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Plán zimní údržby 
městyse Nový Hrozenkov 
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I. Úvod  
  
Plán byl zpracován v souladu se:  
  

- zákonem č. 13/1997 Sb. - o pozemních komunikacích  

- vyhláškou MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích.  

 
Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající 

povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve 

schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic (§ 41 vyhl. 104/1997 

Sb.). Pro účely této vyhlášky je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března 

následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, 

zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů 

přiměřeně k vzniklé situaci.  

  
Použité pojmy:   
  

Sjízdností místních komunikací se rozumí, dle odst. 1, § 26, zák. č.13/1997 Sb., 

že silnice a MK jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných 

vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto 

pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.  
  

Schůdností místních komunikací se rozumí, dle odst. 2, § 26, zák. č. 13/1997 Sb., 

že v zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice 

schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený 

stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a 

povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 
  

Stavebním stavem místních komunikací se rozumí, dle odst. 3, § 26 zák. č. 

13/1997 Sb., jejich kvalita, stupeň opotřebení povrchu, podélné nebo příčné vlny, 

výtluky, které nelze odstranit běžnou údržbou, únosnost vozovky, krajnic, mostů a 

mostních objektů a vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím. 
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Dopravně technickým stavem místních komunikací se rozumí, dle odst. 4, § 26 

zák. č. 13/1997 Sb., jejich technické znaky (příčné uspořádání, příčný a podélný 

sklon, šířka a druh vozovky, směrové a výškové oblouky) a začlenění pozemní 

komunikace do terénu (rozhled, nadmořská výška). 

 

Kalamitní situace je takový stav místních komunikací, kdy není možno zajistit 

sjízdnost v časových limitech daných pro jednotlivá pořadí důležitosti komunikací při 

nasazení všech kapacit určených tímto plánem.  

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, přívalové vody a jiné 

obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.  
  

Závadou ve sjízdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve sjízdnosti 

silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu 

vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto 

pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.  

  

Závadou ve schůdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve 

schůdnosti komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu 

přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním 

situacím a jejich důsledkům.  

 
Zimní období je období od 1. listopadu do 31. března. V tomto období se zimní 

údržba místních komunikací (vozovek a chodníků) zajišťuje podle tohoto plánu. 

Pokud vznikne povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve 

sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a 

technickým možnostem dodavatelů.  

  

II. Plán zimní údržby  
  

1. Odpovědnost za zimní údržbu MK  

Za zimní údržbu místních komunikací v Novém Hrozenkově odpovídá Úřad Městyse 

Nový Hrozenkov.  

 

2. Pořadí komunikací, použité technologie, doba zajištění sjízdnosti  

  

I. pořadí: dopravně nejdůležitější místní komunikace a chodníky. Udržuje se celá 

délka vozovky a šířka v maximálně možném rozměru pluhováním. Vozovky jsou 

ošetřovány inertním materiálem pouze v místech se zvýšeným sklonem vozovky a při 

tvorbě náledí.  
  

II. pořadí: ostatní, z hlediska dopravního méně důležité, místní komunikace a 

chodníky. Udržuje se opět celá délka vozovky a šířka v maximálně možném rozsahu 

pluhováním. Posyp inertním materiálem pouze v místě dopravně nebezpečném.  
  

III. pořadí: zbývající komunikace pouze místního významu. Udržovány pouze 

pluhováním. Posyp inertním materiálem pouze v místě dopravně nebezpečném.  

Zajištění sjízdnosti u jednotlivých pořadí je následující:  
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I. pořadí do 4 hodin  

  

II. pořadí do 12 hodin  

  

III. pořadí nejpozději do 48 hodin  

 
3. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací  

Při odstraňování sněhu do 45 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu 

dosáhla 5 cm. 

 
4. Kalamitní situace 

Kalamitní situaci vyhlašuje operační štáb zimní údržby (místním rozhlasem a na 

webových stránkách městyse) pod přímým vlivem vývoje povětrnostních podmínek. 

Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti se na místních komunikacích po dobu 

kalamitní situace provádí operativně podle vývoje počasí bez ohledu na pořadí 

stanoveném v tomto plánu. Po vyhlášení kalamitní situace jsou smluvní subjekty 

zimní údržby komunikací povinny být k dispozici operačnímu štábu a řídit se jeho 

pokyny.  

 

5. Seznam místních komunikací dle pořadí důležitosti  
  

Tabulka č. 1 – I. pořadí důležitosti 

I. pořadí důležitosti - komunikace I. pořadí důležitosti - chodníky 

Číslo dotčené 
komunikace v pasportu 

Délka 
úseku (m) 

Číslo dotčené 
komunikace v pasportu 

Délka 
úseku (m) 

Číslo dotčené 
komunikace v pasportu 

Délka 
úseku (m) 

01c 
637 

22c 
140 

24d1 
141 

01c1 091u 24d 

03c 

610 

23c 128 23d 154 

04c 24c 118 22d 125 

011u2 080u2 

1089 

21d 77 

011u 074u5 18d 50 

199u 
166 

074u4 18d1 27 

199u1 074u1 203u 650 

06c 

365 

074u2 16d 75 

015u 33c 
242 

17d 74 

015u1 044u 14d 58 

015u2 34c 

2257 

13d 71 

07c 

355 

160u 11d1 105 

08c 160u1 10d 59 

09c 160u2 10d1 23 

10c 
382 

160u3 11d 75 

018u 160u4 07d 136 

11c 
183 

160u5 08d 123 

020u1 163u 06d 35 
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I. pořadí důležitosti - komunikace I. pořadí důležitosti - chodníky 

Číslo dotčené 
komunikace v pasportu 

Délka 
úseku (m) 

Číslo dotčené 
komunikace v pasportu 

Délka 
úseku (m) 

Číslo dotčené 
komunikace v pasportu 

Délka 
úseku (m) 

12c 48 35c 

879 

04d 464 

095u 200 170u 05d 54 

093u1 

1890 

170u1 03d 273 

13c 170u2 208u 539 

134u2 170u3 089u1 84 

093u 
199 

28c 

453 

12d2 77 

093u3 047u2 

17c 19 047u1 

16c 111 047u 

18c 

239 

29c 

1434 
19c 29c1 

19c1 108u4 

19c2 108u3 

20c 30c 

677 
024u 060u2 

024u1 18 060u1 

21c1 

207 

060u 

21c2 31c 

3101 

21c3 140u4 

21c4 140u3 

21c5 140u2 

21c6 140u 

21c7 143u2 
913 

21c 143u 

206u 205u 272 

111u2 169 089u 78 
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Tabulka č. 2 - II. pořadí důležitosti 

II. pořadí důležitosti - komunikace II. pořadí důležitosti - chodníky 

Číslo dotčené 
komunikace v pasportu 

Délka 
úseku (m) 

Číslo dotčené 
komunikace v pasportu 

Délka 
úseku (m) 

Číslo dotčené 
komunikace v pasportu 

Délka 
úseku (m) 

02c 118 034u 94 27d 251 

010u 271 038u 106 09d3 156 

199u2 

1187 

040u 180 

  199u3 152u3 

920 
  09d2 152u 
  022u 153u 
  019u 126 153u1 
  103u 61 158u 

580   092u4 
45 

158u1 
  092u3 158u2 
  097u 349 051u 88 

  096u 171 056u 48 

  134u 302 057u 159 

  024u1 28 059u 95 

  09d 75 062u 297 

  086u 281 064u 
62 

  082u 198 064u1 
  080u 78 067u 242 

  076u1 
180 

187u 128 

  076u 186u 
763 

  036u 102 188u 
  035u 

141 
052u 

90 
  035u1 053u 
  073u 41 147u  

53 
  

110u 142 147u1   

 
Tabulka č. 3 - III. pořadí důležitosti 

III. pořadí důležitosti - komunikace 

Číslo dotčené 
komunikace v pasportu 

Délka 
úseku (m) 

003u 158 

037u 
140 

037u1 

039u1 
245 

039u 

148u 314 

155u 600 
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6. Odvoz a ukládání sněhu.  

