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I.

ÚVOD

Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních
komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní
údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a
ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.

II.

VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ POUŽITÝCH V
TOMTO PLÁNU

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:
- zákon č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, v platném a účinném znění (dále jen
„zákon“),
- vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikací, v platném a
účinném znění (dále jen „vyhláška“),
- nařízení města Trutnova č. 1/2009, o odstraňování závad ve schůdnosti chodníků,
místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení místních komunikací
a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a
náledí (dále jen „nařízení města“).
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 odst. 1 vyhlášky).
Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný
pohyb silničních a jiných vozidel, přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1 zákona).
Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti této
komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím
a jejich důsledkům (§ 26 odst. 6 zákona).
Schůdností místních komunikací a průjezdních úseků silnic je takový stav těchto komunikací,
který umožňuje bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a
dopravně technickému stavu těchto komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům
(§ 26 odst. 2 zákona).
Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže
chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu
a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona).
Vlastníkem místních komunikací je město Trutnov (§ 9 odst. 1 zákona).

4

RM_18_R1
Spravováním místních komunikací na území města Trutnova jsou pověřeny Technické služby
Trutnov s.r.o.
Neudržované úseky místních komunikací a chodníků jsou úseky místních komunikací a
chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí.
Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku (§ 41
odst. 4 vyhlášky). V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle
tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady
ve sjízdnosti a schůdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.

III.

ROZDĚLENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PODLE POŘADÍ ¨
DŮLEŽITOSTI A DOPRAVNÍ OMEZENÍ
(§ 42 odst. 2 vyhl. č. 104/1997 Sb.)

