Město Jílové

se sídlem

Mírovénáměstí 280. 407 01 Jílové. IC 00261408

Plán zimní údržbvmístníchkomunikací na tlzemí města Jílového
Zímnii&žba(dále jen ZÚ; místníchkomunikací nauzemí města Jílovéhobude v zimním období prováděna v souladu
s tímto Plánem ZU,ktetý je v souladu s ustanoveními zák,č, )'311997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
a vyhlášky č, 10411997 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a předpisů
souviseiících.

je zabezpečit odpovídajícípříprar,u a vlastní výkon ZÚ na uzemi města Jílového,a to z hlediska
celospolečenských potřeb. ZU je souhrnem řídícícha výkonných činností,kterými se odstraňují nebo alespoň
zmírňujízávady ve sjízdnosti či schůdnosti komunikací.
Cinnost organlzace je v zimním období zarněYena k tomu, aby použivanétechnologie, stroje i metody by1y co
nejefektivnější a aby škodlivé vlivy na žlvotni prostředí byly co nejmenší.
Cílem Ělánu ZÚ

1.

I.
III.
III.
IV.

rychlostní a sběrné komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové MK
ke zdravoťnickýmzaÍizenim a dalšívýznamné MK
sběrné MK nezaŤazené do I.pořadí a důleŽitéobsluŽné MK
ostatní obslužné MK

neudrŽované - místníkomunikace, ta níchžnení třeba vykonávat zimni udržbu z důvodu dopravní
bezvýznamnosti, soukromé cesty, účelovékomunikace. (ekonomické hledisko, BOZP zaměstnanců, ohrožení
majetku,...).

Viz. přiloŽená tabulka ,,Seznam úsekůMK

2.

a způsob

Seznam pracovníků zodpovědnÝch za ZÚ

Helena
Daniela
obsluha _ dělník oMH
obsluha _ dělník oMH
obsluha - dělník oMH
Javůrková

Bc. Ehlová

dělníci oMH

ZÚ... s uvedením pořadí důleŽitosti.

MK. seznam mechanizmů

vedorrcí oMH
zástupce vedoucí oMH
- vozidla Multicar 30 FUMO I. s čelníradlicí a s1pačem
- vozid]'a Multicar 30 FUMO II. s čelníradlicí a s1pačem
- haktor Zetor PRoXIMA 644I.I2 4x WD se zadni radlicí
- obsluha nakladače CASE (nakládání vozidel FUMo,odstraňování sněhových bariér )
- ručníodstraňování sněhu a ručníposyp úsekůs ručnízimní údržbou.
-

Pracovní doba dělníkůoMH
Pracovní doba vedoucí oMH
Pracovní doba zást.ved. oMH
Telefon : 4r2 550 398 - i záznamník.
:

:

:

pondělí ažpátek 6.30

-

15.00 hod.

pružtá, mob1l: 724 252 66l, E-mail : mhl(4)mujilor,e.cz,
pružná, mobil: 725 ,776 49|, E-mail

:

nů(rilmujilove.cz

Výše uvedeným pracovníkům, s výjimkou vedoucí a zástupce ved. odboru bude, na základě souhlasu tajemnice MeÚ 1v
její nepřítomnosti starostou) ,vyhlašována zimní pracovní pohotovost v místě bydliště, mimo pracovní dobu v zímním
období od1.11.do31.3.následujícíhoroku'($41,odst.4,vyhl.č. 10411991 Sb')sohledemnaklimaticképodmínkya
předpověd'počasí v rozsahu

:

pondělí až pátek

3.00 hod. - 6'30 hod.
8 .00 hod. - 22.00 hod.
4.00 hod. - 9'00 hod.
soboty, neděle, svátky
18.00 hod. - 22.00 hod.
vyhlášené pohotovosti je vedena evidence v kanceláři oMH.
1

o

místníchkomunikací, kterýobsahuje:
VkancelářioMH jevedenpo celézírnníobdobí Deníkdispečerazimníúdržby

.
-

záznamy o počasív ranních hodinách ajeho vývoj během dne
stav povrchů MK v ranních hodinách a během dne
rozsah provádění ZU
záznamy o překáŽkách v provádění ZÚ

3. Zimníúdržba
Zímni tldržbou místních komunikací se, podle pořadí důležitosti,s přihlédnutím ke společenským potřebám občanůa
k ekonomickým moŽnostem města Jílového, zmírňuiízávady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, vznlkající
povětrnostními vlivy a podmínkami zazimnich situací. (Vyhláška Č' I04l1991 Sb.' s 41' odst.1).
Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti bude prováděno podie pořadí důležitosti jednotlivých komunikací a na
základě zkušeností z minulých sezón.

