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1. ÚVOD
Rada města Poděbrady se na svém zasedání dne 22. 10. 2018 rozhodla usnesením č.
911/2018 v souladu s ustanovením § 42 odst. 2) Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších úprav (dále jen „vyhl. č. 104/1997 Sb.¨) schválit Plán údržby místních
komunikací pro zimní období 2018 – 2019 (dále jen „Plán zimní údržby“), dle kterého bude
zajištěna zimní údržba místních komunikací a chodníků v katastru města Poděbrady
zařazených do této údržby.
Schválený Plán zimní údržby stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve
sjízdnosti komunikací a schůdnosti chodníků v katastru města Poděbrady.
Zimní údržba místních komunikací a chodníků má za úkol ve stanoveném pořadí a
rozsahu zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto místních
komunikacích a chodnících, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy, a to
tak, aby zimní údržba byla prováděna s přihlédnutím ke společenským potřebám na
straně jedné a ekonomickým možnostem Města Poděbrady na straně druhé.
Obsahem Plánu je specifikace činností při zabezpečení správy místních komunikací na
katastrálním území města Poděbrady, které vyplývají ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, v platném znění (dále jen „zák. č. 13/1997 Sb.‘‘), a vyhl. č. 104/1997 Sb.
Vzhledem k tomu, že společenské požadavky na zimní údržbu místních komunikací jsou vždy
větší než ekonomické možnosti Města Poděbrady, jsou úkoly stanovené v tomto operačním
plánu průsečíkem potřeb uživatelů místních komunikací a možností daných rozpočtem města.
Podstatou zimní údržby v souladu se zákonem je podle pořadí důležitosti zmírňování
závad, vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti
komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a chodníků a pochůzných průjezdných
úseků silnic. Jelikož nelze závady odstranit nebo zmírnit okamžitě na celém území města, je
operačním plánem stanoveno pořadí důležitosti v postupu zimní údržby. Pořadí důležitosti
vyplývá z dopravní důležitosti místních komunikací a chodníků.
Plán zimní údržby je tedy základním podkladem pro provádění prací spojených s
odstraňováním nebo alespoň zmírňováním závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací a chodníků, způsobených povětrnostní situací v zimním období.
2. SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY, ZÁKONY A NAŘÍZENÍ
Zákon č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších úprav.
Vyhláška č. 104/97 Sb., Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších úprav.
3. VÝKLAD POJMŮ
Zimní údržba místních komunikací rozumí se činnosti, jimiž se zajišťuje zmírňování závad ve
sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a chodnících, vznikajících povětrnostními
vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti
místních komunikací, chodníků a pochůzných částí průjezdních úseků silnic.
Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací jsou dány finančními prostředky, které
může v rámci svého rozpočtu Město Poděbrady na údržbu místních komunikací poskytnout.
Sjízdnost místních komunikací je takový stav komunikací, který umožňuje jízdu motorových i
nemotorových vozidel přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace,
povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu, osobním schopnostem a
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dovednostem řidiče a závadám ve sjízdnosti, které může předvídat.
Schůdnost místních komunikací je takový stav komunikací určených pro chodce, který
umožňuje chůzi přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace,
povětrnostním podmínkám, osobním schopnostem chodce a závadám ve schůdnosti, které
může chodec předvídat.
Kalamitní situací se rozumí takové zhoršení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací,
které vzniklo nadměrným spadem sněhu zpravidla za silného větru, nebo mimořádným
vytvořením ledovky nebo námrazy za předpokladu, že tato živelní událost způsobí nesjízdnost
a neschůdnost místních komunikací na většině území města a nelze jí běžnými prostředky
zvládnout.
4. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VLASTNÍKA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, SPRÁVCE
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DODAVATELE PRACÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY A
UŽIVATELŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ
Vlastník místních komunikací a chodníků - Město Poděbrady
- schvaluje Plán zimní údržby,
- v průběhu zimy kontroluje provádění prací spojených se zimní údržbou místních
komunikací,
- v době kalamitní situace operativně řeší řízení zimní údržby místních komunikací a
chodníků.
