Příloha k vyhlášce obce o schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací

Plán a technologie zimní údržby místních
komunikací obce Vedrovice
Plán zimní údržby byl vypracován dle vyhlášky 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 a schůdnosti komunikací a průjezdnosti úseků
silnic.
Do zimní údržby místních komunikací jsou zařazeny tyto silnice a chodníky (cesty pro pěší):
Komunikace:
Všechny komunikace zakreslené na přiložené mapě s tímto dodatkem:
1. Komunikace k domu č. p. 31 (p. Pelikán Vlastimil) se bude udržovat pouze v situaci,
kdy napadne více sněhu při zhoršení povětrnostních vlivů ve značné míře.
2. Komunikace č. p. 174-177 (pí. Zodlová, pí. Komínková) – taktéž při nastolení
akutního stavu
3. Zimní údržba se nebude provádět na komunikacích:
a)
b)
c)
d)

cesta na hřiště Pod skala od domu č. p. 112 (pí. Marková Žofie);
cesta za domem č. p. 128-133 (pí. Unzeidigová, p. Geyer Zd.);
chodník u silnice od č. p. 11 k hasičské zbrojnici;
chodník od domu č. p. 28 – 29 (pí. Studená a p. Brumovský).

4. Zimní údržba se dále nebude provádět na všech pozemcích obce, které budou
označeny výstražnou tabulkou žluté barvy s nápisem „Pozor! Cesta se v zimním
období neudržuje“ nebo „Pozor! Chodník se v zimním období neudržuje“
Technické provedení:
Komunikace – provádí se posyp traktorem s rozmetadlem středem komunikace. Jako
materiál se používá písek, struska, drť 4/8. Při napadeném sněhu 3-4 cm se provádí zdrsňující
posyp pískem s drtí. Při napadeném sněhu nad tuto hranici se provádí prohrnování traktorem
s radlicí v celé šířce i délce silnice.

Chodníky a prostory určené pro chůzi - provádí se ruční posyp pískem. Na určených
místech je shromažďován posypový materiál. Při údržbě schodů a chodníků se přidává do
inertního materiálu sůl. Chodníky jsou sypány i prohrnovány ručně.
Dobu provedení a prohrnutí lze určit velmi přibližně:
-

posypy komunikací s traktorem a rozmetadlem při nasazení jedné osoby cca. 3 hod.
prohrnování komunikací traktorem s radlicí cca. 3 hod.
prohrnování chodníků při nasazení jednoho pracovníka cca. 2 hod.

Upozornění:
Komunikace a pěší zóny s klesáním 10, 12 a více stupňů:
-

ke kostelu,
od autobusové zastávky Pod lipou k domu č. p. 190 (pí. Forejtková)

Přiložený plán byl vypracován dle technických možností obce Vedrovice. Bylo přihlédnuto
k praktickým možnostem techniky, bezpečnostním předpisům a dále tak, aby byly co nejdříve
zprůjezdněny nejdůležitější komunikace a chodníky.
Po provedení prací dle plánu je možno následující den zajišťovat další práce:
-

vyhrnutí parkovišť
odhrnutí a odvoz sněhu od autobusových zastávek
odhrnutí a očištění křižovatek

Způsob zabezpečení zásahu na komunikacích:
1. V pracovní době nasazuje obec na zásah dostupné pracovníky
2. Mimo pracovní dobu mají dva pracovníci pohotovost
3. Při kalamitních situacích, např. při napadení velkého množství sněhu (nad 40 cm),
poruchách mechanizmů, extrémních teplotách a narůstajícím náledí (teploty klesající
hluboko pod bod mrazu, posyp neustále zatahuje ledem) informuje zodpovědný
pracovník starostu, místostarostu a dohodne další opatření

Tuto přílohu k vyhlášce obce o schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací schválilo ZO
Vedrovice na svém zasedání dne 18. 12. 2012, usnesením č. 32/5.

……………………………………….
Podpis starosty obce
…………………………………………
Podpis zástupce starosty

