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1.  Úvod 
 

Úkolem zimní údržby komunikací je zajistit po celé zimní období dle zásad 
stanovených v tomto plánu zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti 
vzniklých zimními povětrnostními podmínkami. V souladu s obecně závaznými právními 
předpisy stanoví tento plán i práva a povinnosti správce komunikací (vlastníka komunikace), 
dodavatele provádění zimní údržby a práva a povinnosti uživatelů komunikací ve městě 
Králíky. 

 

2. Vysvětlení obsahu některých pojmů používaných v tomto plánu 
 

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:  

a) Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákona) 

b) Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen prováděcí vyhlášky) 

Správcem komunikací se rozumí: 

Město Králíky 

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 

IČ: 00279072 

Dodavatel zimní údržby: 

Služby města Králíky s.r.o. 

Růžová 462, 561 69 Králíky 

IČ: 26007959 

Zimní údržbou místních komunikací se rozumí: zmírňování závad, které vznikly 
povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve 
schůdnosti na místních komunikacích (§ 41, odst. 1 prováděcí vyhlášky). Za nepříznivých 
povětrnostních podmínek se napřed zmírňují závady ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním 
pruhu v každém jízdním směru (§ 43 prováděcí vyhlášky). 

Sjízdnost místních komunikací: je takový stav komunikací, který umožňuje jízdu silničních a 
jiných vozidel přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, 
povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§ 26, odst. 1 zákona). 

Závadou ve sjízdnosti: místních komunikací se rozumí takové změny ve sjízdnosti, které 
nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a 
dopravně technickému stavu místní komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům 
(§ 26, odst. 6 zákona). Závadami ve sjízdnosti nejsou úseky nebo části a součásti pozemních 
komunikací, na nichž se podle nařízení obce údržba neprovádí buď vůbec, anebo jen částečně 
(§ 27, odst. 6 zákona). 
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Schůdnost místních komunikací – místní komunikace jsou schůdné, jestliže umožňují 
bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně 
technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 2 
zákona). 

Závadou ve schůdnosti: se rozumí taková změna ve schůdnosti místní komunikace, kterou 
nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně 
technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 7 
zákona). Schůdnost zajišťuje správce místních komunikací pouze na přechodech pro chodce a 
na veřejných komunikacích určených výhradně pro chodce. 

Neudržované úseky místních komunikací: jsou úseky uvedené v nařízení města Králíky o 
vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje 
schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí (§ 27, odst. 6 zákona). 

Kalamitní situace: vzniká mimořádnou změnou povětrnostních situací, která způsobí 
nadměrný spad sněhu zpravidla spojený se silným větrem nebo mimořádným vytvořením 
náledí nebo námrazy za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost nebo 
neschůdnost pozemních komunikací na většině území města Králíky. 

 

3. Základní povinnosti dodavatele provádění zimní údržby  komunikací a 
uživatelů těchto komunikací v zimním období 

 

 Zimním obdobím se pro účely tohoto plánu dle prováděcí vyhlášky rozumí období od 
1. 11. do 31. 3 následujícího roku. 

 Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve 
sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně vzniklé situaci.  

Základní povinnosti dodavatele provádění zimní údržby komunikací: 

• Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou 

• na zimní období vyhotoví Služby města Králíky s.r.o. rozpis služeb a pohotovostí 
pracovníků pro zimní údržbu, tzn.: 

- určit řidiče, který denně kontroluje stav na místních komunikacích a to od 3.00 hodin 
nebo dle aktuální předpovědi počasí. 

- určit služby na provoz mechanizace v počtu 2 řidiči na zimní údržbu komunikací pro 
pracovní dny a dny pracovního volna 

- dohodnout se střediskem Správy a údržby silnic Pardubického kraje napojení na jejich 
službu telefonicky. 

• v průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a 
schůdnosti na určených komunikacích, přičemž neopomíjí ekonomickou stránku zimní 
údržby.  

• řídit a kontrolovat průběh provádění prací souvisejících se zimní údržbou a o této činnosti 
vést předepsanou evidenci. 
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• úzce spolupracovat s orgány města Králíky a orgány Policie ČR při zajištění zimní údržby. 