Technické služby města Poděbrad s.r.o. (Dále jen ,,TSMP s.r.o.“)
- zajišťují zimní údržbu místních komunikací a chodníků ve městě Poděbrady dle Plánu
zimní údržby,
- řídí průběh zimní údržby místních komunikací a chodníků,
- vedou předepsané evidence o provádění zimní údržby- Zápis o průběhu výkonu zimní
služby,
- uzavírají smlouvy s dodavateli prací a materiálů potřebných pro zimní údržbu místních
komunikací a chodníků,
- spolupracují s orgány policie při zajišťování zimní údržby místních komunikací.
Uživatelé místních komunikací
- řidiči s plnou obezřetností musí přizpůsobit jízdu vozidel dopravně technickému a
stavebnímu stavu pojížděné komunikace, povětrnostní situaci a jejich důsledkům. K jízdě
musí používat patřičné vybavení.
- při chůzi po chodnících a částech komunikací určených pro chodce jsou povinni používat
tu část, která je odklizena, případně posypána posypovým materiálem,
- k přecházení komunikace používat přednostně přechod, na němž byla již provedena
údržba a posyp,
- přizpůsobit jízdu a chůzi v zimním období na komunikacích reálnému stavu.
5. KOMUNIKACE NESPADAJÍCÍ POD PLÁN ZIMNÍCH PRACÍ
Územím města Poděbrady procházejí komunikace (silnice) které jsou v majetku kraje či státu,
které jsou ve správě ŘSD či dalších pověřených organizací, jejichž prostřednictvím vlastník
zajišťuje jejich údržbu včetně zimní údržby.
Za stav silnic I/38, II/329, II/331, II/611, III/32916, III/33016, III/3297, III/0358
procházejících územím města Poděbrady odpovídá ČNES středisko údržby Poděbrady –
dispečink 724 647 902.
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6. KALAMITNÍ SITUACE
V případě zhoršení klimatických podmínek, kdy již nelze zvládnout běžnou zimní údržbu v
rámci stanovených podmínek, informuje o této skutečnosti vedoucí technik příslušné směny
starostu Města Poděbrady případně pověřeného pracovníka MěÚ, který po vyhodnocení stavu
rozhodne o vyhlášení kalamitní situace.
Odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti se v době vyhlášené kalamitní situace provádí
operativně, podle vývoje povětrnostních podmínek v návaznosti na závěry kalamitního štábu.
Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, lze uložit právnickým osobám povinnost poskytnout
osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků kalamitní situace.
Vyhlášením kalamitní situace ve městě jsou všichni práce schopni pracovníci TSMP povinni
neprodleně se dostavit na své pracoviště a plnit úkoly, kterými budou pověřeni.
7. ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VE
SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI
7.1. Odklizení sněhu mechanizačními prostředky
S odklizením sněhu mechanizačními prostředky, které je z ekologického i ekonomického
hlediska nejvýhodnější technologií pro zimní údržbu se začíná v době, kdy vrstva sněhu
dosáhne minimálně 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje. Na
dopravně důležitých místních komunikacích se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce
a šířce, na ostatních místních komunikacích pouze na nebezpečných místech, max. v jednom
jízdním pruhu. Provedení posypuje je nejvýhodnější provádět až po odstranění sněhu.
7.2. Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními
materiály
Posyp inertním materiálem v souladu s obecně závaznými právními předpisy je prováděn
pouze na dopravně nebezpečných místech jako např. v místech velkého stoupání, v blízkosti
křižovatek, v ostrých směrových obloucích, na autobusových zastávkách apod. Účinek
posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na
povrchu náledí nebo provozem zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Posypem
inertními materiály se pouze zmírní kluzkost vozovky nebo chodníku. Navíc jde o opatření
pouze krátkodobé, neboť provozem vozidel na takto ošetřených komunikacích postupně
dochází k přemístění posypového materiálu na okraj vozovky, kde ztrácí své opodstatnění.