Zímníudtžbaje organizována zkanceláře oMH v budově ul. B. Němcové č.p. 139 Jílové.

PořodÍ zimní údržbviednot|ivÝch čóstíměsio - mechonickv

-

Komunikace v I. pořadí důležitosti
Sídliště' komunikace v II. pořadí důleŽitosti, MK napojené na státní pozemní komunikaci I/13
Horní Jílové'střed města
Kamenec, Modrá, Kamenná
SněŽník

ostatní komunikace III. pořadí důleŽitosti ve všech částech města

Seznom úsekůs provóděnÍm zimní údržbvručně

.
-

:

1ávka u

:

Sběrných surovin

chodník podél ul. Teplická.ke Zdrav. středisku (část, kterou nelze provádět strojně)
chodník od lékárny k MěU

chodník kolem vily

s

ordinací MUDr.Richtera

schodiště a vstup do zámku
chodník před rehabilitací v areálu zárnku

-

v pracovní dny

chodníky kolem budovy MěÚ + zadní vchod
schody u MěU a chodník po ul.Teplickou

Štohí- Lipová
DDM - Spojová
Nábřeží - Teplická

schodiště
schodiště

lávka
bariéry u zastávky MHD u koupaliště + přechod pro chodce
chodník Teplická od koupaliště po úroveň lávky u drogerie
chodník Teplická podél č.p' 128 - ke křižovatce s ul. Sukova
chodník Teplická podél č.p. I27 a č,p,60 - k lávce u drogerie
chodník u bývalého dětského ZS (Tropical) ul' Teplická + bariéry u zastávky MHD Teplická
bariery kolem kontejnerů ve svozových dnech (pondělí, pátek)
průchody barierami na chodníky
průchody barierami na náměstí
chodníky na Mírovémnáměstí, které nelze provádět strojně
schodiště Kostelní
chodník od ZŠKostelní a B'Němcové po ul.NábřeŽí
ul'SněŽnická - přechod pro chodce
průchody bariérami přes křižovatku Teplická x Nová
bariéry u zastávek MHD Martiněves STIPO 2x
bariéry a chodníky u zastávek MHD SCA 2x + přechod pro chodce
pŤí1ezďke dvojgaráži DPS a MěPol v ul'Přemyslova
chodník od Ajka po ul.Lipová
schodiště + chodníky v areálu obchodního střediska v sídlišti
ulička ze Sukovy ul.+ lávka Za Stadionem
chodníky na hřbitově - udržovat pouze hlavní cesty mezi jednotlivými oddíly

chodník v parčíkuLipová x Sněžnická
schodiště od panelového domu ul'Sněžnická
chodník v areálu DPS

-

chodník Spojová
chodník SněŽnická _ proti č'p.104
chodník SněŽnická + Lipová - od Teplické po č.p. 285 ul.Lipová
sjezdy pro vozíčkáře k panelovým domům Lipová 2x
1x
sjezd pro vozíčkáře k panelovému domu K.H.Máchy 291
chodník mezi bokem ZŠsídliště a ul' Mládeže
chodníkpřed Rybárnou
Modrá - chodník azastávka. točna MHD
Modrá - chodník do Kamence + zastávka - proti točně MHD
Modrá - přechod pro chodce u točny MHD
2x
Modrá - zastávky MHD u obchodu (p.Urban)
Modrá - přechod pro chodce u obchodu (p.Urban)
Modrá - lávka přes Jílovský potok
Modrá - částzuženéhochodníku podél I/13 - u č.p. 24 (Tejmerovi) (úzképro FUMO)
Modrá - zastávky MHD u Motorestu 2x
Modrá - chodník I/13 podél Sběrných surovin po Pas oil po č.p.92
chodníky podél I/13 od Kamence po Martiněves v případě' Že kvůli bariérám jtž nelze udržovat strojně

