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Úvod
Zimní udržba místních komunikací se provádí v rozsahu, kteqý přilrlížíke společerrsĘým

potřebám na straně jedné a k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na stľaně
dluhé.

Požadavky uživatele místníchkomunikací jsou vždy vyšší,než jsou ekonomické možnosti
vlastníka místních komunikací. Tento plán stanoví v souladu se zákonem č,. ĺ3l1r997 Sb' a $ 41
vyhlášky č. 10411997 Sb. ve znéni pozdějších pr'edpisů rozsah a pořadí důležitostimístních
komunikací, na nichž se zmírňováni zźlvad ve sjízdnosti a schůdnosti pľovádí, tedy meze možností
vlastníka místních komunikací při jejich zimnílldržbě.

čl. L.
Vymezení obsahu některých pojmů používaných v tomto plánu
Obecně závaznými právními předpisy se ľozumĺ
Zákoĺč,.I3l1997 Sb.'opozemníchkomunikacích(dálejen,,Zákon"),veznénÍpozdějšíchpředpisů

Vyhláška

č. 10411997

Sb., kteľou se provádí zákon

o

pozemních komunikacích (dá1e jen

,,Vyhláška"), ve znění pozdějších přeđpisů

Zimní údľžbou
se podle pořadí důležitostizmírňujízátvady vznikajícípovětmostními vlivy a podmínkami
zazimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místníchkomunikací a prujezdních
úseku silnic. ($ 41' odst' l Vyhlášky)
Sjízdnost místníchkomunikací
místníkomunikace jsou sjízdné,jestliže umožňujíbezpečný pohyb silničnícha jiných vozidęl
přizpůsobený stavebnímu stavu a dopľavně technickému stavu těchto pozemních komunikací a
povětrnostním situacím a jejich důsledkům ($ 26, odst. I Zákona).
Závadou ve sjízĺlnosti místníchkomunikací
se pro ťlčelytohoto plánu zimní űdrž:by ľozumítaková zména ve sjízdnosti těchto komunikací'
kterou nęmůžeřidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému stavebnímu stavu a
dopravně technickému Stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkum ($ 26 odst. 6
Zákona).

Schůdnost místníchkomunikací a průjezdních tĺsekťlsilnic.
je takový stav těchto komunikací, ktęĘŕ umožňuje bezpeěný pohyb chodců přízpůsobený
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich
důsledkům'V zastavěném ízemi obce jsou místníkomunikace a prűjezđni úsek silnice schůdné,
jestliže umožňujíbezpečný pohyb chodců, kten-ŕm je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a
dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkum; ($ 26
odst.2 Zákona)
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Zűvadou ve schůdnosti
se pro účelytohoto plánu zimni űdľžby rozllmí taková změna ve schůdnosti, kteľou nemůže chodec
předvídat při pohybu pr-izpůsobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace,
povětmostním situacím a jejich důsledkům ($ 26 odst. 7 Zákona).

Vlastník místníchkomunikací a chodníků
která v zastavěném uzemí obce hraničíse silnicí nebo místníkomunikací, je ýzická nebo pľávnická

osoba, která má povinnost odstraňovat nebo zmírňovat zźxady ve schůdnosti na přilehlém chodníku

a nese odpovědnost za škody, jejichż příčinou byla závada ve schůdnosti ($ 27 odst. 7 Zákona).
odpovídá za škody, jejichž příčinou bylra závada ve schůdnosti chodníku, místníkomunikace nebo
pĄezdního úseku silnice, pokud nepľokáže, že nebylo v mezích jeho možnostítuto záľadu
odstľanit, u závady způsobenépovětmostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit,
ani na ni pl'edepsaným způsobem upozornit.

Neudľžovanéúseky místníchkomunĺkací
jsou úseĘ, které se v zimě neudľžujíjednak pro jejich malý dopľavní ýznam ($27 odst. 6 Zátkona),
j ednak pro technickou nebo ekonomickou nemoŽnost zimni,,ldržby.
Vlastníkem místníchkomunikací
je obec ($9, odst. L Zźtkona). obec můžepověřit výkonem sqých vlastnických práv fyzickou nebo
právnickou osobu ($ 9 odst. 3 Ztlkona), která je spľávcem místníchkomunikací.