7.3. Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se na místních komunikacích a chodnících provádí na
místech nepřístupných pro mechanizační prostředky, na přechodech pro chodce, na schodech.
Z důvodu bezpečnosti pracovníků se ruční úklid sněhu a ruční posyp provádí pouze za
denního světla.
7.4. Rozpouštění sněhu nebo provozem ujetých sněhových vrstev chemickými
posypovými materiály.
Chemickými prostředky se odstraňují tenké vrstvy náledí a uježděného sněhu. Všeobecně
platí zásada, že chemické prostředky (včetně směsi s inertním materiálem) se aplikují na
zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit, nebo snížit mechanickými prostředky
(pluhováním), nebo jako prevence proti vzniku náledí na vlhkých nebo mokrých místních
komunikacích při hlášeném příchodu výrazného ochlazení.
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7.5. Omezení používání chemického posypu
V Poděbradech platí zákaz používání chemických prostředků jako chloridu sodného a
dalších chemických sloučenin, škváry a popele na místních komunikacích, chodnících a
veřejných prostranstvích, které jsou tvořeny zámkovou betonovou dlažbou, pěšinách v
parcích, na pěších zónách, nádvoří zámku, v zámeckém příkopu a na chodnících a
komunikacích ve středu města ohraničených vnitřní hranou ulice Na Valech, Studentská,
Hellichova, Družstevní, Fügnerova, Riegrova náměstí a náměstí 5. května, mimo ul. Tyršova
a Hakenova na příjezdu k Finančnímu úřadu a parkovišti u budovy MěÚ Poděbrady (budovy
Pentagon).
Dále je zakázáno použití chemických prostředků jako chloridu sodného a dalších
chemických sloučenin, škváry a popele v ulicích:
- Hellichova, Dr. Beneše, Palachova, Pionýrů, Na Valech a to od ulice Studentská
směrem k náměstí 5. května
- Hakenova od náměstí T.G. Masaryka po křižovatku s ulicí Tyršova
- Tyršova v úseku od nám. T.G. Masaryka po křižovatku s ulicí Hakenova
- Lázeňská, Divadelní
- na nám. T.G. Masaryka na komunikacích po obou stranách
- na veřejném prostranství a chodnících Jiřího náměstí
Na těchto komunikacích a chodnících k zdrsňujícímu posypu je možno použít pouze písek.
8. SEZNAM MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ, NA NICHŽ SE ZIMNÍ
ÚDRŽBA NEZAJIŠŤUJE
Usnesením Rady města Poděbrady č. 911/2018 v souladu s ustanovením § 27 odst. 5) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a s ohledem na malý dopravní význam se
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období na
těchto úsecích místních komunikací v úsecích vymezených dopravním značením:
 pravobřežní cyklostezka v katastru města Poděbrady ve směru toku Labe od hranic
katastru obce Libice nad Cidlinou k hydroelektrárně a od Hasičské zbrojnice ve
Velkém Zboží na hranice katastru obce Nymburk v délce 5 km
 místní komunikace U Nové vodárny od silnice 61 l/II kolem Golfu až k rozcestí U
Altánu v délce 2,3 km
 místní komunikace K Vodovodu v délce 2 km.
 místní komunikace v sadech S K. Neumanna od ulice Na Skupici ke křižovatce U
Radiovky
 místní komunikace od křižovatky U Altánu k odbočce do Choťánek v délce 0,4 km.
 místní komunikace Ke Střelnici od křižovatky V Zátiší, až ke Střelnici v délce 0,25
km.
 místní komunikace od křižovatky U Altánu na Soutok v délce 1 km.
 levobřežní cyklostezka od hydroelektrárny až na hranice katastru obce Chvalovice ve
směru na Nymburk.
