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Plán zimní údržby obce Bílá
pro zimní období 2020 - 2022
Tento plán zimní údržby řeší prohrnutí stanovených místních komunikací a některých
účelových komunikací v katastru obce Bílá.
Základní pojmy
Zimní údržba zajišťuje sjízdnost silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikacích, umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním
situacím a jejich důsledkům. Umožňuje bezpečný pohyb chodců v zastavěném území obce na
místních a účelových komunikacích a průjezdních úsecích silnic za stejných podmínek. (§ 26
odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích). Údržba spočívá v odstraňování napadeného
sněhu z vozovek, parkovacích ploch, zastávek.
Způsoby údržby: pluhování, frézování, kufrování bagrem, ve výjimečných případech posyp
interním materiálem.
Zimní období je ze zákona stanovena od 1.11. běžného roku do 31.03. roku následujícího.
Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou
jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.
Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic je takový stav těchto komunikací,
který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu dopravně
technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Závada ve sjízdnosti/schůdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve
sjízdnosti/schůdnosti, kterou nemůže řidič/chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném
dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a
jejich důsledkům (§ 26, odst. 6 zákona o pozemních komunikacích).
V plánu jsou určeny lokality a předpokládané časy jejich provedení (nejedná-li se o kalamitní
situaci. Kalamitní situaci se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací, které vzniklo nadměrným spadem sněhu, zpravidla spojeného se silným větrem
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nebo mimořádným vytvořením ledovky či námrazy. Kalamitní situaci vyhlašuje starosta,
zástupce starosty nebo osoba pověřená starostou.
Neudržované úseky místních komunikací
Jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam, jednak pro
technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby a rovněž úseky komunikací, které
nejsou v majetku obce.
Základní povinnosti uživatelů místních komunikací je přizpůsobit chůzi a jízdu stavu
komunikací, který je v zimním období obvyklý. Při chůzi po chodnících a 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 atp.),
používat vhodnou obuv pro zimní období a pro stav komunikace. Při chůzi po chodníku
používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem.

Rozdělení lokalit podle důležitosti a lhůty na úklid
1. Lokalita Střed obce
Zámeček - točna autobusu, Bílá střed, Bílá aut. st.

denně

do 4:30 hod

Bytovky, centrum, obchod Bistro

denně

do 5:30 hod

Gašky, Kavalčanky, Žarovjanka

denně

do 6:00 hod

Kelčovské sedlo, Salajka, Vidlová pod Kamenovskou

denně

do 7:00 hod

Bobek – sedlo, Kelčovské sedlo – Baruška

1x týdně

2. Enklávy Mezivodí
Mičulky, Pavlanka, Kožušanka

denně

Kyčera

1x týdně

do 8:00 hod

3. Enklávy Bumbalka, Hlavatá, Třeštík
Hlavatá, Zadní Hlavatá

denně

do 5:30 hod

Bumbálka – točna autobusů

denně

do 6.30 hod

Konečná - točna autobusů

denně

do 4:00 hod

Gigula, Tomkovi

denně

do 6:00 hod

4. Enklávy Konečná, Borsučí, Gigula, Doroťanka
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Borsučí, Doroťanka

denně

do 7:00 hod

Časové limity výše uvedené jsou lhůtou pro zmírnění závad ve sjízdnosti místních
komunikací.

Schvalovací doložka
Plán zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví obce Bílá pro zimní období 2020-2022
byl projednán a schválen obecním zastupitelstvem na zasedání konaném dne 29.10.2020,
číslo usnesení 10/9.

Ing. Tomáš Kubačák v. r.
starosta
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