Pro účely plánu zimní údržby jsou místní komunikace rozděleny na komunikace I. až III.
pořadí a neudržované komunikace. Toto rozdělení je stanoveno s přihlédnutím na lhůty
odstranění závad ve sjízdnosti a technologii provádění zimní údržby.
Pro stanovení pořadí údržby jednotlivých ulic jsou místní komunikace zařazeny v pracovních
okruzích O1-O38. V jednotlivých okruzích je stanovena trasa s uvedením pořadí důležitosti.
Komunikace zařazené do I. pořadí důležitosti:
- ul. Horská
- ul. Nádražní
- ul. Úpské nábřeží
- ul. ČS Armády
- ul. Žižkova
- ul. M. Gorkého
- ul. Pod Chmelnicí
- ul. Rýchorská
- ul. Mladobucká
Včetně přechodů pro chodce na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic.
Komunikace zařazené do II. pořadí důležitosti:
- ul. Křižíkova
- ul. Komenského
- ul. Novodvorská
- ul. R. Frimla
- ul. Lomní
- ul. Česká
- ul. Břečtejnská
- ul. J. Roháče z Dubé.
- ul. Prokopa Holého I
Včetně přechodů pro chodce na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic.
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Komunikace zařazené do III. pořadí důležitosti:
Všechny ostatní nevyjmenované místní komunikace mimo neudržovaných (včetně chodníků)
a areálů garáží.
Místní, účelové komunikace a parkoviště, na kterých se nezajišťuje sjízdnost
odstraňováním sněhu a náledí
Komunikace nebo ulice v celém úseku:
- ul. Říční
- ul. Údolíčko
dále části ulic:
- Debrnská v úseku od křižovatky s ul. Za Ličnou směrem k Mrtvému jezeru (délka úseku
1 km)
- Bohuslavická v úseku od zahrádek po skládku
- Elektrárenská v úseku od křižovatky s ulicí Sportovní směrem k ul. U Rozvodny
- Mírová v úseku od železničního přejezdu k objektu Farmers
- ul. Zahradní za přejezdem
Parkoviště a odstavná stání:
- všechna parkoviště, odstavná stání neuvedená v části V „Příkazu jednatele
k provádění zimní údržby pro zimní období 2020-2021“ – pracovní okruhy
O24, O25, O26, O28, a O29.
Účelové komunikace (chodníky a schody), na kterých se nezajišťuje schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí
Chodníky
• Chodníky ulice Havlíčkova.
• Chodník ulice Pražská: levý chodník od Palackého k Havlíčkově ulici.
• Chodník ulice Pražské levá strana od čp. 400 – čp. 15.
• Chodníky ulice Jihoslovanská.
• Chodníky ulice Bulharská.
• Chodníky ulice Kostelní.
• Chodníky ulice Školní od kostela k čp. 13.
• Chodník ulice Průchod od ulice Školní po ulici Bulharskou.
• Chodník ulice K Příkopu.
• Chodník ulice Zadní Brána.
• Chodník ulice Truhlářská ulička.
• Chodník u Studně levá strana.
• Chodník v ulici Palackého od čp. 374 – čp. 378.
• Chodník v ulici Palackého od čp. 380 po ulici Žižkova.
• Chodník v ulici Palackého pravý chodník od ulice Žižkova po ulici Švábenicova čp.
114.
• Chodníky v ulici Obránců míru.
• Chodníky v ulici Husova.
• Chodníky v ulici Českobratrská od čp. 244 po ulici Husitská.
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Chodníky v ulici Lipová.
Chodníky v ulici Barvířská.
Chodník v ulici Hluboký příkop.
Chodníky v ulici Zásobní.
Chodníky ulice Křižíkova od ulice Lipová po levé straně po ulici Komenského po čp.
63.
Chodníky ulice Komenského od čp. 63 po čp. 475 po ulici Dělnickou.
Chodník v ulici Komenského podél parčíku po Žižkovu ulici.
Chodník v ulici Psohlavců oba chodníky.
Chodníky v Zilvárově ulici.
Chodník v ulici Dělnická od čp. 328 po ulici Komenského.
Chodník v ulici Na Svobodě od čp. 175 po čp. 371.
Chodníky v ulici V Domcích.
Chodníky v ulici Ke Trati od rampy ZŠ k čp. 221.
Chodníky v ulici Tkalcovská levá strana od čp. 454 až po čp. 255.
Chodníky ve Spojenecké ulici.
Chodníky v ulici Veleslavínova od ulice Spojenecká po ulici Dolní Promenáda.
Chodníky na Šestidomí v lesoparku nad čp. 605 až po čp. 606.
Chodníky ve vnitrobloku Šestidomí od čp. 586 až po čp. 594.
Spojovací chodníky Slévárenská u čp. 608 až 609.
Chodníky v ulici Za Školou.
Chodníky v ulici Příčka.
Chodníky v ulici Spojka.
Chodníky v ulici U Parku čp. 447 po ulici Úpickou.
Chodníky v ulici na Struze od mateřské školy po ČLA.
Chodníky v ulici Lužická od ulice Lesnická po ulici Pražská.
Chodník v ulici S. K. Neumana levá strana od ulice M. Majerové po náměstí
Osvobození.
Chodník v ulici S. K. Neumana pravá strana od náměstí Osvobození po ulici Bratří
Čapků.
Chodníky v ulici Boženy Němcové.
Chodníky v ulici Ivana Olbrachta.
Chodníky v ulici Marie Majerové.
Chodníky v ulici Jiřího Wolkera.
Chodníky v ulici Kryblická od ulice Svažitá po ulici Úvoz.
Chodníky v ulici Kryblická u čp. 79 po obou stranách.
Chodníky v ulici U Nemocnice.
Chodníky v ulici Kryblická od čp. 62 až po ulici Na Struze podél školy.
Chodníky v ulici Vítězslava Nezvala od čp. 358 až po čp. 360.
Chodníky v ulici Vítězslava Nezvala od čp. 271 až po čp. 274.
Chodníky v ulici Vítězslava Nezvala od čp. 361 až po čp. 362.
Chodníky v ulici Zahradní Město.
Chodníky v ulici Blanická od ulice Procházkova po ulici Na Záduší.
Chodník v ulici Jiráskovo náměstí od čp. 527 po čp. 530.
Chodník v ulici Jiráskovo náměstí od čp. 196 až po čp. 209.
Chodníky v ulici Bendlova.
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Chodníky v ulici Pavla Křížkovského.
Chodníky v ulici Česká.
Chodníky v ulici Národní u čp. 170.
Chodníky v ulici Národní od ulice Blanické až po ulici Libušinka.
Chodník v ulici Na Záduší od čp. 230 po čp. 403.
Chodník v ulici Jiráskovo náměstí od čp. 217 po čp. 407.
Chodníky v ulici Šárka.
Chodníky v ulici Vítězslava Nováka od čp. 244 po čp. 550.
Chodník v ulici Vítězslava Nováka od čp. 266 po čp. 286.
Chodníky na náměstí Hraničářů od čp. 284 po čp. 286.
Chodníky v ulici Fibichova.
Chodníky v ulici Dvořákova.
Chodníky v ulici Smetanova od ulice Bohuslava Martinů po ulici Novodvorská.
Chodníky v ulici Ostrčilova.
Chodníky v ulici Kubelíkova.
Chodníky v ulici Oskara Nedbala.
Chodníky v ulici Jaroslava Ježka.
Chodník v ulici Novodvorská od J. Ježka po Kmochova
Chodníky v ulici Foerstrova.
Chodníky v ulici Kpt. Jaroše za čp. 324 - 339
Chodníky (propojky mezi chodníky) v ulici Schwantnerova.
Chodníky v ulici Libušinka od ulice Janáčka po ulici Kmochovu.
Chodníky v ulici Ječná kolem čp.: 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447.
Chodník v ulici Benešova od čp. 28 po čp. 473.
Chodníky v ulici Benešova od ulice Tiskárenská po čp. 236.
Chodníky v ulici Kožešnická od ulice Těsná po Lípové náměstí.
Chodníky v Lípovém náměstí od ulice Náchodská po ulici Benešova.
Chodníky v Kožešnické ulici od Lípového náměstí po ulici Junáků.
Chodníky v ulici Junáků od ulice Náchodská po ulici Benešova.
Chodníky v Benešově ulici od Lípového náměstí po ulici Sokolská.
Chodníky v ulici Pionýrů.
Chodník v ulici Sokolská od čp. 170po čp. 215.
Chodníky v ulici Kmochova.
Chodník v ulici Buková.
Chodníky v ulici Osiková.
Chodníky v ulici Javorová.
Chodník v ulici Lomená a Spojovací.
Chodníky v ulici Zahradní.
Chodník s ulicí Akátová po ulici Šeříková.
Chodníky ve vnitrobloku na DH v ulici Pampelišková.
Chodník spojka mezi ulicemi Horská a Faltisova vedle čp. 5.
Chodník Oskara Nedbala od čp. 698 až po čp. 703.
Chodníky spojky mezi ulicemi Rybova, J. Ježka, O. Nedbala, Kubelíkova, Smetanova
po ulici Dvořákova.
• Chodník na náměstí Hraničářů před čp. 823.
• Chodník propojka mezi vnitroblokem Úpské nábřeží a ulicí Polská.
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Chodník v ulici Křižíkova vedle čp. 551.
Chodníky z ulice Pomněnková na parkoviště do ulice Kopretinová.
Chodník v ulici Královedvorská od ulice Pražská po ulici Husitská.
Chodníky na dětském hřišti v ulici Junáků.
Chodníky v ulici Marie Kudeříkové.
Chodník v ulici Sokolovká od ulice Marie Kudeříkové po ulici Jána Nálepky včetně
této ulice.
Bohuslavice nad Úpou chodníky v ulici Kladská přes Bohuslavický most.
Chodník mezi Tkalcovskou a Zámečnickou ul. Vedle čp. 456.
Chodníky v ulici Singrova a Porákova.
Chodník v ulici Březová.
Chodník v ulici K Nádraží naproti čp. 263.
Chodník po pravé straně v ulici Náchodská od ulice Kolmá po čerpací stanici.