 

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací: 

• přizpůsobit jízdu a chůzi obvyklému stavu místních komunikací v zimním období 
(kluzkost vozovek a chodníků, sněhové vrstvě na komunikacích, sněhové závěje). 

• při chůzi po chodnících a jiných komunikacích určených výhradně pro chodce dbát zvýšené 
opatrnosti a věnovat zvýšenou pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost 
v místech stíněných stromy a budovami, apod.) 

• při chůzi po chodnících a jiných komunikacích určených výhradně pro chodce používat k 
chůzi té části komunikace, která je posypána inertním posypovým materiálem. 

• při přecházení komunikace použít k přechodu přechod, který je podle tohoto plánu 
udržován. 

 

4. Povinnosti řídících pracovníků dodavatele provádění zimní údržby 
komunikací při zajišťování zimní údržby komunikací 

 

• podle povětrnostní situace a meteorologických předpovědí samostatně upřesňují rozsah a 
obsah prací při zimní údržbě. 

• zajišťují a provádějí záznamy o průběhu zimní údržby. 

• organizují a bezprostředně řídí práci čet a jednotlivých zaměstnanců potvrzují prvotní 
doklady o spotřebě materiálů, o výkonech zaměstnanců, mechanizmů, vozidel a ostatních 
prostředků pro zimní údržbu a to jak vlastních, tak smluvně zajištěných. 

• dbají na důsledné dodržování zásad ochrany životního prostředí při zajišťování posypů 
místních komunikací. 

• Postup provádění zimní údržby (odklízení sněhu a posypu) sleduje tyto priority:   

a) provoz dopravy a zásobování 

b) zdravotní služby, hasičská vozidla, trasy svozu popela atd. 

c) frekventované trasy pohybu občanů 

d) objednávky jiných organizací (ČD, rampy prodejen a dvory podnikatelských 
subjektů atp.) 

e) ostatní plochy a komunikace ke garážím 

 

 

5. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na MK  

 

Služby města Králíky s.r.o. zajišťují sjízdnost místních komunikací v těchto lhůtách:  
vyhlášky – 104 / 1997 Sb. 
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a/    I. pořadí důležitosti do 4 hodin 

b/   II. pořadí důležitosti do 12 hodin 

c/  III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hod. 

 

6. Stanovení časových limitů pro zahájení údržby komunikací při spadu 
sněhu, náledí a zhoršení sjízdnosti a schůdnosti 

 

S přihlédnutím k technologii provádění zimní údržby komunikací a k technickým a 
ekonomickým možnostem správce komunikací a technickým možnostem dodavatele 
provádění zimní údržby komunikací se stanoví tyto časové limity pro zahájení údržbových 
prací: 

a) při vytvoření náledí z mrznoucího deště a mrholení se zahájí posyp: 

• do 30 minut, jde-li o změnu sjízdnosti v době pracovní 

• do 45 minut, jde-li o změnu sjízdnosti v době mimopracovní, kdy je dodavatelem 
provádění zimní údržby zajištěna domácí pohotovost provozních zaměstnanců 

Lhůty k zajištění sjízdnosti místních komunikací I. II. a III. třídy se řídí ustanovením 
 § 46 vyhlášky č. 104 / 1997. 

 

 

b) při spadu sněhu 

je-li meteorologická předpověď "dlouhotrvající sněžení" začíná se s odstraňováním sněhu na 
území města v době, kdy spad sněhu dosáhne 5 cm, s odstraňováním sněhu se pokračuje po 
celou dobu spadu sněhu. V integrovaných obcích se prohrnování provádí dle bodu 13 
jedenkrát denně, pouze v případě dlouhotrvajícího sněžení bude v obcích provedeno 
opakované pluhování. 