Kalamitní situace
vzniká mimořádnou změnou povětrnostní situace, jejíždůsledkem je nesjízdnost a neschůdnost
místníchkomunikací na většině llzemí obce. Jde zpravidla o nadměrn:ŕ spad sněhu spojený se
silnýn větľem nebo mimořádným vytvořením ledovky nebo námrazy.
Ekonomické možnosti vlastníka komunikací
je zejména výše finančníchprostředků, které můžeobec ze svého rozpočtu uvolnit na zimní údľžbu
místníchkomunikací.
Dodavatel prací
pro zajištění zimní iĺdržbymístníchkomunikací je Ęzická nebo právnická osoba, se kterou vlastník

(správce) místních komunikací uzavřęI smlouvu
komunikacích.

o

zajišťovánízimĺi űdržby na místních

Zimním obdobím
se ľozumí doba od l.listopadu do 3l. bÍęzna následujícího roku. V tomto období se zimní lldržba
místníchkomunikací zajištĘe podle tohoto plánu' Pokud vznikne zjmní povětrnostní situace mimo
toto období, zmirťllljíse závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací bez zbytečných odkladů
pt'iměl'eně ke vzniklé situaci.

J

ć|.2
ovinno sti vla stníka místních komunĺkací,sp ľávce místních
komunikací a uživatelůmístníchkomunikací v zimním období.

Záłldaďní

p

a) Vlastník místníchkomunikací

.
'

schvaluje plán zimní udržby místních komunikací, kteý zpravidla zpracovźná správce

místních komunikací.

pľovádí pruběžnou kontrolu kvality

a

včasnosti zajišťovánízimní uďržby místních

komunikací.

b)

Spľávce místnĺchkomunikací
. zajišt'uje včasnou přípraw na provádění prací spojených se zimní údržboumístních
komunikací.
. v pruběhu zimniho období operativně zmílňuje závady ve sjízdnosti a schůdnosti
na místních komunikacích.
. řídía kontľoluje pruběh zajišťovánízimníudržhymístních komunikací a vede o této činnosti
předepsanou evidenci.
, llzce spolupľacuje pl"i zajišťovánízimni űdľżbymístníchkomunikací s orgány města, se
správou a údržbousilnic a s oľgány státní a městské policie'

c)

Uživatelé místníchkomunĺkací
. jsou povinni přizpůsobit jízđua clruzi staw komunikací, kteď je v zimním období obvyklý
(kluzkost, sníh na komunikacích, záxěje, zmrazky apod.).
. při chůzi po komunikacích, kde se pođletohoto plánu zmíľňujizźnady ve schůdnosti, dbát
zvýšenéopatľnosti a věnovat zýšenou pozornost stavu komunikace (např. zmĺzlékaluže,
kluzkost ve stínu stromů a budov atp').
' při chrizi po chodníku používatté části chodníku, které je posypána inertními posypoqfmi
materiály.
. při přecházení komunikace použítpřechodu, kteý je udľžován.

čl. 3
Zńklaďní technologĺcképostupy při zajĺšt'ovánízĺmníúdľžby
místníchkomunikací

d) odklízenísněhu mechanickými prostředky
je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnějšítechnologií zimní údržby.Sníh je nutno
odstľaňovat podle pořadí stanoveného v tomto plánu ještě před tím, než jej pľovoz zhltní'
S odklízením sněhu sę zač,iná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm' Při trvalém
sněženísę odstraňování sněhu opakuje. Na dopľavně důležiýchmístníchkomunikacích se sníh
odstraňuje a posyp se pľovádí v celé délce a šířce,na ostatních nejméně v jednom pruhu, na
chodnících nejméně v šířce 1 m. S posypem místníchkomunikací se zač,íná až po odklizení sněhu.
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e) Zdľsňování náledí nebo pľovozem ujetých sněhových vľstev ineľtnímiposypovými

materiály
Účinek posypu inertními posypovými materiály spočíváv tom, že jednotlivá zrna posypového
materiálu ulpí na povľchu vrstvy náledí nebo ujeté sněhové vrstvy atim zvýšíkoeficient tření. Tento
koeficient je však nízký a pouze zmíľňuje kluzkost komunikace. Jde zpravidla o opatření pouze
krátkodobé, poněvadž pľovoz na komunikaci způsobíodvátí posypového mateľiálu na okľaj
komunikace.