a všechny chodníky neuvedené v pracovních okruzích části V „Příkazu jednatele k provádění
zimní údržby pro zimní období 2020-2021“.
Schody
- ul. U Kasáren (u „Horalky)
- ul. Svažitá na Zahradní Město
- ul. Na Struze do ul. Kryblická (u bývalé polikliniky)
- ul. Nádražní do ul. Dolní a Horní Promenáda (u okresního soudu)
- z ul. Hluboký příkop do ul. Lipová
- ul. Procházkova do ul. R.A. Dvorského (u RIAPSU)
- ul. Na Struze na spodní parkoviště „U studny“
- ul. Komenského (k podchodu k ZŠ Komenského)
- ul. Žižkova u čp. 386 do vnitrobloku k ul. Růžová
- ul. Úpická do městského lesoparku
- ul. Hluboký příkop do ul. Na Vrchu
- ul. M. Gorkého (ve vnitrobloku sídliště Kryblice)
- ul. Kryblická do ul. I. Olbrachta
- ul. Slévárenská (sídliště Šestidomí k čp. 605 a 606 mezi čp. 604-605)
- ul. Spodní do ul. Kpt. Jaroše u čp. 325 a 326
- ul. Pod Sadem do ul. Lesní
- ul. Slezská („Dračí ulička“)
- ul. Svažitá k čp. 357
- ul. Kpt. Jaroše (chodník od parkoviště a podél bytovek vpravo)
- ul. Lnářská (chodník mezi čp. 603 – 597)
- ul. P. Holého (mezi čp. 431 – 438)
- ul. Krkonošská (chodník od kruhového objezdu k „Horalu“)
- ul. Blanická do ul. V. Nováka (mezi č.p. 584-585)
- ul. Spojenecká – schody ke Společenskému centru UFFO
- ul. Schwantnerova v nové zástavbě Červený kopec – „CH3“, „CH4“, „CH6“, „CH7“
Na schodech, které jsou vyznačeny „tučně“ budou v obou směrech umístěny zábrany.
Mosty a lávky