NeudrŽovoné úsekv

-

Ul.Teplická - státní pozemní komunikace I/13 - nespadá pod správu města Jílového
Ul.SněŽnická - státní pozemní komunikace 3 ' ťídyč.III12481'5 - nespadá pod správu města Jílového
SněŽník - cesta od silnice III124815 k rozhledně _ není ve vlastrrictví města Jílového
Úseky MK, které se vzimě neudrŽují jednak pro jejich malý dopravti význam ( s 21 , odst. 6, zákona
č.131199] Sb.) a jednak pro technickou nebo ekonomickou nemoŽnost ztmní uďržby, dále soukromé cesty,
účelovékomunikace, a úseky, které by pÍí7i ohrozily bezpečnost a ochranu zdraví zaměshranců při práci a
mechanizmy v majetku města.
o Lesní - není obydlená,
o Tichá - není ve vlastnictví Města Jílového,
o Y Zákoutí - důvodem je bezpečnost a ochrana zdraví zaměshranců při práci - prudký svah
o Luční- nevyužívanápro doprar,u (travnatý povrch)
o komunikace od točny MDH do Kamence k čp. 85 - důvodem je bezpečnost a ochrana zdraví
zaměstnanců při práci - prudký svah u výjezdu naIl|3 Teplická
o Za Přehradou - důvodem je malý dopravnívýznam- pouze při kalamitě
o Konečná - důvodem je bezpečnost a ochrana zdrayí zaměshranců při práci a ochrana majetku
o příjezdní apŤíchozikomunikace k zastávkám ČD _ zruŠená vlaková přeprava

Vvmezení poimŮ
S.i

ízdno s, t mís tníc h ko

munikací

Je takový stav těchto komunikací' který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou
stavebnímu stavu a dopravně technickému stalrr komunikací a povětrnostním podmínkám
( $ 26, odst'1, zákota č. 13/1997 Sb.)'

a

jejich důsledkům.

Závadou ve sjízdnosti
na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůžeřidič předvídat při pohybu vozidla
přizpůsobenému stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnoshrím situacím a jejich
důsledkům.
( $ 26' odst. 6,zákona č. 13/1997 Sb.).
S

chůdno s t místních komunikací

je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu komunikací, povětmostním situacím a jejich důsledkům.
( $ 26, odst. 2,zákona č. 13/1997 Sb.)

Závadou ye schůdnosti
je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůžechodec předvídat ani při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu a
dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
.7,zákona
( $ 26, odst.
č. 13/1997 Sb')'

jsou úseky, které se v zimě neudržujíjednak pro jejich malý dopravní význam, jednak pro technickou nebo
ekonomickou nemoŽnost zlmní idržby, dále úseky, které by při ZU oktozily BOZP zaměstnanců a mechanizmy
v majetku města,
( $ 27' odst. 6,zákona č.13/1997 Sb.)

Zimním obdobím
Se rozumí doba od 1.listopadu do 31.března následujícího roku. V tomto období se zimní idržba místních komunikací
zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období' zmiňuji se závady ve
sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem v1astníka
(správce) místních komunikací.
( $ 41, odst.4, vyhl.č.104/1997 Sb.).

4.

-

Zák|adní povinnosti správce místníchkomunikací
zajisÍit včasnou přípralrr

la

zimní údržbu

v průběhu zimního období zmírňovat a dle moŽností odsťraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti, s přihlédnutím

k technickým

a ekonomickým možnostem, kBoZP zaměstnanců a k ohroŽení mechanizmů v majetku města

Jí1ového.

-

řídlt a kontrolovat průběh zajišťováni.ZÚ a vést o této činnosti předepsanou evidenci
ízce spolupracovat při zajišťováníZIJ s orgány obce, s policií a jiny1mi zainteresovanými orgány

5.

Základní povinnosti uživatelůmístníchkomunikací

-

přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý
při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu provádi ZU, dbát zvýšenéopatrnosti a věnovat
pozomost stavu komunikace ( např. zamrzlé kaluŽe, kluzkost ve stínu stromů a budov, atp.)
při chůzi po chodníku používatté části chodníku, kteráje ošetřena
přizpůsobit technický stav vozidel stavu komunikací' kterýje v zimním období obvyklý

.
6.