9. SPOLUPRÁCE TSMP s.r.o. S ORGÁNY MĚSTSKÉHO ÚŘADU A ORGÁNY
POLICIE
Městský úřad a TSMP s.r.o. se průběžně informují o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti na
místních komunikacích a chodnících, které jejich pracovníci zjistili, případně o kterých se
dozvěděli od jejich uživatelů. Zástupci městského úřadu provádí namátkovou kontrolu plnění
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úkolů stanovených v tomto plánu.
Po vyhlášení kalamitní situace se zástupce TSMP s.r.o. zúčastní práce v kalamitním štábu
městského úřadu, který se v tomto případě spolupodílí na operativním řízení údržby místních
komunikací a operativně informuje orgány města o situaci ve sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací a chodníků.
Příslušníci policie (státní i městské) informují TSMP s.r.o. o závadách ve sjízdnosti a
schůdnosti, které při výkonu své služby zjistili. V případech, kdy dlouhodobě stojící vozidlo
na místní komunikaci tvoří překážku pro údržbu místní komunikace, zajišťují odstranění
tohoto vozidla.
10. PLÁN POSTUPU PRACÍ A STANOVENÍ POŘADÍ DŮLEŽITOSTI
Pořadí důležitosti městem Poděbrady spravovaných komunikací
Zimní údržba všech místních komunikací a chodníků ve městě Poděbrady je ošetřena v Plánu
zimní údržby. V závislosti na důležitosti jednotlivých komunikací a významu teritoria, pro
které zajišťují obslužnost, jsou zařazeny do níže uvedeného pořadí důležitosti, dle kterého je
zajišťován postup údržby:
10.1. kategorie - I.
Jedná se o:
a) páteřní komunikace, zabezpečující připojení důležitých středisek města a veřejně
prospěšného zájmu (zdravotnická zařízení, požární zbrojnice, stanoviště sanitních vozů,
nádraží ČD, autobusové stanoviště apod.)
b) komunikace, které jsou určeny pro průjezdnou trasu autobusové dopravy.
10.2. kategorie - II.
Zahrnuje komunikace na území města, které zajišťují přístup k obchodním, společenským
střediskům (obchodní centra, školy apod.).
10.3. kategorie - III.
Zahrnuje všechny zbývající komunikace, na kterých bude zajišťována sjízdnost postupně tak,
aby byl zajištěn plynulý chod města (svoz tuhého domovního odpadu, příjezd lékařů k
nemocným, telekomunikační vozidla apod.)
Jmenný seznam komunikací všech tří kategorií je součástí tohoto Plánu zimní údržby
místních komunikací v bodě 17 a tvoří jeho nedílnou část. Rovněž tak je plánem určena
technologie a použití posypového materiálu.
11. ORGANIZAČNÍ ČÁST
11.1. Řízení zimní údržby a odpovědnost
Zimní údržba místních komunikací je řízena z podniku Technických služeb města Poděbrad
s.r.o., Kozinova ulice č. 1, Poděbrady, kam se oznamují zjištěné závady na komunikacích a
chodnících města. Pracovník technických služeb při přijetí tohoto oznámení informuje
vedoucího technika příslušné směny.
Kontakty na TSMP s.r.o.:
- telefon 325 630 040
731 502 926
- mail sekret@tsmp-podebrady.cz (pouze po-pá od 6:30 do 15:00)
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Odpovědný pracovník zimní údržby (Zimní posypové služby – dále jen ,,ZPS“) je vedoucí
pracovník příslušné směny.
Vedoucí technik příslušné směny dle rozpisu služeb v návaznosti na vývoj počasí plně
odpovídá za průběh a zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací, rozhoduje o zásahu a
postupu vedoucím k zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích města
Poděbrady v souladu s Plánem zimní údržby v průběhu své směny. Odpovídá za práci všech
podřízených pracovníků zařazených ve směně, nasazení mechanizmů a strojů z hlediska jejich
účelného využití, za použití správné technologie a dodržování bezpečnostních předpisů.