9

RM_18_R1
- TRU-05 Sportovní most - lávka v ul. U Stadionu (u hotelu Patria)
- TRU-01 Bílá lávka - lávka v ul. Náchodská do ul. Za Řekou
- TRU-04 Plovárenský most - lávka pro pěší v ul. Náchodská do ul. Na Lukách
(k městskému koupališti)
Dále se nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na schodech a chodnících,
které nejsou uvedeny v pracovních okruzích udržovaných (O16, O17, O18, O19, O20,
O21, O22, O23 a O38) v bodě V „Příkazu jednatele k provádění zimní údržby pro zimní
období 2020-2021“.
Uložiště sněhu
-

IV.

Plocha za bývalou prodejnou potravin (čp. 368) na sídlišti „Smeťák“ v Trutnově, ul.
Náchodská na p. p. č. 722/2.
Plocha u kolejí v ul. Bratrství na p. p. č. 933/1.
Plocha podél kolejí v ul. Pražského povstání na p. p. č. 1090/6.
Plocha na křižovatce ulic Hornoměstská a Dolnoměstská na p. p. č. 2822.
Plochy vedle baseballového hřiště na Kryblici - na p. p. č. 945/8, 945/7, 945/6, 945/5,
945/4, 945/3.
Plocha v ul. K Nádraží v Poříčí na p. p. č. 1409/14

LHŮTY PRO ZMÍRŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SJÍZDNOSTI A
SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
(§ 46 vyhl. č. 104/1997 Sb.)

