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PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY OBCE KYJE
I. Zimní údržba

Na základě § 42 odstavce 2 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikací, ve znění dalších vyhlášek,  vydává obec Kyje  tento plán zajištění sjízdnosti místních
komunikací v obci Kyje.
Úkolem  zimní  údržby  je  zmírňování  závad  ve  sjízdnosti  a  schůdnosti  místních  komunikací vzniklých
zimními  povětrnostními  vlivy  a  jejich  důsledky  tak,  aby  zimní  údržba  byla  zajišťována  s přihlédnutím  ke
společenským  potřebám  na  straně  jedné  a  k  ekonomickým  možnostem  obce  na  straně druhé. 
V  zimním  období  není  možno  závady  ve  sjízdnosti  a  schůdnosti  odstranit,  nýbrž  jen  zmírnit  a vzhledem
k tomu, že závady nelze zmírnit okamžitě na celém území obce, stanovuje „Plán zimní údržby" priority  údržby,
a  to  jak  místně,  tak  i  časově.  Tyto  priority  vyplývají  z  nestejné  důležitosti  místních komunikací a z
technicko-ekonomických možností provádění zimní údržby.
Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací  spojených se  zimní
údržbou  těchto  komunikací  a  jedním  z  důkazních  prostředků  pro  posouzení  odpovědnosti vlastníka
místních  komunikací  za  škody  vzniklé  uživatelům  komunikací  z  titulu  závad  ve  sjízdnosti  a schůdnosti.

II. Základní pojmy plánu

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:   
a) zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")
b) vyhláška  č.104/1997  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  o  pozemních  komunikacích  ve  znění  pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška")
Zimní údržbou místních komunikací
se rozumí podle pořadí důležitosti zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti  těchto  komunikací,  vznikající
zimními  povětrnostními  vlivy  a  podmínkami  (§  41 odst.  1 vyhlášky).
Sjízdnost  místních  komunikacích
je  takový  stav,  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  místních  komunikací
se  rozumí  taková  změna  ve  sjízdnosti,   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).
Schůdnost  místních  komunikací je  takový  stav,  který  umožňuje  bezpečný  pohyb  chodců  přizpůsobený
stavebnímu  stavu  a  dopravně  technickému  stavu  těchto  komunikací  a  povětrnostním  situacím  a  jejich
důsledkům (§ 26 odst. 2 zákona).
Závadou  ve  schůdnosti  místních  komunikací
je  taková  změna  ve  schůdnosti,  kterou  nemůže  chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu
stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7
zákona).
Vlastníkem místních komunikací je obec (§ 9 odst. 1 zákona), dále jen „vlastník".Ekonomické možnosti vlastníka
místních komunikací jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může obec ze svého rozpočtu na zimní
údržbu místních komunikací poskytnout. Neudržované  úseky  místních  komunikací jsou  úseky,  na  kterých  se
pro  jejich  malý  dopravní  význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (§ 27 odst. 6
zákona, po změně odst.5)
Zimním obdobím
se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních
komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují
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se  závady  ve  sjízdnosti  a  schůdnosti  bez  zbytečných  odkladů  přiměřeně  ke  vzniklé  situaci  a  technickým
možnostem vlastníka (správce) místních komunikací.

III. Základní  povinnosti  vlastníka  a  uživatelů  místních  komunikací  v  zimním
období

Obec Kyje je vlastníkem místních komunikací.    
Obec Kyje zajišťuje zimní údržbu vlastní obecní údržbou + dodavatelsky.
a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací
- zajistit potřebné finanční prostředky pro provádění zimní údržby
- zajistit přípravu pro provádění zimní údržby
- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby
b) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací
- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu místních komunikací, který je v zimním období obvyklý
- při chůzi po komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a
věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atd.)
- při chůzi po komunikacích používat pokud možno té části, která je posypána posypovým materiálem

IV. Mapová příloha

Nedílnou součástí  tohoto plánu jsou mapové přílohy,  na níž  jsou vyznačeny dle  jejich dopravního významu
místní komunikace, na kterých provádí zimní údržbu obec Kyje.

a) I. pořadí důležitosti červeně
b) II. pořadí důležitosti modře
c) neudržované zeleně

V. Vyloučení ze zimní údržby

Zimní údržba se neprovádí:
1. na místních komunikacích vedoucích výhradně k domům bez trvale žijících obyvatel (i pokud zde mají

trvalý pobyt)
2. na účelových komunikacích a přístupových komunikacích k jednotlivým nemovitostem. 