Vedoucí technik příslušné směny rozhoduje o zásahu, nasazení pracovníků, mechanizmů a
volbě zvolené technologie zásahu, podepisuje doklady o využití vozidel a mechanizmů,
odebírá ze skladu materiál pro zimní posypovou službu k zajištění zimní údržby komunikací.
Rozhodnutí o zásahu vedoucí technik směny včas oznámí zástupci Města Poděbrady s
upřesněním stávajícího stavu a navrženého postupu.
Při náhlém spadu sněhu nad 20 cm, nebo v případě, kdy z důvodu zhoršení klimatických
podmínek nelze běžnými prostředky zabezpečit zimní službu, informuje starostu města,
případně pověřeného pracovníka MěÚ o vzniklé situaci. Dojde-li následně k vyhlášení
kalamitního stavu, svolává všechny ostatní techniky (vedoucí středisek) podniku k nástupu na
zvládnutí této situace. Na základě vyhodnocení situace je případně následně rozhodnuto o
svolání dalších pracovníků podniku.
11.2. Základní organizační zásady pro zajištění zimní údržby
Hlavními zásadami k zajištění údržby místních komunikací v zimním období jsou:
- průběžně sledovat stav místních komunikací a vývoj počasí,
- podle potřeby rozhodnout a zabezpečit včasný zásah včetně použití chemických
prostředků,
- pečlivě sledovat účinky chemických prostředků pro odstranění sněhu,
- přesně dodržovat určený pracovní program dle Plánu zimní údržby, stanovenou technologii
a důsledně dodržovat prioritu jednotlivých sledů prací tak, aby zmírňování závad,
vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací, byl zabezpečen
normální život ve městě a zabezpečen průjezd vozidel,
- 1 x týdně provést kontrolu všech mechanizmů pracovníky dílny a zjištěné závady okamžitě
odstranit. Zajistit tak použitelnost mechanizmů a všech prostředků pro celé období zimy.
12. POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ POVOLANÝCH DO ZPS
Vedoucí úseku zeleně a čištění města
- odpovídá za kompletní zajištění ZPS,
- zajišťuje včasný rozpis služeb (pohotovostí) jednotlivých pracovníků alespoň 14 dní předem
pro pracovníky pohotovostí,
- odpovídá za provedení zkoušek mechanizmů potřebných pro ZPS,
- vede evidenci spotřeby posypových materiálů,
- je odpovědný za objednané množství posypového materiálu a vybavenost pracovníků
potřebnými pomůckami a nářadím.
Vedoucí technik příslušné směny
- odpovídá za zajištění ZPS v dané směně,
- vede evidenci spotřeby posypových materiálů v příslušné směně,
- ručí za provedení instruktáže o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci své směny,
- ručí za užití nejvhodnější technologie pro účelný posyp,
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ručí za včasné a účelné nasazení mechanizmů a pracovníků,
ručí za správné vyplnění pracovních výkazů, které budou podkladem pro zpracování mezd,
ručí za kontrolu používání ochranných pomůcek a zásad dodržování bezpečnosti práce,
v případě spadu sněhu nad 20 cm uvědomí o tom starostu města, případně určeného
pracovníka MěÚ, jednatele a všechny vedoucí středisek, kteří pak rozhodnou společně o
dalším postupu při likvidaci kalamitní situace.

Pracovníci zařazení do ZPS
- všichni pracovníci povolaní do ZPS jsou povinni přesně a zodpovědně plnit úkoly, které
jim určí vedoucí technik směny ZPS,
- žádný pracovník nesmí svévolně měnit nařízenou trasu posypu, technologický postup a je
povinen používat přidělené ochranné pomůcky,
- bezodkladně ohlásit všechny vzniklé závady zjištěné na komunikacích a na mechanizmech,
- všichni pracovníci se po skončení daného úkolu nebo podle nařízení vedoucího ZPS
okamžitě vracejí zpět do podniku pro další úkoly,
- řidiči jednotlivých mechanizmů jsou vedoucími osádky a zodpovídají za ně
- řidiči zodpovídají za kvalitu provedeného posypu na své trase a za hospodárné využití
posypového materiálu - toto stvrzují svým podpisem na výkazech o provozu vozidla.