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací:
I. pořadí důležitosti
II. pořadí důležitosti
III. pořadí důležitosti

-

do
4 hodin
do
12 hodin
po ošetření komunikací I. a II. pořadí,
nejpozději však do 48 hodin

Lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti jsou uvedeny v nařízení
města:
1. V zimním období se závady ve schůdnosti na průjezdních úsecích silnic, v tomto odstavci
uvedených místních komunikacích a chodnících přiléhající k ulici Horská, Nádražní, Úpské
nábřeží (od kruhového objezdu. Polská k nádraží ČD), Československé armády, Žižkova,
Maxima Gorkého, Mladobucká odstraňují, u závady způsobené povětrnostními situacemi a
jejich důsledky zmírňují do 8 hodin.
2. V zimním období se závady ve schůdnosti na tomto odstavci uvedených místních
komunikacích a chodnících přiléhající k ulici Křižíkova, Komenského, Novodvorská, Rudolfa
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Frimla, Lomní, Jana Roháče z Dubé, Prokopa Holého I. Odstraňují, u závady způsobené
povětrnostními situacemi a jejich důsledky zmírňují do 24 hodin.
3. V zimním období na místních komunikacích a chodnících neuvedených v odstavcích 1 a 2
se závady ve schůdnosti odstraňují, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich
důsledky zmírňují po ošetření komunikací dle odstavců 1 a 2, nejpozději však do 60 hodin.
Sjízdnost strojově zajišťuje správce místních komunikací pouze v době od 3.00 do 21.00
hodin a schůdnost se zajišťuje v době od 3.00 do 19.00.
Pohotovost dispečerů se drží v době od 2.00 do 21.00 hodin.

V.

ROZSAH A ZPŮSOB ZIMNÍ ÚDRŽBY

Zimní údržba se provádí v rozsahu daném v tomto plánu zimní údržby. Pokyn k zahájení a
ukončení výjezdů mechanizmů zimní údržby včetně pokynů k ošetření a provádění
technologie dává dispečer zimní údržby.
1. Kompetence dispečera
-

dispečer na základě klimatických podmínek rozhoduje o výjezdu vozidel a způsobu
údržby místních komunikací,
dispečer osobně kontroluje min. jedenkrát za den během své služby vybrané trasy
vozidel a to způsobem – fyzicky na libovolném místě trasy. Záznam o kontrole
provádí zapsáním do knihy zimní údržby.

2. Údržba komunikací I. pořadí důležitosti
Na komunikacích I. pořadí důležitosti se udržuje celá šířka a délka vozovky.
- náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 3 cm se odstraňuje
posypy chemickými materiály
- náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických materiálů se provádí posyp
inertními materiály

3. Údržba komunikací II. pořadí důležitosti
Údržba na komunikacích II. pořadí důležitosti je shodná s technologií údržby I. pořadí
důležitosti s tím, že v případě nutnosti se na silnicích ponechávají uježděné sněhové vrstvy,
které se v dále uvedených případech ošetří inertními materiály. Posyp je možno provádět
pouze na místech, kde si to vyžaduje dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká
stoupání, ostré oblouky, zastávky linkové osobní dopravy).
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4. Údržba komunikací III. pořadí důležitosti
Údržba komunikací III. pořadí důležitosti se provádí až po ošetření silnic I. a II. pořadí
důležitosti v zásadě pluhováním a v místech, kde si to vyžádá dopravně technický stav
komunikace se provádí posyp inertními materiály a to pouze na přímý příkaz dispečera, dle
jeho uvážení. Parkoviště, odstavná stání nebo jinak nepřístupná místa se posypem neudržují.
V areálech garáží se provádí pouze pluhování v jednom směru bez odvozu sněhu.

