Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve městě Dobřany
Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto
komunikacích a chodníků podle pořadí důležitosti,které vznikají povětrnostními vlivy v zimním období.
Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.V tomto období se
zimní údržba místních komunikací a chodníků zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní
povětrnostní situace mimo toto období,zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti přiměřeně ke vzniklé
situaci a technickým možnostem vlastníka místní komunikace a chodníku s uplatněním zákona č 13/1997
Sb. s novel. §27 zák. 97/2009 Sb o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních
komunikací a chodníků, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů
místních komunikací a chodníků a možnostmi danými finančními prostředky dle rozpočtu města.
Obsahem plánu je specifikace činnosti vlastníků místních komunikací a chodníků s přihlédnutím
k platným právním předpisům v této oblasti.
Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti spočívá v odklizení
sněhu mechanickými prostředky. Sníh je nutno odstraňovat podle možností dříve, než jej provoz zhutní.
S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se
odstraňování sněhu opakuje.
Při náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev se provádí zdrsňování posypem inertními nebo
chemickými materiály.
Vlastník místních komunikací zmírňuje závady ve sjízdnosti a schůdnosti podle pořadí stanoveném
v tomto plánu, přílohami č. 1, č.2 a mapovou částí, s kterými je možno se seznámit na MěÚ Dobřany sekretariát starosty.
Město zajišťuje sjízdnost místních komunikací a chodníků v těchto lhůtách:
1/ I. pořadí důležitosti
do 4 hodin
červená barva na mapě
2/ II. pořadí důležitosti
do 12 hodin
modrá barva
3/ III. pořadí důležitosti
nejpozději do 48 hodin
žlutá barva
4/ neudržované
bez označení
Je možné, aby vlastník nemovitosti, která v zastavěném území města hraničí se silnicí nebo místní
komunikací (fyzická nebo právnická osoba), chodníkem, dobrovolně odstraňoval nebo zmírňovat závady
ve sjízdnosti a schůdnosti na přilehlém chodníku k nemovitosti. Za škody uživatelům chodníků, jejichž
příčinou byla závada ve schůdnosti, které vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže,
že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit nebo zmírnit, zodpovídá vlastník chodníku.
Na ostatních částech průjezdních úseků státních silnic, zmírňuje závady ve sjízdnosti Správa a údržba
silnic Starý Plzenec.
Za zimní úklid a údržbu veškerých místních komunikací a chodníků zodpovídají Technické služby
města Dobřany ved. Michal Pokorný tel: 724004389 a firma Jindřich Charvát, Lhota
tel: 607 542 216,737 239 714.
Kalamitní situace se řeší individuálním postupem města.
Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na zimní období 2009-2010 a dále platí na dobu
neurčitou. Bude upravován dle potřeby v návaznosti na rozvoj města. plán zimní údržby byl schválen
radou města Dobřany č. usnesení 3582 ze dne 15.10.2009.

Jaroslav Sýkora
starosta města Dobřany

Příloha č.1-k plánu zimní údržby místních komunikací města Dobřany
Komunikace (vozovky)
I. pořadí
* Ústavní ul.-v celé délce
* Stromořadí ul. –v celé délce
* Sokolovská ul. –od ul. Stromořadí až k ul. Plzeňské
* Široká ul.- v celé délce
* Nádražní ul. –od. tř. 1. máje po výtopnu
* Sportovců ul. –v celé délce
II. pořadí
* Loudů ul. - od Plzeňské po ul. Protifašistických bojovníků
* Protifašistických bojovníků ul. –v celé délce
* 17. listopadu ul.– v celé délce
* Plzeňská ul. – od Spojovací ul. do ul. Školní
* Tyršova ul.
* Vančurova ul. –v celé délce
* Náměstí T.G.M. ul. –v celé délce
* Školní ul.-po Mánesovu ul.
* Lipová ul. –od ul. Náměstí T.G.M. na Tř. 1 máje
* Lidická ul.- v celé délce
* Loudů ul. –spojovací s F.X.Nohy ul. nad bytovkou č.p. 1028
III. pořadí
* Stromořadí ul.-výjezd od mateřské školy Stromořadí
* Hornická ul. –od garáží k ul. Stromořadí
* Nová ul. – v celé délce a příjezd ke zdravotnímu středisku
* příjezd k dětskému středisku z ul. Tř. 1.máje
*Osvobození ul. – od ul. Alšovy po ul. Protifašistických bojovníků
* Mostecká ul.- v celé délce přes Kamenný most do Dobřánek na křižovatku
* Sokolovská ul.- kasárna po č.p.1006, zpět ul. Dragounů na ul. Stromořadí
* Sokolovská ul.- kasárna až k výjezdu na Žižkovu ul.
* Jungmannova ul.- v celé délce až k výjezdu do Přeštické
* Oty Kovala ul.-v celé délce
* Chlumčanská ul. – v celé délce až k ul Oty Kovala
* F.X.Nohy ul.-v celé délce
* Pod Slovany ul.
* U Lomy ul. –v celé délce
* Krále Jiřího-v celé délce
* Krátká ul. – v celé délce
* Průmyslová ul. – v celé délce
* Dobřánky –ul. k chatové osadě k č.p.700
* Hvízdalka-mezi objekty
Příloha č.2-k plánu zimní údržby místních komunikací města Dobřany

Komunikace (chodníky)
I. pořadí
* Náměstí T.G.M.
* Lidická ul.
* Lipová ul.od Lidového domu po tř. 1 máje-po pravé straně /kolem budovy Policie ČR/
* Ústavní –po pravé straně
* Stromořadí ul. od Lipové po ul Žižkova po pravé straně, dále po levé straně k ul. Sokolovská
* Sokolovská - oboustranně k ul. Sportovců
* Tř. 1.máje - oboustranně
* Nádražní ul. –chodník přes park
* Tyršova ul. spojovací chodník , ul. 17.listopadu (kolem jízdárny) až ul. Sokolovská
* Chodník navazující na ul. F.X.Nohy k nádraží ČD
* Spojující chodník od ul Tyršova až ul.Sokolovská
* Prostranství- chodníky okolo DPS Loudů,ul. Loudů
chodník u ZUŠ J: S: Bacha
chodník-Palackého-vchod do ZŠ
chodník u MŠ Loudů
* Přeštická ul. až k ulici U Lomy,dále na Chlumčany –levá strana
II. pořadí
* Tyršova ul.
* Oty Kovala, Jungmannova ul.
* Chlumčanská ul. –levá strana
* Chodníky okolo DPS Harmonie
* Chodníky okolo hřbitova-park- nová zástavba
* Sokolovská ul.-od ul. Sportovců po ul. Osvobození-pravá strana
* Sokolovská ul.-chodník před prodejnou Trial,za prodejnou Trial-zadní vchod k jídelně(lékárna)
* Chodníky-ostatní- v celém sídlišti Pančava
* Pobřežní ul-před bývalým DPS a spojovací chodník na ul . Mosteckou a okolo sv. Víta
* Mostecká
* Mánesova
* Plzeňská ul. - od Náměstí T.G.M.- po pravé straně
* Spojovací -od Tř. 1 máje po Plzeňskou ul. levá strana
III. pořadí
* Alšova ul..
* Protifašistických bojovníků
* Vančurova ul.
* Jiráskova ul. po pravé straně
* Žižkova

Ostatní chodníky a komunikace město v zimním období neudržuje.

