Operační plán zimní údržby místních a
účelových komunikací a chodníků ve
vlastnictví obce Přední Výtoň

1) Počet a druh mechanismů pro zimní údržbu, obsluha.
1 x traktor se závěsnými radlicemi (čelní, zadní)
1 x zařízení na posyp komunikací
Zodpovědná osoba: Petr Šumbera, tel. 724819339
2) Pořadí důležitosti zimní údržby, lhůty ve zmírňování závad ve sjízdnosti místních
komunikací a odstavných ploch
Pořadí
důležitosti
I.

II.

III.

IV.

-

Označení
místních komunikací
Rychlostní a sběrné místní
komunikace s linkovou osobní
přepravou, další významné
místní komunikace
Sběrné místní komunikace
Nezařazené do I. pořadí a důležité
místní komunikace
Ostatní obslužné místní komunikace

Lhůty pro zmírňování závad
ve sjízdnosti místních komunikací
do 4 hodin

do 8 hodin

po ošetření místních
komunikací I. a II. pořadí,
nejpozději do 15 hod

Místní komunikace, na nichž není zimní
údržba prováděna z důvodu dopravní
bezvýznamnosti (na tuto skutečnost obec
upozorní uživatele způsobem v místě
obvyklým
neudržují se

Viz mapy s grafickým znázorněním - jsou přílohami tohoto operačního plánu

3) Stanovení úseků místních komunikací, kde se neprovádí zimní údržba z hlediska malého
dopravního významu, nebo pro technické a ekonomické možnosti
MK (5c):

Pasečná – Rožnov

MK (3c):
MK (4c):
MK:

Svatý Tomáš od bytovky 130/131 – ke kasárnám
parkoviště Svatý Tomáš ( k hradu)
1d, 3d, 4d chodníky nová zástavba, chodníky pod č. 38 (oboustranně pod
Vyhlídkou), chodníky a parkoviště k areálu letních sportů

4) Způsob provádění zimní údržby
1. Zimní údržba je prováděna traktorem se závěsnou radlicí a pluhování se zahajuje při
sněhové vrstvě 10 cm.
2. Při kalamitních situacích (velký spad sněhu, sněhové jazyky, závěje):
v případě, že postup dle bodu 1) je v daných podmínkách nedostačující, vyrozumí
neprodleně odpovědný pracovník starostku obce, která zajistí další výpomoc a
nasazení mechanizace dle provozních možností.
3. Posyp inertním materiálem (drobný štěrk) je prováděn po ukončení pluhování a
sněžení dle potřeby a časových možností.
5) Čištění komunikací po zimní údržbě
-

Na MK budou do 30. dubna odstraněny zbytky posypových materiálů

6) Ostatní
Dle časových možností, při splnění prací a lhůt dle tohoto operačního plánu je
možno provést prohrnování občanům a majitelům nemovitostí v obci na základě objednávky.
Objednávky přijímá, pořadí jejich vyřízení určuje a práce provádí za úhradu v hotovosti pan
Petr Šumbera ( tel. 724819339). Cena za započatou ½ hod je stanovena ve výši Kč 300,- .

Projednáno zastupitelstvem obce na jednání dne 9. 10. 2013 a schváleno usnesením
č. 20/2013

................................................
Regina Houšková
starostka

....................................................
Petr Klobusovský
místostarosta