Z ekonomického hlediska je to nejvhodnější technologie ZÚ. Sníh je nutno odstraňovat podle moŽností dříve, neŽ jej
plovoz zhutní. S odklízenímsněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněženíse
odstraňování sněhu opakuje' S posypem komunikací se začínáaŽ po odstranění sněhu.
Sněhová břečka se odstraňuje neprodleně.
Bočnísněhové valy (bariéry) je třeba rozšiřovat, aby byl zachován prujezdní pfostoI a nebyl případně omezen výhled
do kŤiŽovatek'
Při tání musí bý zabezpečen odtok vody do odvodňovacíchzaÍízení'

Účinek pos}pu zdrsňovacími (inertními) materiály spočíváve zvýšeníkoeficientu tření. Zvýšeníje však malé, proto
pouze zmírň uje kluzkost komunikace.
Provádět posyp do vrsťvy čerstvě napadaného sněhu vyššínež 3 cmbez předchozího pluhování je neúčinné,
a proto nepřípustné.
Kposypu bude pouŽito kamenné drti o velikostíztta2 aŽ 8 mm, a to na dopravně důležitých místech, kde to vyŽaduje

dopravně technický stav

MK

( křiŽovatky, velká stoupání, ostré sněrové oblouky ) a to v celé šířcekomunikace.

NesvaŽené komunikace budou sypány pouze v případě zvýšené kluzkosti MK.
Pos1p MK chemickými posypovýnr materiály bude prováděn pouze při celoplošnémnáledí.
Posyp MK směsí inerlních a chemických prostředků bude prováděn pouze v případě, kdy selhává posyp těmito
materiály jednotlivě.

H|avní depo posypového materiáIu je v objektu dvora oMH, u objektu Teplická č.p. 130.
Pohotovostní depa pro ručníposyp jsou rozmístěna v úsecích,které jsou urČeny k ruČníZU. Na úsekách
z technických nebo bezpečnostníchdůvodůnelze zirnní údrŽbu provádět, budou zřízena samoobslužná depa.

MK'

kde

7.

Ručníúk]id sněhu a ručníposyp

- viz Seznam úseků
prováděním zimni i&žby ručně. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zďraví zaměstnanců, zajišťujícíchtento úklid, se

Provádí se zpravidla na místech, která jsou pro mechanizačníprostředky nepřístuptá
s

ručnízimní i&žba provádí poL|ze za derrrrího světla, v noci pak pouze na místech, která jsou řádně osvětlena. Schůdnost
místních komunikací třídy d - chodníků, schodišť, lávek pro pěší.''- se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu
nebo břečky' oškrábáním zmrazk.i a posypem zdrsňovacími materiály.
Časové|imity pro zaháiení prací při zimní údržběMK

8.

V době pracovní

a v době mimopracovní

- při

domácí pohotovosti zaměstnanců : nejdéle do 30 minut od zjištění,
na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost

Že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm, nebo Že se

vývořením kluzkosti.

V době mimopracovní a mimo pracovní pohotovost obce zajišťujísjízdnost místních komunikací I.
důležitostiv těchto lhůtách

III. pořadí

:

pořadí důležitosti
do 4 hodin
do 12 hodin
b) II. pořadí důleŽitosti
po ošetřeníMK I. - II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin od zjištění, Že vrstva
c) III. pořadí důležitosti
napadlého sněhu dosáhla 5 cm, nebo Že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením
a)

I.

-

kluzkosti.

9.

Schvalovací doložka

P|árt z;rmni idržby místních komunikací pro město Jílovébyl schválen na l9.schůzi
nabyl účinnosti.

RMJ dne I8.I.20I2 a toho

dne

10. Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Plán ztmni udržby místních komunikací na územíměsta Jílového,který byl projednán a schválen na schůzi

RMJ

dne 20.9.2009.

Miroslav Kalvas
starosta města

ř.1eŤtl
,j
*.

l
]|!'

1:

V Jílovém, dte 6.I.2012
Zpracova|a

:

Javůrková H.

vedoucíoMH MěÚ Jílové

Přílohy : Seznam úsekůmístníchkomunikac í a zpťlsob ZÚ
Situační mapky
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