0

Používáníchemických posypovych materiálů
je z hlediska bezpečnosti provozu na místních komunikacích nejvhodnější technologií zimni
űdržby. Posyp těmito materiály se provádí až po odstranění sněhu na zbýkovou vľstvu sněhu, kteľá
by neměla být vyššíneŽ 3 - 5 cm.

g) Ručníúklid sněhu

a ľučníposyp

z důvodůbezpečnosti a ochrany zdraví pľacovníkůsprávce místníchkomunikací provádí pouze
za denního světla nebo na místech v noci řádně osvětlených. Tímto způsobem se odstraňuje sníh
aptovádí posyp na místech pľo mechanismy nepřístupných. Jako např' na űzkých chodnících,
se

schodech atp. Takto se rovněŽ

zajišĘe uvolňování vpustí, aby

Chemický posyp schodů se pľovádí pouze
tak, aby nebyla ohroženajejich schůdnost.

K

byla zajištěna jejich průtočnost.

v nejnutnějších případech a v co nejmenší míl'e, avšak

chemickému posypu schodů se přednostnéužíváchloľid sodný.

čl.4.
Zab ezp eč.enísj ízdno sti komunikací a s chůdnostĺchodníků
Za otganizaci a výkon zimni služby na místníchkomunikacích v údržběTechnických služeb
T;;inec s.ľ.o. odpovídá r'editel (Ing. JaľomírDiblík). Pľacovníkem odpovědn;ihĺ řediteli za denni
odstraňování zźnad ve sjízdnosti místníchkomunikací, schůdností chodníků a veřejných
prostranství, vyvolaných zimními podmínkami (náledí, sníh, závěje apod.) je dispečer TS Týnec
(Jaromíľ Šticna;.

ct. 5.
K údľžběv zimním období ie:
28p27 km místníchkomunikací včetně pěších a Í2,464 km účelovýchkomunikací v I.-[I. pořadí,
2,278 km chodníku u (s) komunikaci a l0,938 km chodníkůu místníchkomunikací (c;d) v ľežimu
A-B-C-viz. příloha,,SUMARIZACE ZIMNÍ ÚDRŽgy".

Autobusové nádraží je zahrnuto v km účelovýchkomunikací'

K dispozici jsou tyto mechanizačnípľostředky:
tľaktoľ ZETOR 7542 sę sněhoqfm pluhem .....'....' 1 x
.....lx
sypač s ľadlicí- vozidlo

sypač s ľadlicí _ vozidlo

MAGMA
ZEBRA

vozidlo ZEBRA - zźiožni

......... '..1x

1x
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nakladač L752
nákladní auto (odvoz
nakladač JCB 3Cx
nakladač DAPPER

sněhu)

lx
.''...'...'...2x

...'..'...''...'

......'...1x

.....1x
Před uvedením těchto męchanizačníchprostředků do zimni pohotovosti budou všechny Znovu
funkčně přezkoušeny zapÍítomnosti ředitele a dispečera TS Týnec s'r.o.

Obvod města je ľozdělen u místníchkomunikací do 3. stupňri dopľavní důležitosti:
Stupně dopravní důležitostisjízdnosti vozovek jsou zpľacovány podle základních směru zimni
ídržbysilnic a místních komunikací v ČR, ve smyslu Zźtkona o pozemních komunikacích
č. I3ll997 Sb. a Vyhlášky č. 104/1997 Sb. vezněnipozdějších předpisů
1. por"adĹľežim A:

nejdéle do 4 hodin
2.pořadí-reżimB: nejdéle do 12 hodin
3. pořadĹľežimC: po zajištění sjízdnosti na komunikacích 1 ' a2.poiadi, nejdéle však do 48 hodin.

l. pořadí:

'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'
.

Týnec nad Sázavou-34c,l3d-sídliště Kněžina - pľůtahod křižovatky u viaduktu k hornímu
parkovišti
úseky llc,L}c-Farský kopec - sjezd zhlavni silnice úsęk ul. Farská * ul. Bľodecká
8c,9c-ul' 1. máje' K. H. Máchy
úseky 2c-ul. Klusáčkova - část od staľépošty ke křižovatce s ul. Sad pt*átelství a zpět ke
křižovatce se silnicí II/106 pod č. p. 10
úseky l3c-ul' Pod Hradištěm - část od silnice Iv106 k budově čp. 3
14c_ul. K Náklí
úsek 15c-U trati
úsek 20u- kolem budovy MěÚ
úsek 16c-ul. Sadová - část od silnice 111106 ke Kižovatce s ul. Příčná
l7c-ul. Příčná
19c-Husova
úsek 23c-u|. Družstevní- od křižovatky se silnicí II/106 k ul. okružní
25c-u|.