5. Údržba chodníků, přechodů pro chodce, pěší zóny, náměstí
Správce místních komunikací zmírňuje závady ve schůdnosti podle pořadí stanoveném
v příkazu jednatele k provádění zimní údržby pro zimní období 2020-2021, čl. V – stanovení
pořadí údržby místních komunikací. Dopravně důležité chodníky (širší než 2 m) se udržují
v celé jejich délce a šířce pruhu alespoň 2 m pluhováním. V místech, kde si to vyžádá
dopravně technický stav chodníků se provádí posyp inertními materiály a to pouze na přímý
příkaz dispečera dle jeho uvážení. Posyp chemickými materiály se provádí pouze výjimečně,
na pokyn dispečera zimní údržby, v omezených úsecích.
Na přechodech pro chodce se udržuje místo vstupu na vozovku a těsně při chodníku,
schůdnost vlastního přechodu je udržována pouze v rámci zajišťování sjízdnosti vozovky.
Nástupní prostory autobusových zastávek se udržují pluhováním dle technologických
možností provádění a na posouzení dispečera posypem inertními materiály.
Kostelní stezka se udržuje pouze v šíři, umožňující průchod osob, a to ručním zametáním,
vyhrnováním a vyhazováním sněhu. Posyp se provádí pouze v rozsahu možností ruční práce
inertními posypovými materiály. Posyp chemickými prostředky se zásadně neprovádí.
6. Ruční úklid sněhu a ruční posyp
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí na místech, která jsou pro mechanizační
prostředky nepřístupná, je-li tak stanoveno v čl. V „Příkazu jednatele k provádění zimní
údržby pro zimní období 2020-2021“ (okruh O30, O31, O32, O33, O36 a O38). Z důvodů
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a
ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, která jsou
řádně osvětlena veřejným osvětlením.
7. Odvoz sněhu
Odvoz sněhu se provádí v nezbytných případech podle posouzení službu konajícího dispečera
zimní údržby nebo příkazu nadřízených orgánů. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává
v co nejmenší šíři na chodníku podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů
pro chodce, a to v celé jejich šíři.

12

RM_18_R1
VI.

POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
TRUTNOV S.R.O.

V zimním období zajistí Technické služby Trutnov s.r.o. stanovenou službu dispečerů a
pohotovost pracovníků čet.
Technické služby Trutnov s.r.o. provádí zimní údržbu na základě vlastního sledování situace
podle tohoto plánu zimní údržby a stanoveného pořadí důležitosti. V jednotlivých
samostatných případech je povinen vyjet ke zmírnění závad ve sjízdnosti nebo schůdnosti
pouze na základě ohlášení Policií ČR a Městskou policií Trutnov.
Technické služby Trutnov s.r.o. jsou je oprávněny navrhnout přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích na území města v zimním období, zejména omezení stání a
zastavení vozidel, zákaz vjezdu na některé místní komunikace do odstranění závad.
Technické služby Trutnov s.r.o. jsou v zimním období povinny vést deník zimní údržby
v rozsahu a členění dle přílohy č. 8 k vyhl. č. 104/1997 Sb.

VII.
1.

SPOLUPRÁCE MEZI TECHNICKÝMI SLUŽBAMI
TRUTNOV S.R.O. A OSTATNÍMI ORGÁNY

Závady ve sjízdnosti a schůdnosti
Pracovníci Policie ČR a Městské policie budou po ověření pravdivosti informovat
dispečera zimní údržby o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které vyžadují přednostní
zásah Technických služeb Trutnov s.r.o..

2.

Dopravní nehody
K ohledání místa nehody na místních komunikacích pozve příslušník Policie ČR
zástupce Technických služeb Trutnov s.r.o. vždy, kdy je podezření, že k nehodě došlo,
byť částečně závadou ve sjízdnosti.

VIII. KALAMITNÍ SITUACE
Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
a chodníků, které vzniklo nadměrným spadem sněhu (případně spojeným se silným větrem),
nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy za předpokladu, že tyto živelné události
způsobí nesjízdnost nebo neschůdnost místních komunikací ve větší části sítě místních
komunikací v obvodu města.

13

RM_18_R1
Kalamitní situaci vyhlašuje starosta města na návrh Technických služeb Trutnov s.r.o. Při
zajišťování sjízdnosti a schůdnosti při kalamitní situaci mohou být překročeny lhůty
stanovené tímto plánem.