S posypem komunikací se započne po skončení spadu sněhu a po skončení odstraňování 
sněhu, to je v době, kdy na komunikacích vznikne již uježděná vrstva sněhu, jde-li o sněhové 
přeháňky a je předpoklad, že vrstva napadaného sněhu nedosáhne 5 cm, započne se  
s prováděním posypu v časových termínech jako při vytváření náledí. V integrovaných obcích 
se posyp provádí jen ve výjimečných případech při dopravních problémech případně 
kalamitních náledích.  

Trasy jednotlivé mechanizace s přihlédnutím k pořadí důležitosti MK a 
chodníků  
 

I. pořadí důležitosti -  zajišťuje traktor JD5100R, r. z. E01 8680 - SMK s.r.o.  

prioritně všední dny do 5.15 hodin bude zajištěna sjízdnost a schůdnost místních komunikací 
a sice: k lékařské službě, požární ochraně, dále pak ulice:  
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Dlouhá, Valdštejnova, Velké náměstí, V Bytovkách, Hluboká, Nádražní, Malé náměstí, 
Růžová včetně BUS nádraží, Příční, 5. května (od V. náměstí po silnici I/43), Plynárenská 

II. pořadí do 7.15: - provádí se v jednom jízdním pruhu s následným prohrnutím pruhu 
druhého, tak jak ulice na sebe navazují: K. Čapka, Bedřicha Smetany, Aloise Jiráska, Fr. 
Palackého, J. Nerudy, Z. Fibicha, A. Dvořáka, L. Janáčka, Orlická, J. Švermy, Vl. Vančury, 
V Aleji, Sadová, Nové Domovy, Sportovní, Lidická, K Parku, Husova                                           

III. po řadí důležitosti – příjezdové komunikace ke garážím, parkoviště  

 

I. pořadí důležitosti -  zajišťuje traktor JD 5100R, r. z. E01 8681 - SMK s.r.o.: 

prioritně ve všední dny do 5.15 hodin bude zajištěna sjízdnost a schůdnost komunikací a sice: 
ul. Polní, Za Pilou, Ke Skalce, J. Opletala, Zahradní, Na Pískách, Tovární, Dolní, Berlínská, U 
zastávky, Nábřežní, Ztracená, Slunná Stráň, Tkalcovská, Na Křižovatce, Na Příkopě 

II. pořadí důležitosti do 7:15: ul. Hřbitovní, Luční, Kosmonautů, Na mokřinách 

III. po řadí důležitosti – příjezdové komunikace ke garážím, parkoviště 

 

 

ad a / trasy komunikací, na kterých zajišťuje údržbu malý čelní nakladač nebo 
malotraktor s radlicí - SMK s.r.o. a sněžná fréza - SMK s.r.o.: 

- chodník pravá a levá strana od autobusového nádraží kolem čp. 659 na křižovatku 
s ulicí 5. května  

- chodník od okružní křižovatky na silnici I/43 směrem k Penny 

- chodník u autobazaru p. Springera 

- chodník od marketu Penny k benzinové stanici Benzina   

- chodník levá strana od Benziny k parkovišti u Reichlů 

- chodník pravá strana od ŽŠ 5. května – strojírna Sonntag  

- chodník levá strana od konzumu kolem DVÚ k č. p. 410   přístup ke schodům u 
ZŠ ul. 5. května směr ul. Dolní 

- chodník od konzumu k budově Policie ČR 

- vjezd před budovu Policie včetně prostranství před garážemi 

- přístup k lávce u čp. 259 / Trejtnarová  

- chodník od KB ke křižovatce 

- chodník z parkoviště u Reichlů ke sportovnímu areálu / kluziště / 

- nástupy na chodníky v místech přechodů a autobusové zastávky na I/43 

- spojnice mezi ul. Dlouhou a V Bytovkách 2x 

- chodník u Služeb města Králíky s.r.o. 

- chodník od COOP kolem sportovního areálu k nádraží 

- spojovací ulička mezi ul. Nerudovou a Polní 
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- komunikace u čp. 891, 892, 893 / problémové místo, kde nemůže čištění 
zabezpečit traktor - Zerzán, Křivohlávek / 

- chodníky v ulici Červenovodská 

- chodníky v ulici 17. Listopadu 

- chodník v úseku od křižovatky ulice Tkalcovská po zpevněnou plochu u bývalého 
areálu firmy Sonntag 

- cyklostezka v úseku od čp. 310 po ulici Sportovní ulice 

 

V dalším pořadí provádí uvedená technika prohrnování parkovišť a dočištění křižovatek a 
stanovišť kontejnerů na TKO u čp. 658, 660, 489, 816. 