okružní

26c-ul. KZelenýmvľatům

úseky l0u,2ll,ŻŻu-bus nádraži - jízdní,pruh po obvodu nádraží v šířce4 m + lávka
k podniku JAWA MOTO, spol. s r.o.
20c,24c-ul. Na Hlinkách, 9. května

Chľást nad Sázavou - úseky 38c,40c- osada od žę|ezničníhopřejezdu ul. Na Potočině panelová komunikace pod chatovou osadou do křižovatĘ ke kostelu
úsek 39c- od kostela po dlážděnékomunikaci k obchodu
přejezdu
úseky 39c,45c od obchodu kželeznlčnímupřejezdu pod Piškem, od železĺičnílro
k tľafostanici u Janocha, od trafostanice sjezd ke kostelu
Chrást nad Sázavou - sídliště 46c,47c,25d,26d
Zboŕený Kostelec-27c,28c,ťtsek 56u- panelová komunikace (od č. p.73 k č' p. l02)+ spodní
komunikace (od č' p' 53 k č' p. 59)

2. pořadí:

.
'

Týnec nad Sázavou- úseky 16c_ul' Sadová - zbytek od Kižovatky s ul. Příčná
úsekl2c-Farskýkopec- ul. Brodecká
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úseky 23c-ul. Družstevní- zbytek mimo 1. pořadí
30d-Na Hlinkách-za Vlasákem
21d-ul. Sázavská

22d,- Čakovická
Ż4d-v koutech
23d-K jezu
9d a 24u-Komenského
úseky 11c- Farská, 17u-Pod školou, 1d-Nád. Hodějovského
úsek l0u- paľkoviště u tržnice
10d,11d,12d,I4d,I5d,I6d'17d,18d-sídliště Na Kněžiné - 4x bočníúčelovékomunikace a
chodníky
úseky 15c-U Trati, l8c-U Hřiště, 2tl,3u,4u,2lc,2Żc,10u-Jílovská - mezi městsk1fini domy
6c-Kĺusičanská - pouze průtah
7c-U Janovického potoka
10c-Na vinici
4c- Mírová
1c-Lípová
3c-Růžová
5c-Sad Přátelsťví
úsek 2c-Klusáčkova - před Společenslaým centľem
úsek l3c-Pod Hľadištěm - část od Auzkých ke knihovně
3Sc-Brodce - výezdna KněŽinu kolem č' p' 7
21u-Brodce před Jawou od lávky směr Zb.Kostelec
36c-Luční
37c_Chľástecká
úseky 10u-parkoviště u MěÚ, paľkoviště pod pěšízónou
164u K Lesíku
165u-chodník k ZŠ
Chrást nad Sázavou 29u,33u,34u,35u,36u,37u-kčov,39u,4ou
úseky 41u,úseky 42u,44u,useky 45u, úsek 38c a 75u Na Potočině, 4lc,43c,44c,
72c_Višňová
ostatní komunikace mimo 1. pořadí
Chľást nad Sázavou _ sídliště17lu- na paľkovišti (přední a zaďni) u čp'239,48c, úsek 50u
Peceľady - úsek 89u, 9Ou,úsek 102u, 55c, 56c,57c, úseky 58c, 59c, úseky 6Ic, 60c, 62c,
53c Pecerady - Větrov (včetně výjezdu na Hvozdec, na hľanici katastru)
Zboŕený Kostelec - úsek72u, l66u, 167u, 29c,30c, 31c, 32c, ostatní komunikace mimo
1. pořadí
Podělusy- 50c-ul. ke mlýnu, 52c- tsl. od telefonní budky k lesu'

3. poř'adí:

.
.
.
.
.
.
.

Týnec nad Sázavou- úsek 1Ou-parkoviště u nového hřbitova
úsek 1su-KÍátká, 5u,6u,7u,úsek 9u
49c-Kĺusičanská - 4 x bočníúčęlovékomunikace
1lu_K. H' Máchy - bočníúčelovákomunikace k Zahľadníkoqiłn
169u-Soudovka
170u- účelovékomunikace mezi garážemi nad sídlištěm Kolonka
Chľást nad Sázavou - osada 27u, úsek 24cPod hájenkou, úsek 28u pod studánkou,44u-k
č. p. 56

.
.
.
.
.
.