Zajištění ZPS – pohotovost
- dnem vyhlášení přechodu na zimní provoz budou pracovníci určení k ZPS v pohotovosti
dle rozpisu služeb,
- každý zařazený pracovník se musí zdržovat po dobu pohotovosti v místě snadno
dosažitelném a o místě svého pobytu informuje vedoucího pracovníka zimní údržby nebo
vedoucího technika příslušné směny na (tel. číslo 325 630 040 nebo 731 502 926),
- v případě, že některý z pracovníků nemůže ze závažných důvodů držet pohotovost (nemoc,
úraz apod.), je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit vedoucímu ZPS,
- neomluvené nedostavení se na směnu znamená hrubé porušení pracovní kázně.
13. TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY
13.1. Preventivní ochrana vozovek před náledím
Počátek preventivního zásahu je nutno volit podle meteorologické předpovědi. Preventivním
ošetřením povrchu komunikací se zabrání vzniku náledí nebo se podstatně urychlí jeho
odstranění. Preventivní ošetření je účelné zejména v těchto případech:
a) vozovka při teplotě nad bodem mrazu je vlhká a očekává se pokles její teploty pod bod
mrazu;
b) teplota suché vozovky je nižší než 0° C nebo se očekává její pokles pod bod mrazu a
přitom se předpokládají atmosférické srážky jakéhokoliv druhu.
13.2. Zdrsňování náledí nebo provozem uježděných sněhových vrstev
Provozem uježděná sněhová vrstva se zdrsňuje inertním materiálem, tj. pískem nebo jemnou
drtí. Náledí se sype jemným materiálem, tj. jemnozrnným pískem.
13.3. Odstraňování náledí nebo provozem uježděných sněhových vrstev
K odstranění náledí lze použít chlorid sodný nebo inertní materiál. Nízké vrstvy uježděného
sněhu lze odstraňovat rovněž chemickými prostředky v kombinaci s prostředky
mechanickými, např. šikmá radlice s gumovým břitem na odstranění sněhové břečky z
vozovky s následným posypem. Působením chemikálií vzniklou sněhovou kaši je vhodné
následně odstranit pomocí mechanizačních prostředků.
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13.4. Odstranění sněhu
Ze základních vlastností sněhu a všeobecných technických úvah vyplývají pro odstranění
sněhu tato základní pravidla:
- sníh je vhodné odstranit dříve, než jej provoz zhutní,
- sypáním chemických prostředků do padajícího sněhu se zabrání jeho zhutnění provozem
K odstraňování sněhu s použitím chemických prostředků je vhodná následující kombinace:
- provedení preventivního posypu, v případě spadu sněhu provedení likvidačního posypu,
- za 2-3 hodiny po provedeném posypu (příp. po napadnutí sněhu) se provede pluhování,
- po pluhování se provede následný posyp chemickými prostředky k likvidaci zbytků
sněhu.
Odvozem se sníh odstraňuje pouze z komunikací a míst nadměrně exponovaných jak jsou
zejména přechody pro chodce na hlavních komunikacích, komunikace s hromadnou dopravou
nebo v případě, že brání či ohrožuje dopravu v rozsahu neumožňujícím bezpečný provoz.