Traktor JD 5100R sypač s přední radlicí – SMK s.r.o. - zajišťuje prohrnování komunikací 
ve městě jako první zásahové vozidlo při větším spadu sněhu nebo oblevě. Dále zajišťuje 
posyp komunikací dle mapového podkladu. Provádí také prohrnování komunikací na Hedeči 
z křižovatky ke klášteru, dále směrem Dolní Lipka, Dolní Boříkovice a Derfle.  

 

Zajištění zimní údržby na určených komunikacích v integrovaných obcích: 

V obcích, kde není zimní údržba prováděna dodavatelsky, bude provedeno první čištění 
mechanizací firmy SMK s.r.o. Králíky, a to až po vyčištěním stanovených úseků pořadí 
důležitosti I. ve městě Králíky. 

 Dolní Lipka - provádí dodavatel zimní údržbu komunikací bez pořadí důležitosti vždy, když 
sněhová vrstva přesáhne 10 cm. Při delším spadu průběžně. Provádí rovněž prohrnování 
autobusových zastávek na Dolní Lipce. 

Prostřední Lipka - provádí dodavatel zimní údržbu komunikací bez pořadí důležitosti vždy, 
když sněhová vrstva přesáhne 10 cm. Při delším spadu průběžně. Provádí rovněž prohrnování 
autobusové zastávky na Prostřední Lipce. 

Horní Lipka  - provádí dodavatel zimní údržbu komunikací bez pořadí důležitosti vždy, když 
sněhová vrstva přesáhne 10 cm. Při delším spadu průběžně. Provádí rovněž prohrnování 
autobusových otoček na Horní Lipce. 

Červený Potok - provádí dodavatel zimní údržbu komunikací bez pořadí důležitosti vždy, 
když sněhová vrstva přesáhne 10 cm. Při delším spadu průběžně. Provádí rovněž prohrnování 
autobusové zastávky v Červeném Potoce.  

Heřmanice - provádí dodavatel zimní údržbu komunikací bez pořadí důležitosti vždy, když 
sněhová vrstva přesáhne 10 cm. Při delším spadu průběžně. Provádí rovněž prohrnování 
autobusové zastávky v Heřmanicích včetně autobusové otočky.   

Dolní Boříkovice - provádí dodavatel zimní údržbu komunikací bez pořadí důležitosti vždy, 
když sněhová vrstva přesáhne 10 cm. Při delším spadu průběžně. Provádí rovněž prohrnování 
autobusové zastávky v Dolních Bořikovicích. 

Mimořádně, nepravidelně, příležitostně na telefonické vyžádání budou prohrnovány 
přístupové komunikace na Hedeči k p. Sedlákovi, Kubíčkovi, Vašincovi, Krpelánové. 
Údržbu budou zajišťovat mechanizmy dodavatele. 
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7. Čištění chodníků  
 

Na území města bude prováděno čištění chodníků v těchto úsecích:  

ul. Nádražní, Dlouhá, Valdštejnova, Velké náměstí, 5. května, Moravská, Růžová, Nádražní, 
Malé náměstí a Červenovodská, přístupový chodník k MŠ ul. Moravská, přístupový chodník 
z parkoviště u Reichlů směrem ke kluzišti, přístup ke schodům za Žlutou školou (vč. schodů), 
pěší komunikace od COOP kolem sportovního areálu k nádraží, chodník od okružní 
křižovatky na silnici  I/43 směrem k Penny.  

Chodníky, které nebudou udržovány jsou uvedeny v Nařízení města Králíky č. 1/2016. 
 O vymezení úseků místních komunikací a chodníků na území města Králíky, na kterých se 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 
2016/2017. 