Peceľady-úsek 79ll, u Podhajáku, úsek 89u,58 c a 61c,95u-Hůľka
ZboŕenÝ Kostelec -33c- pravý břeh pod hradetn, 64u-k č. p. 11 1
Podělusy-l05u,l 16u,1 l 7u,57c, ostatní komunikace mimo 2. poÍadi
Kľusičany-I43u,l44ll,l45u',l46u,148u,149u,15u,úsek 151u,67c,68c,69c,70c
Hrusice_úseky 71c
Cakovice- 64c, 65c, ó6c, úsek I29u, 134u' úsek 139u, úsek l4Ou-zajišt'uje externí
dodavatel.

Sjízdnost těchto vozovek bude zabezpečována chemicĘim posypem (chlorid sodný) a inertními
mateľiálem (kamenná drť fr. 4-8 mm), chodníky a schođištěspadajícído údrŽby TS T1ýnec s.ľ.o.
budou po odklizení sněhu pruběžně udržovány ve schůdnémstavu'

V případě potřeby bude prováděn zásah na místníchkomunikacích a chodnících i vícekrát za den.
Při většímmnožstvísněhu bude prováděno jeho odváženíz l,szkých a fľekventovaných proťrlů
vozovek.

čl. 6.
Mateľiály pro posyp MK, chodníkůa schodišt':
Posypová kamenná drť frakce 4-8mm je na úložištiv areálu TS Týnec, nasmlouvá u firmy DOBET.
Způsob nakládźlni je nakladačem, popř. ručně. Chemická sůl je rovněž uložena v dostatečném
množství v areálu TS'

Materiálové zabezpečenízimní ű&žby vozovek a chodníkůj e dostatečné.

čt. 7
Pohotovostní služba bude oľganizována takto:
Zabezpečnou sjízdnost místních komunikací a schůdnost chodníků, schodů a veřejných prostľanství
ve správě TS Týnec s.r.o., odpovídá ředitel. Celou akci bude zajišťovat střídavě s dispečerem.
Střídat se budou vŽdy po týdnu a to od 6'00 hodin v pondělí do dalšího pondělí do 6.00 hodin.
V ýdnu, ve kteľémmají službu' plně odpovídají za bezpečnou a bezchybnou zimni údržbu
v mimopľacovní době. Budou sledovat situaci a stav vozovek a chodníků včetně schodů a veřejných
pľostľanství.Podle povětmostních podmínek a situace upřesňují ľozsah a obsah zimní lldtžby,
rozhodují o nasazení příslušnétechniky. Vzbudí pľacovníky, kteří jsou dle vlastního rozpisu
organizace v pohotovosti doma. Pracovníci osáđekurčených k prohmování a posypu budou
v pohotovosti doma dle rozpisu, který uľčíjaký den a kteý pracovník má pohotovost. Pohotovost
budę stanovena na dobu potřebnou a vede se o ní pl'esný záznam. Za pracovní pohotovost bude
pracovníkům vyplácena odměna dle platných mzdových přeđpisů.Zimní lldržba je rozdělena na
údľžbumístních komunikací a chodníku s veřejnými prostranstvími.
Na oba úsekyjsou zv|ášť vyěleněni pracovníci, takže se zodpovědnost nepřekqývá.

čl. 8.

Pľacovníkůmmusí bý znźlmo co, kdo a kde bude zajišťovat,jakým způsobem se zimní udržba
při zásahu bude pľovádět, jaké mechanizačníprostřeđĘbudou použity, kdo bude za prźrci
zodpovídat a jakábude za vykonanou práci při zimní údržběodměna.
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čl.9.

Pľáce při zajišťovźníbezpečnésjízdnosti místníchkomunikací a schůdnosti chodníku musí bý
pľováděny v kterékoli denní i nočnídobě a to tak, aby kluzké povrchy vozovek po předchozím
pľohmutíbyly ošetl'eny chemickým posypem popt'. ineftním zdľsňujícímmateľiálem, dle pořadí
dopľavní důležitosti v době pokud možno co nejkratší.

Pľacovnídoba se řídíplatnými předpisy stanovenými dle zákona

č' 26212006 Sb' ve

zněni
pozdějších předpisů. Nastane-li takový pt'ípad, Že bude třeba normální pľacovní dobu pľodloužit,
bllde za pl'esčasovou pľáci poskýnuto náhradní volno nebo práce pl'esčas pľoplacena.

