Plán zimní údržby na rok 2015
Úvod

MČ Praha 5 -Velká Chuchle odpovídá na základě
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací, v platném znění
Vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb., o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných
prostranstvích
Vyhlášky hl.m. Prahy č. 39/1997 Sb. o schůdnosti místních komunikací, v platném znění,
Vyhlášky min. dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., v platném znění,
Vyhlášky hl.m. Prahy č. 45/1997 Sb. o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se
nezajišťuje sjízdnost ani schůdnost, v platném znění
za sjízdnost a schůdnost vybraných komunikací ve vlastnictví Hlavního města Prahy
svěřených do správy Městské části Praha 5– Velká Chuchle.
Zimní údržba se provádí podle místních a časových priorit na vybraných komunikacích
ve vlastnictví Hlavního města Prahy svěřených do správy Městské části Praha – Velká
Chuchle.
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. Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby.
Termín zahájení:
Termín ukončení:

od pondělí 1.12.2014
do úterý
31.3.2015

V listopadu 2014, tedy v období předcházejícím termínu zahájení zimní údržby bylo
z komunikací a chodníků odstraněno spadané listí a zajištěna funkčnost odvodnění
komunikací. Vznikne-li zimní povětrnostní situace po výše uvedeném termínu ukončení zimní
údržby, postupuje se při odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti bez zbytečných
odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.
Závadou ve sjízdnosti pro účely zákona se rozumí taková změna ve sjízdnosti místní nebo
účelové komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla
přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních
komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Závadou ve schůdnosti pro účely
zákona se rozumí 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.
Provádění zimní údržby řídí štáb ve složení
předseda :
členové :

pan Stanislav Fresl - starosta MČ,
Ing. Vilém Schulz - tajemník ÚMČ,
Ing. Petr Schůrek - referent stavebního odboru,
pan Luděk Forman - zaměstnanec odboru místního hospodářství

Operativně řídí průběh zimního úklidu starosta a tajemník ÚMČ.
Odsouhlasení fakturačních podkladů, tj. věcné správnosti nákladů na ZÚ provádí starosta MČ.
Výkony ZÚ jsou zajišťovány vlastními zaměstnanci – odborem místního hospodářství.

K zabezpečení svépomocného provádění zimní údržby chodníků občany Velké a Malé
Chuchle jsou zřízena 3 nová odběrná místa s uskladněným, volně přístupným posypovým
materiálem, a to v ulicích Dubnická, Nad Drahou a V Lázních.
Zajišťování schůdnosti na pěších zónách (vyhl. č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, v platném
znění).
Závady ve schůdnosti se odstraňují na části chodníku a schodišť, která slouží výhradně chůzi,
a to
a) u chodníků širších než 2m, v šíři nejméně 1,5m,
b) u chodníků a schodišť, jejichž šířka je do 2m, v šíři nejméně 1m,
c) u chodníků, jejichž šířka je do 1m pouze v šíři chodníku bez obrubníku (na těchto

chodnících se sníh shrabuje k obrubníku).
Závady ve schůdnosti na chodnících a schodištích pokud vznikly náledím nebo sněhem, se
odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňujícími
materiály. Při odmetávání a odhrnování sněhu se sníh odstraní tak, aby zbytková vrstva
nepřesáhla 2 cm. Sníh z chodníků je zakázáno shrnovat do vozovky. Sníh se ponechá
v hromadách na okraji chodníku při vozovce, přičemž nesmí být zataraseny přechody pro
chodce přes vozovky, příchody a vjezdy do objektů a poklopy sloužící jako přístupy k sítím a
zařízením uložených pod povrchem chodníku. Na chodnících a schodištích je zakázáno
používat k posypu Chlorid sodný, Chlorid vápenatý a jejich směsi, škváru, popel a inertní
posypový materiál se zrny většími než 8 mm.
Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti na chodnících v majetku
obce
Chodníky jsou rozděleny do pořadí důležitosti:
1. pořadí -

2. pořadí 3. pořadí -

zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž má sídlo úřad městské
části, objekty základní školy, mateřské školka, zdravotnického zařízení, pošty,
železniční zastávce, autobusovým zastávkám MHD, dále chodníky ve spádu
s výškovým převýšením, schody a vybrané chodníky hlavních komunikací. V
seznamu jsou označeny červenou barvou,
zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací. V seznamu
jsou označeny žlutou barvou,
neudržované chodníky, na kterých MČ Praha Velká Chuchle vykoná ZÚK jen
v případě odstranění závad ve schůdnosti v 1. a 2. pořadí. Na mapě jsou
označeny zelenou barvou.

