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POKYN STAROSTY OBCE č. 4 / 2007
O provádění zimní údržby na místních komunikacích a vymezení úseků, kde
nebude prováděna údržba a dalších podmínkách
I.
Tento platí pro MK a chodníky ve správě Obce Pertoltice na katastru Dolních a
HorníchPertoltic v zimním období od 01.11.2007 do 30.4. 2008.
Na úvod tohoto ZPÚ je nutné zdůraznit, že ve vlastnictví obce Pertoltice je ve spravovaných
katastrech Dolních a Horních Pertoltic celkem 22 km místních komunikací. Z tohoto počtu je v průběhu
zimního období nutné zajistit schůdnost a sjízdnost nejméně na nejdůležitějších přibližně 13 kilometrech,
které jsou nezbytně potřebné pro zachování místní dopravní obslužnosti.
Z výše uvedeného vyplývá, že na ostatních přibližně 9 kilometrech se v období od 1.11. do 30.4.
každého kalendářního roku se nebudou MK udržovat. Specificky vybrané komunikace, které se nebudou v
zimním období udržovat, jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce, ke které je tento ZPÚ přílohou.V
závislosti na tom, jaké finanční prostředky budou v důsledku případného mírného průběhu zimního
období ušetřeny, lze i přes toto vymezení MK připustit, že se ony ušetřené prostředky vloží na údržbu
takto označených MK, a to s přihlédnutím k důležitosti provozu na těchto MK a také naopak.

II.
Zajištění zimní údržby
Obecní úřad smluvně zajistí dodavatelské kapacity pro zajišťování odhrnování sněhu z místních
komunikací (dále jen MK). A to tak, aby bylo zajištěno protahování v lokalitách:- a) Dolní Pertoltice a
b) Horní Pertoltice . Na zimní údržbu bude použita technika obce- vozidlo Multicar M 25 – posyp a
stěžejní práce provede najatá fyzická osoba. Pokud bude kalamitní situace, je předjednána pomoc z
okolních obcí a bude povolána příslušná technika.

III.
Termíny a způsob odstraňování sněhu a zajišťování schůdnosti a sjízdnosti na
MK
Odstraňování sněhu z vybraných MK začíná do 40 minut od okamžiku, kdy napadaný sníh dovrší
vrstvy 5-6 cm a je předpoklad, že vydrží v této vrstvě ležet nejméně 2 - 3 hodiny - případně, že bude sněžit
nadále a vrstva sněhu by měla dále stoupat.
Pokud se dá předpokládat, že při silném sněžení napadne vrstva sněhu ve výši přes 6 cm do 30 minut, pak
dodavatel zahájí protahování bez zbytečných odkladů.
Pokud se dá předpokládat, že při vrstvě sněhu 5-6 cm do 2-3 hodin sníh přirozenou cestou roztaje -

pak není potřeba zahájit protahování. Postup odstraňování sněhu jde směrem od husté zástavby ve středu
obce k okrajovým částem, případně účelově ve směrech bez zbytečných pojezdů a přejezdů - předpokládá
se místní znalost. Zajišťování schůdnosti a sjízdnosti posypem se provádí pouze v těch případech, kdy
vzniká celoplošné náledí na MK a chodnících. To znamená, je-li na krajnicích hrubá neklouzavá ledová
krusta - není to ještě důvod k tomu, aby byl proveden posyp. Posyp provádí na MK a chodnících v
obecním vlastnictví Obecní úřad Pertoltice prostřednictvím pracovníků veřejně prospěšných prací nebo
objednanou dodavatelskou firmou.
Obecním úřadem zajištěné depozity písku jsou použitelné pro nouzový posyp v době a místě, kde
vzniklo náledí neočekávaně, či se stal původní posyp neúčinný. Zcizování písku z depozit je nezákonné.

IV.
Odpovědnost a kontrola
Za plnění odstraňování sněhu je odpovědná firma, která přijala zakázku zadaných prací odstraňování sněhu, případně posyp. V případě, že je protahováním pověřena jiná osoba/ VPP, či
pracovník OÚ/ je odpovědný za řádný výkon své práce starostovi obce, obdobně jako dodavatel této
služby. Nedostatky v plnění zakázky odstraňuje starosta, zástupce starosty, kancelář správy obce, vedoucí
skupiny veřejně prospěšných pracovníků, kontrolní komise obecního úřadu a pověřené osoby výkonem
funkce silničního dozoru podle § 41 zákona č.13/1997Sb.,o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
platných předpisů.

V.
Řešení kalamitních situací
V případě, že by smluvně zajištěné firmy nezvládaly odstraňování sněhu, správa obce může
dodatečně najmout další potřebnou techniku, případně - z odkazu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
povolat k pracím řešící dopravní kalamitu v důsledku nadměrného spadu sněhu, či vzniku celoplošného
obvzlášť nebezpečného náledí - pracovně schopnou místní veřejnost.
Zcela nepřípustné je používat techniku, která má sloužit k zimní údržbě komunikací v obci, k pracím na
soukromých cestách a pozemcích. Toto je možné pouze na písemnou žádost, podanou přímo starostovi
obce. Jedině starosta, či jím pověřený zástupce je oprávněn použití techniky schválit a uložit uhrazení
nákladů na tento provoz techniky.
Porušením tohoto ustanovení se vystavuje dodavatelská firma sankcím /až povypovězení smlouvy /.
Pokud se bude jednat o pracovníka v pracovním poměru, bude se na tuto skutečnost nahlížet jako na
porušení pracovní kázně a to se všemi důsledky.

VI.
Další odkaz
Pokud si to stav věci bude vyžadovat, lze tento Plán zimní údržby dále doplnit v zájmu dobré sjízdnosti a
schůdnosti MK a chodníků, a to s přihlédnutím k tomu, aby byla popsaná zimní údržba pokud možno co
nejhospodárnější, nejlevnější a přitom maximálně účinná. Bude doplněn o metodický pokyn pro pohyb
techniky s ohledem na spravedlivé dodržení všech časových limitů pro všechny části obce a bude
zohledňovat potřeby občanů, kteří dojíždějí za prací.

VII.
Vymezení úseků, kde se údržba nebude provádět

MK číslo
Orientační úsek
Vymezení úseku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dolní Pertoltice
napojení na I/13
1255
od Hejlů - hráz Panenského rybníka
1250
od Bryknerů - směr Arnoltice
Bryknerovi -konec kat.
1299/1
od Lacinů – směr Vokálek
1325
od Židů
1236/2
od Halonových
1231
od staré hasičské zbrojnice -statek
Horní Pertoltice
971
mezi Šantrochovými a Vrátnými
od 3c- k 4d Cyrus
1000/1 a 1005/2
od Treteniků - k Cyrusovi
1057/1 a 2
od Madziů -střelnice -hl.kom.I/13
od Madziů - k I/13
2870/1
od Hanzlů - na Bulovku
Hanzlovi-Bulovka
1037
od Brejcha - spojka

VIII.
Platnost a zrušující ustanovení
Přijetím tohoto nového plánu údržby, se ruší ustanovení předchozího plánu zimní údržby.

Dne:

Záznam o vyhlášení předpisu
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne :
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne :

Viktor Podmanický v.r.
starosta obce