čl. L0.
Do 18. listopadu budou uvedeny do pohotovosti všechny stľoje amęchanizmy a podle potřeby i
pľacovnísíly k zajištění zimní tldrŽby místníchkomunikací, chodníkůa veřejných pľostľansťví
v údľžběTS Týnec s.r.o' Denně se po pľáci uvedou stľoje a mechanizmy do pohotovostního stavu
tak, aby byly schopny okamžitéhozásahl. Po skončeníposypu budou str'oje omyty a
nakonzervovány. Posypové matęriály budou vźdy v zásobě' Všechna vozid|a a stľoje zapojené do
zimní űdtžby budou mít doplněny pohonné hmoty. odpovídá zato řiď1č, kter'ý vozidlo nebo stroj po
skončenízá,sahl odstavil a dispečer.

V

čl.11.

případě, že nastane kalamitní situace, bude ihned vyhlášena pohotovost všem pracovníkům
TS T1ýnec s'r.o. Práce budou řízeny tak, aby v době pokud možno co nejkľatší,podĺe pořadí
dopravní důležitosti, byl zajištěn prujezd vozidel a schůdnost chodníkůa veřejných prostransťví.

ćl. t2.
Jednotlĺvá schodiště a úseky chodníkův zimní údržbě
Všechna schodiště a těleso lávĘ u podniku JAWA se chemicky ošetřují pouze ve výjimečných
situacích. Při úklidu chođníkůjsou souběžně zajišťovány prostupy kpřechodům pro chodce,
v křižovatkách, ýstupní a nástupní místa na autobusových zastávkách, přechod přes železniční
přejezdu Metazu a přístup ke kontejnerovým stáním tříděného odpadu.
Schodiště - ľežim,,A"I. pořadí - samostatný chodník - schody ,,d"
. úsek 8d-u panelových domů k autobusovémllnáđtażi
. úsek 2tu-na lávku u podniku JAWA MoTo, spol s r.o.
. úsek 3d-u budovy společenskéhocentľa T;ýrrec - prostřední
. úsek 5d-z paľkoviště pod pěšízónou a na pěšízónu
' úsek 79d-ze sídliště Kněžina
Schůdnost schodišťuvedených ve skupině ,,A" musí bý při spadu sněhu nebo tvoľbě náledí
vpľacovní době tj. době od 06:00 - 15:00 hodin zajištěna nejpozději do 2 hodin po zjištění
dispečera, že vrstva napadlého sněhu đosáhla5 cm nebo že na schodištích dochází k ťvorbě náledí.
V mimo pľacovní době, tj. od 15:00 - 06:00 hodin pak nejpozději do 4 hodin' Po odklizení vrstvy
sněhu bude schůdnost schodišťzajištěna ineftním popř. chemick1im posypoqým materiálem.
Při trvalém sněženínebo při ťvoľbě náledí budou schodiště pruběžně kontľolována a udržována
ve schůdnémstavu.
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Schodiště _ ľežim,,B* Ir. pořađí- samostatný chodník - schody,,d"
. úseky 3d-u budovy společenskéhocentra Tynec - levé + pľavé
. 2Od-schodypod staqým hřbitovem
. úsęk2d-schodyu lékárnyPodHĺadem
. úsek 2d-schody naproti knihovně
. úsek 2d-schody u domu č. p. ĺ 3
. úsek 16u-schodyu domu č' p. l59
Schůdnost schodišť uvedených ve skupině ,,B" bude zajištěna po provedené údľžběna schodištích
uvedených ve skupině ,'A", nejpozději však do 6 hodin po zjištění dispečera, že vrsťva napadlého
sněhu dosáhla 5 cm nebo Že na schodištíchdochází k tvorbě náledí. Po odklizení vľsťvysněhu bude
proveden posyp ineľtnímnebo chemickým mateľiálem. Při trvalém sněžení nebo při ťvorbě náledí
bude údľžbaschodišť pľováděna opakovaně.