Odstraňovat bariery sněhu v místech nástupu na označených přechodech pro chodce na 
průjezdním úseku silnice I/43.  

Dodavatel provádění zimní údržby zajistí dále odklizení sněhu před autobusovými čekárnami: 
Dolní Lipka 2x, Dolní Hedeč 3x, Horní Lipka, Prostřední Lipka, Heřmanice, Dolní 
Boříkovice 2x, Červený Potok 2x. Přístup k čekárnám bude upravován jednou denně vždy při 
projíždění mechanizace v uvedené obci.      

 

 

8. Prostředky dodavatele provádění zimní údržby komunikací pro  
zajištění zimní údržby  

 

 

Technika: 

• Kolový traktor JD 5100R r. z. E01 8680 s přední a zadní radlicí – prohrnování  

• Kolový traktor JD 5100R r. z. E01 8681 s přední a zadní radlicí – prohrnování a posyp 

• Čelní nakladač s nájezdovou lžící pro prohrnování chodníků a nakládání sněhu Kamer 350 

• Sněhová fréza na traktor - pro náročnější likvidaci přívalového sněhu  

• Mitsubishi CANTER r. z. 2E7 5554 – odvoz sněhu 

• IVECO 150E27 r. z. 3E3 2088 – odvoz sněhu 

• IVECO Trakker r. z. 5E3 2030 – odvoz sněhu 

• Malá ruční sněhová fréza 
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Materiál:  

• Na deponii v areálu dodavatele je cca 50 t inertního materiálu s možností naložení v 
nepřetržitém provozu (pro rychlý pohotovostní zásah je na vozidle v garážích dodavatele 
temperováno l0 t posypového materiálu). Zásoby posypového materiálu budou průběžně 
doplňovány dodávkami z lomu Mistrovice. 

 

 

 

9. Mechanizace smluvně zajištěna  
 

- Traktor NH TL 100 s přední lopatou + zadní radlice firmy ZEOS 

- Smykový nakladač UNC s nájezdovou lžící firmy ZEOS 

- Traktor Zetor 7745 s přední + zadní radlice firmy Miroslav Skalický 

- Traktor bagr JCB firmy Miroslav Skalický 

- Smykový nakladač UNC s nájezdovou lžící firmy Miroslav Skalický 

- Traktor Zetor 7245 se zadní radlice firmy Česlav Řepka 

- Traktor bagr JCB firmy Česlav Řepka 

- Traktor 7011 se zadní radlice firmy Pavel Málek 

- Traktor NH TL 5040 s přední lopatou + zadní radlice firmy Jiří Vonz 

 

 

Kontaktní spojení: 

firma ZEOS p. Barna – Prostřední Lipka mobil: + 420 603 955 397 

firma Česlav Řepka – Červený Potok        mobil: + 420 739 278 856 

firma Miroslav Skalický – Dolní Boříkovice mobil: + 420 603 750 706 

firma Pavel Málek – Horní Lipka        mobil: + 420 603 219 891 

firma Jiří Vonz - Heřmanice           mobil: + 420 731 022 602 

 

 

  

Dodavatel provádění zimní údržby komunikací zajistí neprodleně odvoz sněhu z Velkého 
náměstí, ul. Dlouhé a Valdštejnovy, V Bytovkách, Malého náměstí a dále pak dle provozních 
podmínek z chodníků kolem silnice I/43. 

Pro tyto práce bude využito částečné omezení provozu  v některých ulicích a především 
Velkém náměstí. 
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Z důvodu průjezdnosti pro mechanizmy zajišťující zimní údržbu bude přechodně umístěna 
dopravní značka „ zákaz zastavení“ v příjezdové komunikaci k lékárně u telefonní budky. 

 

10. Povinnosti provozních zaměstnanců dodavatele provádění zimní údržby 
komunikací 

 

• dle pokynů vedoucích pracovníků a výše uvedených bodů 6, 7 a 14 dodržují stanovený 
postup při prohrnování a další úkoly spojené se zimní údržbou. 

