Obec
Javornice

Plán zimní údržby komunikací
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I.
Základní pojmy.
1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon) v platném znění a vyhláška č. 104/1997 Sb.
Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích (dále jen vyhláška), v platném znění.
2. Zimní údržba zajišťuje sjízdnost silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikacích, umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu
a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Umožňuje bezpečný pohyb chodců v zastavěném území obce na místních a účelových komunikacích
a průjezdních úsecích silnic za stejných podmínek. (§ 26 odst. 1 a 2 zákona).
3. Závadou ve sjízdnosti a schůdnosti se rozumí taková změna, kterou nemůže řidič ani chodec
předvídat při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a
povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 6 a 7 zákona).
4. Povinností správce komunikace je odstranit nebo alespoň zmírnit závady ve sjízdnosti a schůdnosti
komunikace v časových lhůtách stanovených tímto plánem.
5. Povinnosti vlastníků nemovitostí, hraničící s místními komunikacemi jsou stanoveny zákonem.
6. Kalamitní situace jsou takové stavy, kdy povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které
mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik
souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné
povětrnostní situace a jejich důsledky.

II.
Úvod.
1. Úkolem zimní údržby místních komunikací obce Javornice je zajistit po dobu zimního období
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 ( t.s. 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 v obci Javornice a jejích částech Jaroslav, Blatiny, Přím a
Betlém je zabezpečována Obcí Javornice. V souladu se zákonem a na základě písemné smlouvy
spolupracuje při zimní údržbě místních komunikací v kalamitních situacích se ZEA Rychnovsko a.s.

III.
Základní povinnosti vlastníků a správců místních komunikací při zimní údržbě.
1. Zajistit včasnou připravenost zimní údržby místních komunikací.
2. Zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti v rozsahu stanoveným
tímto plánem.
3. Řídit a kontrolovat průběh prací zimní údržby.
4. Spolupracovat se starostou obce Javornice.
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IV.
Základní povinnosti uživatelů pozemních komunikací.
1. Přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý.
2. Přizpůsobit chůzi po chodnících a místních komunikacích, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat
pozornost stavu komunikace.
3. Při chůzi po chodnících používat té části, která je posypána.
4. Při přecházení silnic a místních komunikací používat označeného přechodu, na němž je podle
tohoto plánu udržovaná schůdnost. Za schůdnost na jiných místech přecházení správce silnic a
místních komunikací neodpovídá!

V.
Personální zajištění.
1. Za plnění úkolů vyplývajících z Plánu zimní údržby komunikací odpovídá starosta obce František
Dušánek, telefon 494545135, 736114365, který zodpovídá za provádění zimní údržby podle plánu. V
případě jeho nepřítomnosti organizuje činnosti podle Plánu zimní údržby místostarosta obce Bc.
Vlastimil Zachoval, telefon 494545806, 737310572.
2. Pracovníci zimní údržby:
Zimní údržbu zajišťuje pro obec Javornice smluvní partner ZEA Rychnovsko a.s. na základě smlouvy
o dílo ve všech katastrálních územích obce.

VI.
Kalamitní situace.
Kalamitní situaci vyhlašuje starosta obce. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací se provádí operativně podle vývoje počasí.

VII.
Technologie zimní údržby místních komunikací v části vozovky.
1. Odklízení sněhu se provádí traktorem se zadní radlicí, a v případě nutnosti i manipulátorem JCB a
strojem UN 032. Je zahajováno při 10 cm vrstvě sněhu. Je však nutné zabránit ujetí vrstvy provozem a
odklízení zahájit podle vývoje počasí.
Průběžně rozšiřovat sněhové valy a odklízet sníh na místa svozu.
2. Odklízení sněhu v protisměru je přípustné pouze ve výjimečných případech při zajištění
bezpečnosti provozu.
3. Ujeté vrstvy se chemicky nerozmrazují. Použije se pouze posypový materiál, pro vozovky drť 4/8
mm. Provádět posyp do neodklizeného sněhu je zakázáno.
4. Průjezdní silnici č. 318, č. 319 a č. 3195 udržuje SÚS Rokytnice v O.h. a SÚS Rychnov nad
Kněžnou.
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VIII.
Stanovení pořadí důležitosti zimní údržby místních komunikací - vozovky.
1. V mapě obce, která je přílohou tohoto plánu, jsou barevně označeny komunikace podle důležitosti
a komunikace neudržované bez barevného značení. I. stupeň červeně, II. stupeň zeleně.
2. I. stupeň důležitosti - Bytovky, ZTV, prostor školy, cesta ke školce, parkoviště u školy, místní
část Betlém, Zbuzany
II. stupeň důležitosti - Ostatní komunikace a místní části vždy v liché týdny směrem od Jaroslavi
ke středu obce a v sudé týdny od Přímu ke středu obce

IX.
Zajištění zimní údržby.
1. Posypový materiál - drť 4/8 mm je umístěn na skládkách v katastru obce a je značen modře
křížkem v mapách, které jsou v příloze Plánu zimní údržby.
2. Technika Obce Javornice- a) zahradní traktor John Deere
b) sněhová fréza
3. Technika společnosti ZEA Rychnovsko a.s. - a) traktor s pluhem
b) manipulátor JCB
c) nakladač UN 032
X.
Další organizační opatření.
1. Ústředí zimní údržby je v kanceláři starosty obce - telefon 494545135.
2. Termín zahájení pohotovostní služby je od 1. 11. kalendářního roku, ukončení 30. 3. kalendářního
roku. V případě nutnosti zajistí starosta obce ukončení pohotovostí v pozdějším termínu. Při
kalamitní situaci starosta vyzve podniky a občany obce ke spolupráci.
3. Skládka posypového materiálu je v prostoru K I v dolní části obce a na skládkách v katastru obce.
4. Zimní údržbu komunikací a pohotovost drží řidiči určení vedoucím střediska Javornice společnosti
ZEA Rychnovsko a.s. paní Věrou Šreflovou.

XI.
Schvalovací doložka.
Tento Plán zimní údržby komunikací obce Javornice byl schválen zastupitelstvem obce a je součástí
usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Javornice ze dne 14. prosince 2010.

V Javornici dne 14. prosince 2010.

Dušánek František
starosta obce
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Příloha:

Mapy s označením okruhů komunikací: 6 listů

Rozdělovník:
- 1x starosta obce,
- 1x ZEA Rychnovsko a.s.
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