IX.
1.

DOKUMENTACE O ZIMNÍ ÚDRŽBĚ
Deník zimní údržby v elektronické podobě

Technické služby Trutnov s.r.o. vedou dokumentaci o zimní údržbě formou deníku
v elektronické podobě obsahující požadované údaje. V deníku se chronologicky
zaznamenávají zjištění a činnosti tak, aby nemohlo být nic dodatečně vpisováno, ani z něj
dodatečně vypuštěno.
V deníku se vedou tyto údaje:
- podstatná hlášení, oznámení, sdělení s uvedením kdo a kdy volal nebo zprávu podával a jak
na zprávu bylo reagováno,
- veškeré výjezdy na kontrolu a návraty, co bylo zjištěno a jak a kdy bylo na zjištěné
závady reagováno,
- závady na prostředcích zabezpečujících zimní údržbu,
- veškeré výjezdy na zásah a návraty s uvedením času, způsobu úpravy, přerušení nebo
nedokončení trasy některého prostředku a důvod,
- zprávy o počasí a sjízdnosti,
- zjištěný stav počasí, náhlé změny teplot, srážky, jejich charakter a velikost, vítr. Zápisy
provádí dispečer zimní údržby při setrvalém počasí každé tři hodiny, při změně v takových
intervalech, které vystihnou změnu. Vždy se uvádí počátek a konec deště, sněžení, náledí
náhlé změny teplot apod. Uvádí se dále intenzita sněžení a množství nově napadaného
sněhu.
- hlášené dopravní nehody, u nichž je předpoklad, že byly zaviněny závadou ve sjízdnosti,
- příkazy nadřízených pracovníků nebo požadavky MěÚ a Policie ČR nebo Městské
policie Trutnov,
- spotřeba posypového materiálu.
Deník zimní údržby vede dispečer zimní údržby.
2. Záznam o výkonu vozidla
Činnost strojů je vedena v denních záznamech o výkonu vozidla. Údaje v denních záznamech
o výkonu vozidla musí souhlasit s deníkem zimní údržby a se zápisy v knize výjezdů na
vrátnici.
Denní záznamy o výkonu vozidla vedou řidiči těchto vozidel. Řidič je povinen zapsat činnost,
kterou provádí v kolonce „záznam o provozních poměrech a podmínkách“.
Trasu, dobu výjezdu a příjezdu, případné přerušení jízdy zaznamenává v kolonkách „místo
odjezdu, místo příjezdu, označení trasy“ a pobyt na trase v kolonkách „čas odjezdu, čas
příjezdu“. Dále ve výkazu o provozu vozidla uvede druh posypu včetně uvedení vysypaného
množství materiálu a druh úprav.
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X.

VÝSPRAVY VOZOVEK

V zimním období je omezena výsprava povrchu místních komunikací a údržby příslušenství
komunikací. Vzniklé závady ve stavebním stavu komunikací, které nelze odstranit, budou
pouze označeny příslušnou dopravní značkou a odstraněny až s nástupem vhodných
klimatických podmínek.
V zimním období se provádějí pouze nutné opravy dopravních značek. Instalace nových
dopravních značek se provádí mimo zimní období.

XI.

ŘEŠENÍ A NÁHRADY ŠKOD

Technické služby Trutnov s.r.o. zajišťují řešení a náhrady škod vzniklé při provádění zimní
údržby.

XII.

KONTROLY

Kontroly stavu sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací provádí Technické služby
Trutnov s.r.o. podle tohoto plánu.
Za vlastníka místních komunikací, město Trutnov, je prováděním kontrol pověřen Odbor
rozvoje města Městského úřadu Trutnov.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Technické služby Trutnov s.r.o. jsou oprávněny provádět změny a doplnění tohoto plánu
zimní údržby bez odsouhlasení Rady města ve věci personálního obsazení, zařazení strojů a
zařízení a uzavřených smluv na výpomoc.

XIV.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Plán zimní údržby místních komunikací na zimní období 2020-2021 byl schválen Radou
města Trutnov č. j……………………………………….
Vyhlášení se provede tak, že oznámení o schválení tohoto plánu bude po dobu 15 dnů
vyvěšeno na úřední desce městského úřadu s tím, že uživatelé místních komunikací se mohou
s plánem seznámit na Městském úřadu Trutnov.
V Trutnově dne ……………..

.................................................
Ing. Lumír Labík
jednatel TST s.r.o.
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V Trutnově dne ………………….

..............................................
Mgr. Ivan Adamec
starosta města
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