Chodníky - I. Pořadí (režim A) - samostatný chodník - schody,,ĺl''

.
.
.
.
.
.
.
.
.

v sídlišti KněŽina
úsek 2d-chodník ul. Benešovská (od křižovaĘ pod společensĘým centrem ke hřbitovu)
úseky 2d,4d,5d,6d-chodníky od křižovatĘ pod společenským centľem ?ź po křižovatku
Jílovká-Sadová-Pražská, včetně přejezđua mostu TGM a náměstíčka před CS
úsek 2lu_chodník a přechodová lávka přes Sázaw - od nádraźík podniku JAWA MoTo,
spol. s r.o.
úsek Sd-chođník- Pěšíulice - pouze levá část ve směru k oD Hruška
9d-chodník ul. Komenského před ZŠsměrem k MŠvčetnéareźůlZś
úseky Sd,Sd-chodník od oD Hruška přes rondel ke schodišti
úsek 28d-chodník od Montany k přechodu ke škole
7d-chodník ul. Jílovská včetně přechodů a nového úseku Husova - křižovatka Na Potočině
1

5d,1 6d ,I7 d,78d, l 9d-chodník

Chodníky _ ľežim,,A"
. úsek 23c-chodník ul. Družstevní(od B3H podél obchodního domu Hruška po obou

.
.

stranách) levý a pravý
úsek 2{c-chodnik v ul. Na Hlinkách
poštou pľavý
14c,l5c-K Náklí

leý

úsek 23c, chodník podél parkoviště v centru před

Schůdnost chodníku uvedených ve skupině ,,A'o musí bý při spadu sněhu nebo tvorbě náledí
vpľacovní době tj. době od 06:00 - 15:00 hodin zajištěna nejpozději do 4 hodin po zjištění
dispečera, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm nebo žę na chodnícíchdochází k tvoľbě náledí.
Vmimo pracovní době tj. od l5:00 - 06:00 hodin pak nejpozději do 5 hodin. Po odklizení vrstvy
sněhu bude schůdnost chodníku zajištěna inertním popř. chemickým posypov;;im materiálem.
Při trvalém sněženínebo při tvorbě náledí budou chodníky pruběžně kontrolovány a udržovány
ve schůdnémstavu.

Chodníky _ II. pořadí (ľežimB) - samostatný chodník - schody,,d''

.
.

úsek Sd-chodník na autobusovémnádraŽí
úseky 3d-chodníkpođspolečenským centľem

Chodníky - ľežĺmrrB"
. 24c-3 úseky - U hájenky k č.p' 559,556 a před č. p. 593
. 25c-chodník okružníulice - po obvodu kruhového objezdu
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a k prodejně

Zoo leý,

pravý

.
.
'.
.
'.
.
'
'.

úsek 26c-chodník ul. K Zelen;1hn vľatům(podél aľeálu MŠ),k okružnílev'ý, pľavý
úsek 26c-chodník ul. K Zelen]1hn vratům fuodél aľeálu MS), k okružníleqý, praý
úsek 1s-chodník Chrást sídliště - nad tęnisouými kuľťy levý, pľavý knádraži
úsek 1s-chodník Chrást osada _ podél hlavní silnice od pr'ejezdu k tľansfomátoru praqý, leqý
úsek ls-chodník autobusová zastávky Chľástu hřbitova
úsek 2s-chodník PraŽská-vpľavo od přejezdu knźĺdraźi
úsek 3s-chodník Podělusy - podél hlavní silnice pravý
úsek 6s-chodník na Bľodcích od lávky ke křižovatce s 9s pľaý, levý, pr*ed č. p.24 pravý
úsek 6s_Brodce - Zbořený Kostelec levý, prav'ý včetně přechodu
úsek 9s-chodník na Bľodcích odpizzerie Bľodiente k areálu technických služeb pravý
úsek l4c-chodník ul. K Náklí pľavý' leqý

Schůdnost chodníku uvedených ve skupině ,,B" bude zajištěna po provedené údržběna chodnících
uvedených ve skupině ,,A", Ílejpozději však do 8 hodin po zjištění dispečera, že vľstva napadlého
sněhu dosáhla 5 cm nebo žę na chodnícíchdochází k fvorbě náledí' Po odklizení vrstvy sněhu bude
pľoveden posyp inertním nebo chemickým materiálem. Při trvalém sněŽęní nebo při fvoľbě rráledí
bude údľŽba chodníku prováděna opakovaně.

Chodníky - III. Pořadí (režĺmC) - samostatný chodník - schody - mosĘ ,,d" a ,,u''
. úseky 6d-chodník ul. Jílovská - na stľaně před RD od budovy b;ývalého MNV směľ Chrást
. úsek 16u-pěšina od čp. 159 nad schodištěm podél K. H. Máchy v délce cca 15 m
. úsek 2d-dvur ZŠv Benešovské ulici

.

