PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
OBCE PETROVICE
I.
Úvod.
1. Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků, obce Petrovice je zajistit po dobu
zimního období (od 1. listopadu do 31. března následujícího roku) zmírňování nebo
odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které na nich vznikly v důsledku zimních
povětrnostních podmínek.
2. Úkolem tohoto plánu je popsat a stanovit povinnosti vlastníka místních komunikací v
odpovědnosti za škody, jejichž příčinou byly závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací nebo průjezdního úseku silnice (přilehlých chodníků ), pokud neprokáže, že
nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit a u závady způsobené povětrnostními
situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem
upozornit.
3. Zimní údržba místních komunikací a chodníků v obci Petrovice je zabezpečována obcí.
4. Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje provádí zimní údržbu samostatně.
II.
Základní povinnosti vlastníků a správců místních komunikací při zimní údržbě
1. Zajistit včasnou připravenost zimní údržby místních komunikací (přilehlých chodníků)
2. Zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti v rozsahu stanoveným
tímto plánem.
3. Řídit a kontrolovat průběh prací zimní údržby.
III.
Základní povinnosti uživatelů pozemních komunikací.
1. Přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací (chodníků), který je v zimním období obvyklý.
2. Přizpůsobit chůzi po chodnících a místních komunikacích, dbát zvýšené opatrnosti a
věnovat pozornost stavu komunikace( např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a
budov atp. ).

IV.
Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
a) Údržba silnic
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minimálně
10 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje.
b) Údržba chodníků
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minimálně
5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje.
c) Ruční údržba
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechanizační
prostředky nepřístupná.
V.
Odpovědnost za výkon zimní údržby
Osobou odpovědnou za provádění zimní údržby je:
Pan Miroslav Šaroun – pro část obce Petrovice, část Kanice provádí odklízení sněhu
technikou z chodníků a obecních komunikací
Pan Miroslav Hendrych – pro část Petrovice, provádí odklízení sněhu ručně z chodníků a
obecních komunikací

VI.
Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací
Údržba v obci Petrovice
-

-

-

v době pracovní ráno do 07.00 hod., provádí pan M. Šaroun úklid sněhu z chodníků,
popř. místních komunikací
poté je úklid sněhu prováděn ručně panem M. Hendrychem a to v místech: autobusové
zastávky v obci Petrovice, prostoru před mateřskou školkou, budovou pošty, obecního
úřadu, prodejnou Hruška, popř. chodníků v obci Petrovice nejdéle do 60. minut od
zjištění, že vrstva napadeného sněhu dosáhla 10 cm (silnice), 5 cm (chodníky)
v době pracovní od 16.00 hod., provádí pan M. Šaroun úklid sněhu z chodníků, popř.
místních komunikací
v době mimopracovní, provádí M. Šaroun nejdéle do 90 minut od zjištění, že vrstva
napadaného sněhu dosáhla 10 cm (silnice), 5 cm (chodníky)
v době mimopracovní je úklid sněhu prováděn ručně panem M. Hendrychem a to
v místech: autobusové zastávky v obci Petrovice, prostoru před mateřskou školkou,
budovou pošty, obecního úřadu, prodejnou Hruška, popř. chodníků v obci Petrovice
nejdéle do 90. minut od zjištění, že vrstva napadeného sněhu dosáhla 10 cm (silnice), 5
cm (chodníky)
v době od 22.00 – 05.00 se údržba neprovádí, popř. dle možností

Údržba v obci Petrovice, část Kanice
-

v době pracovní i mimopracovní provádí paní Jana Krátká nebo pan Miroslav Šaroun
nejdéle do 90. minut od zjištění, že vrstva napadeného sněhu dosáhla 10 cm (silnice)
Údržba v obci Petrovice, část Kanice

-

v případě kalamitního stavu údržbu místních komunikací pomáhá
Rolnická a.s. Králíky nebo Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

realizovat

VII.
Kalamitní situace
Kalamitní situaci vyhlašuje starosta nebo zástupce starosty při mimořádných povětrnostních
podmínkách ( zvláště silné sněžení, vánice, náledí ). V tomto případě neplatí tento plán zimní
údržby, postupuje se dle vývoje povětrnostní situace, postup určuje kalamitní štáb, který
jmenuje starosta.
VIII.
Pořadí údržby:
-

Autobusové zastávky v obci Petrovice, Kanice
Prostor před budovou Mateřské školy, Petrovice, budovou pošty, obecního úřadu,
prodejnou Hruška, hřbitovem
Chodníky
Místní komunikace v obci Petrovice, Kanice

IX.
Schvalovací doložka
Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve vlastnictví obce Petrovice od zimního
období 2017 byl projednán a schválen usnesením zastupitelstva obce Petrovice dne
10.11.2017.

RNDr. Lucie Jirsákové
místostarosta obce

Josef Čadík
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup dne :
Sejmuto z úředních desek dne :

Mgr. Luboš Žilka
starosta obce