Schůdnost se zajišťuje v době od 6.00 hod. do 16.00 hod.:
1. pořadí -

práce budou zahájeny po vzniku závady ve schůdnosti v uvedeném časovém
intervalu neprodleně. Jejich úhrnná doba trvání nepřesáhne 12 hodin,
2. pořadí - práce budou zahájeny v uvedeném časovém intervalu, po ukončení odstraňování
závad na 1. pořadí a ukončeny nejpozději do 16.00 hodin dne následujícího po
dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti 1. pořadí.

Zajišťování sjízdnosti místních komunikací (vyhl. č. 104/1997 Sb., v platném znění)
MK se udržují v celé šíři a délce vozovky s výjimkou místa při okraji vozovky, kde bude
ponechán zbytek sněhu po pluhování a s výjimkou parkovacích zálivů a parkovacích pruhů
obsazených stojícími vozidly. Náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší
než 3 cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály. Náledí a kluzkost
sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se zdrsňuje posypem
inertními materiály.
MČ Praha Velká Chuchle stanovila pořadí důležitosti místních a účelových komunikací:
I.
II.
III.

pořadí - komunikace označené v seznamu červenou barvou,
pořadí - komunikace označené v seznamu žlutou barvou,
pořadí - ostatní komunikace označené v seznamu zelenou barvou.

Časové limity ke zmírnění závad ve sjízdnosti místních komunikací při ZÚK:
I.
II.
III.

pořadí ……………do 3 hodin,
pořadí…………….do 6 hodin,
pořadí…………….ve zbývajícím čase.

Údržba sjízdnosti místních komunikací bude zajišťována dle potřeby v pracovních dnech od
6.00 do 16.00 hodin, o víkendech a svátcích dle pokynů řídícího štábu. Řídící štáb má
možnost při kalamitních situacích upravit stanovenou dobu úklidu komunikací. Řidič
úklidového vozidla rozhoduje o způsobu zajištění sjízdnosti a provedení úklidu na
komunikacích. Řidič úklidového vozidla může z důvodu zajištění kontinuity provozu
úklidového vozidla změnit pořadí komunikací ve II. a III. pořadí viz seznam komunikací a
chodníků, u kterých je zajišťován zimní úklid v příloze.

Ve Velké Chuchli dne 25. listopadu 2014

Velká a Malá
Chuchle
zimní úklid
komunikací
2014/2015
Na Hvězdárně
V úvoze
Nad drahou
Strmý Vrch
Bruntálská
Nad Libří
Prodloužená
Bílčická
Dolomitová
Drážní
Dubnická
K Vápence
Kazínská
Na cihelně
Na Mrázovce
Nad Závodištěm
Náměstí chuchelských
bojovníků
Novochuchelská
Spádová
Pod Akáty - část
Starolázeňská
U bažantnice
U černé rokle
U křižovatky
U skály
U zahradnictví
U závodiště
Zbraslavská - část
V uličce

Legenda:

zajišťuje ÚMČ v prvním pořadí
zajišťuje ÚMČ ve druhém
pořadí
zajišťuje ÚMČ ve třetím
pořadí

Velká a Malá
Chuchle
zimní úklid
chodníků
2014/2015
Na Hvězdárně
Drážní
Dubnická
K Vápence
Na cihelně
Bruntálská
Nad drahou
Strmý vrch
Na Mrázovce
Nad Libří
Starochuchelská
U bažantnice
V dolích
V úvoze
Bílčická
Dolomitová
Dostihová
K sádkám
Kazínská
Nad Závodištěm
Náměstí chuchelských
bojovníků
Náměstí Omladiny
Novochuchelská
Pod akáty
Prodloužená
Radotínská
Spádová
Starolázeňská
Strakonická
U černé rokle
U křižovatky
U skály
U zahradnictví
U závodiště
Mezichuchelská
V lázních
V uličce
Podjezd
Zbraslavská
Paroplavební

zajišťuje ÚMČ v prvním pořadí
zajišťuje ÚMČ ve druhém
pořadí
zajišťuje ÚMČ ve třetím
pořadí