Sníh se při odvozu odváží na plochu k tomu určenou zadavatelem a tam se nechává 

roztát. Odvoz sněhu se provádí výhradně po výzvě zadavatele. Určené lokality pro 

vývoz a uložení sněhu jsou:   místní část - Brodská (parcela - p.č. 3308/2) 

       místní část - Čubov (parcela – p.č. 5826/1) 

 
 

7. Místa s posypovým materiálem 

Na určených místech jsou umístěny zásoby s drtí pro ruční posyp.  

 

8. Operační štáb, koordinace zimní údržby 

Úřad městyse sleduje a kontroluje přípravu a provádění zimní údržby místních 

komunikací pomocí operačního štábu.  

Operační štáb zajišťuje řešení složitějších situací při vzniku ztížených podmínek a 

kalamitních situací, kontroluje připravenost a vyhodnocuje průběh zimní údržby. 

Operační štáb je určován a svoláván starostou městyse Nový Hrozenkov při vzniku 

ztížených nebo kalamitních situací, které vyžadují většího zásahu mimo rámec 

tohoto plánu údržby.  

 

Složení operačního štábu: 

Starosta:    Bc. Stanislava Špruncová 

Místostarosta:   Pavel Jochec 

Členové:    Šulák Pavel 

      Bc. Antonín Valíček    

      Šipula Jaroslav 

 

 

 
  

III. Kontakty  
 
Úřad městyse Nový Hrozenkov  +420 571 451 310 (304) 

Obecní úřad Halenkov    +420 571 420 929 
 

Úklid chodníků 
Šulák Pavel:     +420 604 674 595  

 
Úklid komunikací 

Čaník Jiří:      +420 737 136 633 
Šipula Jaroslav:     +420 732 133 185 

Tymrák František:     +420 603 314 027 
Zapalač Pavel:     +420 605 406 904 
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IV. Opatření  

V případě, že na místní komunikaci budou bránit v zimní údržbě (pluhováním) 

zaparkovaná osobní či nákladní motorová vozidla, nebude na příslušném místě 

místní komunikaci provedena zimní údržba.  

Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé z činnosti městyse Nový Hrozenkov je 

sjednáno.  

  
 

V. Schvalovací doložka 

„Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov“ byl schválen usnesením č. R/2/7 na 

2. zasedání Rady městyse Nový Hrozenkov konaném dne 1.12.2014.  

  
Tím se stává základním dokumentem pro provádění zimní údržby místních a 

účelových komunikací v městysi Nový Hrozenkov, vlastník komunikací, zhotovitel 

prací a zvláště uživatelé jsou povinni řídit se tímto plánem zimní údržby a je platný 

do doby jeho zrušení či nahrazení jiným plánem zimní údržby. 

 

Přílohy: 

č. 1 – grafické znázornění udržovaných komunikací 
(vzhledem k rozsáhlosti území je příloha k nahlédnutí na webu městyse v sekci „Úřad městyse“ → „Úřední deska“) – dostupný na www: 

http://www.novyhrozenkov.cz 

Přímý odkaz (při opisování dodržujte velikost písmen):  http://novyhrozenkov.cz/files/NH_PZU.pdf (velikost cca 8 MB) 

nebo osobně v budově Úřadu městyse Nový Hrozenkov, kancelář místostarosty Pavla Jochce, popř. u p. Valíčka v úřední hodiny 

PO, ST 7:00 – 11:30, 12:00 – 17:00  ÚT, ČT 7:00 – 11:30, 12:00 – 15:00  

 

 
 

V Novém Hrozenkově dne 10.12.2014 
 

 
  

  
  

----------------------------------------    ----------------------------------------                                               
         místostarosta                         starostka        

Pavel Jochec          Bc. Stanislava Špruncová 
 
 

 
 

Na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup: 
 

vyvěšeno: 10.12.2014 
 

sejmuto: 29.12.2014 