VI.  Zodpovědnost za provádění zimní údržby

Za provádění zimní údržby podle tohoto plánu zodpovídá obec Kyje.
Důležitá telefonní čísla:
705 112 322 místostarosta, obsluha traktoru
725 081 048 starosta

VII. Rozdělení do okruhů

Pro  potřeby  odklízení  sněhu  jsou  místní  komunikace  rozděleny  do  2  pořadí,  s  ohledem na  jejich  dopravní
význam, požadavky na dostupnost a technologii údržby.

VIII. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací

Dle § 46 vyhlášky se stanovují tyto lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací
a) I. pořadí důležitosti do 8 hodin,
b) II. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I., nejpozději však do 24 hodin.

V obci  Kyje se nachází také komunikace III. třídy. Její údržba není předmětem tohoto plánu zimní údržby, za
údržbu zodpovídá Správa silnic Královéhradeckého kraje
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IX. Způsob odstraňování závad ve sjízdnosti

a) Komunikace    jsou   zbavovány sněhu   mechanickým odklízením, tj.  pluhováním. S odklízením sněhu se
začíná  v  době,  kdy  vrstva  napadaného  sněhu  dosáhne  minimálně  10  cm.  Při  trvalém  sněžení  se
odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování sněhu se provádí v celé šířce komunikací, pokud to situace
umožňuje.

b) Při  vzniku déle  trvající  ledovky   na komunikaci  s  I.  pořadím důležitosti  objednán posyp  štěrkem od
externího dodavatele. Za lhůtu do provedení posypu obec Kyje nedokáže ručit. S posypem ledovky se
začíná až po skončení trvalého sněžení a odklizení vrstvy sněhu.

a) Posypové materiály a jejich použití:   Používá se kamenné drti frakce 4-6mm nebo 4-8mm. Frakce 0-4
resp. 0-6mm a stejně  tak  popel  je  zakázáno  používat  pro  obtížnost  mechanického  odstraňování  a
vysoké  prašnosti  při odstraňování zbytků posypu při jarním úklidu .

b) Chemické  materiály   se v obci Kyje nepoužívají z ekologických a ekonomických důvodů.

X. Seznam mechanismů

1. Traktor Zetor se zadní radlicí

XI. Provádění kontroly

Kontrolu provádění zimní údržby podle tohoto plánu provádí starosta, případně místostarosta obce.

XII. Materiál pro zimní údržbu

Materiál  pro  posyp  (písek,  štěrk)  je  uskladňován  u  budovy  bývalé  hasičské  zbrojnice  č.p.  27  a  rovněž  v
plastových  nádobách  umístěných  podél  hlavní  asfaltové  místní  komunikace  (od  č.p.  49  k  č.p.  93.).  Před
zahájením zimní údržby je provedena kontrola a případné doplnění nádob.

XIII. Rozmístění nádob se směsí na ruční zimní posyp

Nádoby jsou trvale rozmístěny podél hlavní asfaltové komunikace (od č.p. 49 k  č.p. 93.). Nádoby jsou plněny
štěrkem, u každé nádoby je umístěna lopata pro individuální posyp.

XIV. Kalamitní situace

Kalamitní situaci vyhlašuje starosta nebo zástupce starosty při mimořádných povětrnostních podmínkách (zvláště
silné  sněžení,  vánice,  náledí).  V  tomto  případě  neplatí  tento  plán  zimní  údržby,  postupuje  se  dle  vývoje
povětrnostní situace, postup určuje kalamitní štáb, který jmenuje starosta. 

XV. Schvalovací doložka

Plán  zimní  údržby  místních  komunikací  ve  vlastnictví  obce  Kyje  (od  zimního  období  2020/2021  dále)  byl
projednán a schválen   usnesením   zastupitelstva   č. 2   na   zasedání   zastupitelstva   obce   Kyje,   konaném
dne 22.2.2021

……………………….
Evžen Eiba

starosta

……………………….
Miroslav Myška

místostarosta
 

Přílohy:
č. 1        - mapa obce Kyje s vyznačením místních komunikací
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Příloha č. 1: mapa obce Kyje s vyznačením místních komunikací
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