, Jílovská, Keřová, Kopretinová, Kostelecká, Květová, Ládeveská úsek od č.p.
265 po č,.p. 256, Lanýžová, Lazarská, Ledecká, Ledová, Lékořicová, Lesáků, Levá, Levandulová,
Lichá, Lilková, Liliová, Lipová, Liniová, Listopadová, Lišejníková úsek od č.ev. 1318 po č.ęv. 1316
a od č.ev. 1319 po č.ev. 1325, Lodecká, Lopuchová, Loretĺínská, Loucká, Llžni, Luhová' Lužanská,
Na Pomezí, Na Skále, Nad Zámkem, Nová, obecní, Pražská, Ringhofferova, Řepěická, Strmá,
Světlá, Šeříková, , Tamní, Teplá včetně chodníku, Těsná, Tisová, Tmavá, Tolaľóvá, Tomická,
Tľamínová,Travnatá, Trnková, Tľnitá, Třtinová, Tulipánová, Višňovka VI, Višňovka VII, Želivecká,
nezpevněný chodník podél komunikace Jednosměľná, chodník mezi komunikace K Větľovu a
Jednosměrná, chodník Ringhoffeľova _ Struhařov mezi komunikací Slunečná a Slĺĺmová, chodník
v ulici ohľadní úsek mezi č:.p.1462 a č.p. 1455.



Přílohou planu zjmni űdtžby je gľafická příloha, kde jsou vyspecifikované úseky udľžovaných
komunikací mimo chodníků.

Zpracov al: odbor správy majetku
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