• vedou předepsanou evidenci o výkonech mechanismů a vozidel při provádění zimní údržby 

• dodržují technologické předpisy k provádění zimní údržby, zejména dávkování 
posypových hmot a ostatní stanovené operativním plánem 

• v době domácí pohotovosti nastoupit neprodleně na pracoviště ve všech případech, kdy 
dojde ke změně povětrnostních podmínek a zhoršení sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací 

• při provádění prací dodržovat speciální předpisy pro ochranu zdraví při práci 

 

Dostupnost pracovníků Služby města Králíky s.r.o. určených k organizování zajišťování 
zimní údržby komunikací: 
 
Odpovědné osoby: 
jednatel 
Robert Jílek                  
tel. zaměstnání       + 420 465 631 320 
     mobil       + 420 734 578 987 
vedoucí dopravy 
Hájek Lukáš   
       mobil       + 420 734 473 967 
    
 

11. Spolupráce dodavatele provádění zimní údržby komunikací s orgány 
MěÚ Králíky, Policie a SÚS Pk 

 

 a) MěÚ Králíky  průběžně kontroluje plnění úkolů zajišťovaných dodavatelem provádění 
zimní údržby komunikací, které jsou stanoveny v tomto plánu a průběžně informuje 
dodavatele provádění zimní údržby komunikací o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které 
jeho zaměstnanci zjistili.  Po vyhlášení kalamitní situace se svým zástupcem účastní řízení 
prací pro urychlené zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací. 

b) Dodavatel provádění zimní údržby komunikací průběžně informuje orgány MěÚ o 
situaci v zimní údržbě komunikací. 

c) Příslušníci Policie ČR informují vedoucí pracovníky dodavatele provádění zimní údržby 
komunikací o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které zjistili při výkonu služby.  
V případech, kdy vozidlo stojící na komunikaci tvoří překážku silničního provozu  
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a znemožňuje nebo znesnadňuje provádění zimní údržby, rozhodnou o odstranění takového 
vozidla a to na náklady toho kdo překážku způsobil. 

K ohledání místa nehody na komunikacích pozve příslušník Policie ČR zástupce dodavatele 
provádění zimní údržby komunikací vždy, když má názor, že k nehodě došlo, třeba jen 
částečně, závadou ve sjízdnosti nebo schůdnosti zaviněnou dodavatele provádění zimní 
údržby komunikací. 

Při posuzování příčin dopravních nehod způsobených řidiči dodavatele provádění zimní 
údržby komunikací při zajišťování zimní údržby bude zkoumáno zavinění řidiče s 
přihlédnutím k výkonu práce, kterou řidič prováděl /zajišťování posypu kluzkých vozovek, 
oprávnění vyplývající z používání zvláštního výstražného světla apod./ 

d) Se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje spolupracuje dodavatel provádění 
zimní údržby komunikací při koordinaci provádění zimní údržby a to jak z hlediska časového 
tak i technologického  

e) S firmami ve městě Králíky a okolních obcích spolupracuje správce MK zejména v době 
kalamitní situace a to využíváním jejich mechanismů, vozidel a pracovníků pro urychlené 
zajištění sjízdnosti a schůdnosti. 

 

12.  Kalamitní situace 

 

Kalamitní situaci vyhlašuje MěÚ Králíky na žádost jednatele dodavatele. Práce v době 
kalamitní situace organizuje operační štáb a údržba se provádí operativně podle vývoje 
povětrnostní situace. 

Náklady na provedené výkony v době kalamitní situace sleduje dodavatel provádění zimní 
údržby komunikací odděleně a budou nadřízeným orgánem zohledněny při rozboru 
hospodaření. 

 

13. Základní technologické postupy při zajišťování zimní údržby 
komunikací 

 

 a) Odklizení sněhu mechanizačními prostředky 

Odklizení sněhu mechanizačními prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska 
nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat ještě před tím, než jej 
provoz zhutní. S odklizením sněhu se začíná, dosáhne-li vrstva napadaného sněhu 5 cm. Při 
trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně důležitých komunikacích se 
odstraňování sněhu provádí v celé jejich šířce, na ostatních komunikacích pouze v jednom 
pruhu. Po prohrnutí všech komunikací druhé třídy se provede vyhrnutí druhého pruhu. Sníh se 
shrnuje k okrajům komunikace a dle možností se odváží. 