33d-Zbořený Kostelec-most

Choĺlníky - reźim,,Co'

.
.
.
.
.
.
.

19c-chodník ul. Husova pravý
2Oc-chodník ul. 9' Května pravý
21d,úseky 24d-chodníky v sídlištiľodinných domů Pražská levý, pľavý
l7c,18c-chodníky ul. Příčnáa U Hřiště levý, praqý
úseky 3c a 4c-chodníky ul. Růžová,Mírová leqý, prauý
úselry 6c a 8c,9c,10c-chodníky v ul. K. H. Máchy, 1. máje, Na Vinici, Kĺusičanská levé,
pravé
2s-Čakovice 3 úseĘ(od p. Brabce, ke hřiště, na Močiđla)

Autobusové zastávky
. Jílovská

.
.
.
.
.
.
.
.

'Ukurhi
. U staré školy
. U Jawy
. Zbořený Kostelec U Holubů
. Zbořęný Kostelec U Křesadlové
. Zbořený Kostelec 339 - pod hradem
ČistéPotoky
.'

Dopľavní termínál Týnec- zastávky

Čakovice
Brodce
PeceradyPodhaják
Peceľady U hřiště
Peceradynáves
Podělusy
Chrást vesnice

Krusičany na 5s-Kiž

a

1

1s-náves

Schůdnost chodníkri a zastávek uvedených ve skupině ,,C" bude zajilšténapo pľovedené údržbě na
chodnícíchuvedených ve skupinách ,,A" a,,B" nejpozději však do 48 hodin po zjištěnídispečeľa,že
vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm nebo že na chodnících dochází k tvorbě náledí. Po odklizení
11

Vrst\y sněhu bude proveden posyp iner1ním nebo chemick}jm mateľiálem. Při tľvalémsněženínebo
při tvorbě náledí bude údľžbachodníků prováděna opakovaně.
Jmenované úseky _ neudľžované
. 18u-pěší stezka na Farském kopci - od fary k Sázavě
. 19u-pěší stęzka podél Sázavy - od Bľodcůke mljmu
. ll2u-přístupové komunikace kchatám (paľc. č.316Ż118) vPodělusích - obě chatové
lokality
. 30u,31u,32u-přístupové komunikace v chatové osadě Chľást - osada u panelové komunikace
. úseky7Żu-přístupová komunikace do osady Páš-ovka vę Zboĺ'eném Kostelci
. I{Zu-přístupová komunikace v Krusičanech k Zaludovi, pod bus zastávkou
Neudržované úseky budou označeny tabulí, že se v zimě neudľŽují.

čl. 1"3.
záłvaď
Casové lĺmĺťypľo Zahájení pľacík odstraňování a zmírňovźłní
komunĺkacích
ve sjízdnosti a schůdnosti na místních

Při spadu sněhu a jeho odstraňování
a) V pracovní době od 6:00 do 14:30 spľávce místníchkomunikací nepľodleně po zjištění
dispečera, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.

b) V

době mimopracovní od 15:00 do 06:00 pr"i pohotovosti pracovníkůna pľacovišti obdobně
jako v předchozím odstavci' při domácí pohotovosti do 90 minut po zjištěnídispečera, Že
vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.

Při posypu místníchkomunĺkací chemĺckýmĺa ineľtními posypovými mateľĺály
jsou časovélimity pro zahájení praci stejné jako v odst' a).
město T1ýnec nad Sázavou pľo zimní období 2020 _
2021' byl dne ' '.. ... 2020 schválen radou města usnesením č. RM2020/ ,...l..'.''.'

Plźĺĺzimní uđľžbymístních komunikací pro

Tímto se stává zźlk|adním pr*edpisem pľo zajišťovánízimni lidľžby místníchkomunikací a správce
místrríchkomunikací , jakožto i užívatelémístníchkomunikací jsou povinĺi se tímto plánem řídit.
Vyhlášení se provede tak, že oznźlmeĺio schválení plánu zimníűdržby se vyvěsí po dobu 15 dnů na
úr'ednídesce města s tím, že s plánem zimní udržby je možno se seznámit na podatelně MěÚ Týnec
nad Sázavou a v kanceláři Technických služeb T;ýmec s.ľ.o.
Zpracoval: Jiří Vľbata

Mgr. Maľtin Kadrnožka
staľosta města
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