Odklizení v protisměru se provádí pouze výjimečných případech za stanovení bezpečnostních 
opatření (majáky, světla, pomalá jízda, asistence druhé osoby).  Na parkovištích se sníh 
shrnuje do valů a dle finančních možností se odstraní.   
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b) Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev 

Na místních komunikacích s větší intenzitou dopravy se provádí kromě odstraňování sněhu 
ještě posyp komunikací inertními materiály a solankou. Účinek posypu spočívá v tom, že 
jednotlivá zrna posypových materiálů ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu a 
tím se zvýší koeficient podélného tření. Posypem inertními materiály není možno dosáhnout 
odstranění kluzkosti, nýbrž pouze zmírnění. Pro zkrápění se používá chlorid sodný 
koncentrace 18-21 %, který je odebírán od Správy a údržby silnic Pardubického kraje 
středisko Králíky. Solanka se použije při začátku sněžení jako preventivní zákrok proti tvorbě 
kluzkosti Při malé vrstvě uježděného sněhu do 1-2 cm bude solanka použita na komunikacích 
se zvýšeným provozem. Kombinace solanky s inertními materiály se použije při zvýšeném 
nebezpečí dopravních problémů z důvodu kluzkosti. S posypem inertními materiály se 
započne až po odklizení sněhu. Není povoleno provádět posyp inertními materiály do vrstvy 
sněhu přesahující 3 cm. Posyp komunikací inertními materiály se provádí v celé délce 
komunikace pouze na dopravně důležitých komunikacích. Na ostatních komunikacích se 
posyp provádí pouze na dopravně nebezpečných místech (stoupání, ostré směrové oblouky, 
zastávky veřejné dopravy atd.). viz mapový podklad. Pro posyp se používá čistá drť 2-4 mm, 
mimořádně v zastavěném území bude použito drtě 8 mm. 

 

c) Zimní údržba pěších komunikací 

Údržba chodníků je prováděna technikou dodavatele.  

Chodníky, které nebudou udržovány jsou uvedeny v Nařízení města Králíky č. 1/2016.  
O vymezení úseků místních komunikací a chodníků na území města Králíky, na kterých se 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku  
2016 / 2017. 

Služby města Králíky s.r.o. zajistí možnost prodeje posypového materiálu jednotlivcům, 
podnikatelům, obchodům. Dále nabízejí provádění prohrnování přístupových komunikací k 
obchodům a provozovnám podnikatelů. Ceník těchto služeb je k dispozici v kanceláři 
společnosti. 

Služby města Králíky s.r.o. dále nabízejí práce s montážní plošinou na shazování rampouchů a 
ledů ze střech za úhradu. 

   

 

 

14. Složení operačního štábu zimní údržby komunikací 

 

Městský úřad:  

p. Bc. Šverák Pavel  tel. + 420 465 670 754, mobil + 420 605 836 391 

Služby města Králíky s.r.o.:    

p. Robert Jílek    tel. + 420 465 631 320, mobil + 420 734 578 987 

Policie ČR:  

p. Ing. Němec Roman    tel. + 420 465 631 333   
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Kontrolní činnost: 

 

Průběžnou kontrolu provádějí:    

- odborní pracovníci správce 

- členové operačního štábu 

- odborní pracovníci dodavatele provádění zimní údržby komunikací  

- příslušníci Policie ČR 

Dodavatel provádění zimní údržby komunikací vede o prováděných kontrolách, zjištěných 
nedostatcích a jejich odstranění evidenci. 

 

15. Schvalovací doložka dle §41 zákona o obcích č.128/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů : 

 

 

Tento dokument byl schválen Radou města Králíky dne: 17.10.2016 usnesením 
č. RM/2016/41/701. 

 

 

             Otisk razítka       Otisk razítka 

 

    

            Jana Ponocná v.r.       Robert Jílek v.r. 

 starostka města       jednatel SMK, s. r. o. 