13.5 Příprava na náhlé tání
V době, kdy lze očekávat oblevu, je nutno připravit odvod vody z tajícího sněhu tak, aby
mohla odtéci z vozovky a neměla možnost na vozovce přimrzat. Kanalizační vpusti je třeba
uvolnit odházením vrstvy sněhu, popřípadě odsekat a odstranit led na mříži vpusti a uvolnit
odtok podél obrubníku. V postranních sněhových valech je nutno zřídit na vhodných místech
zářezy pro odvádění tající vody, nejdříve vždy v nejnižších bodech komunikace s postupným
doplněním i na dalších vhodných místech podle sklonu vozovky.
13.6. Technologické dávkování posypových materiálů při zimní údržbě
a) Chemická prevence před vznikem náledí
K prevenci je obvykle postačující dávka 20-30 g/m2 chloridu sodného (NaCl).
Očekávají-li se teploty těsně kolem bodu mrazu, lze dávku snížit na 10 až 15 g/ m2
Při opakovaném preventivním zásahu se dávkuje 10-15 g/m2
Kromě NaCl lze použít i další k tomuto účelu povolené chemické látky.
b) Zdrsňování náledí a provozem uježděných sněhových vrstev inertním materiálem
(písek, štěrk).
Přímé úseky s malým podélným sklonem se doporučuje sypat 200-250 g/m2
Křižovatky, zatáčky, úseky s velkým podélným sklonem, event. nebezpečná místa v
množství 400-500 g/m2. V případě potřeby lze posyp opakovat vícekrát menšími
dávkami. Použití vyšší dávky je nehospodárné
c) Chemické odstraňování náledí a provozem uježděných sněhových vrstev pomocí NaCl
Při vrstvách náledí l-2mm a při teplotě do 4°C je účinná a postačující dávka 20-30
g/m2.
Při vyšších vrstvách a nižších teplotách se zvýší dávkování do max. 40 g/m2.
Ve výjimečných případech, kdy je nutno okamžitě uvolnit komunikaci, je možno sypat
dávku až do 100 g/m2.
Kromě NaCl lze použít i další k tomuto účelu povolené chemické látky.
d) Chemické odstraňování sněhu pomocí NaCl
Při očekávaném sněžení lze provést preventivní posyp dávkou 15-20 g/m2 .
Nebyl-li posyp preventivně proveden včas, sype se při začátku sněžení 20-30 g/m2.
Při déle trvajícím sněžení se tento posyp opakuje střídavě s pluhováním napadaného
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sněhu.
Při zvlášť intenzivním sněžení, při nízkých teplotách, nebo při opožděném zásahu je
možno sypat vyšší dávku a to až 40-50 g/m2.
Po pluhování sněhu se na závěr provede následný posyp dávkou 15-20 g/m2.
Kromě NaCl lze použít i další k tomuto účelu povolené chemické látky.
V kalamitních situacích je však možno použít i vyšších dávek, chemického posypu než je
stanoveno a důsledně sledovat účinek posypu na komunikacích.
14. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PŘEDPISY
Pro práci na komunikacích v zimním období při zajišťování sjízdnosti komunikací platí
všechny běžné bezpečnostní předpisy.
Pracovníci, provádějící posyp schodů, odstraňování sněhu z krajnic vozovek, autobusových
zastávek a podobně, jsou povinni nosit ochranné pomůcky a bezpečnostní vesty.
Všichni pracovníci zařazení do zimní služby budou vybaveni ochrannými pomůckami a
teplým oblečením podle podnikové směrnice CIVOP (č.3.2.2), pokud není stanoveno jinak.
Všechny mechanizmy, určené pro zimní sněhovou službu, musí být výrazně označeny
červenobílými pruhy, červenými praporky, obrysovými a koncovými světly.
15. SEZNAM KOMUNIKACÍ v I., II. a III. A POŘADÍ SLEDU ZAJIŠTĚNÍ ZIMNÍ
ÚDRŽBY
I. pořadí důležitosti
Časový termín k zajištění - do 3 hodin od okamžiku potřeby zásahu z důvodu zjištění závady
ve sjízdnosti
Technické zajištění - 2 traktory s radlicí (případně sypačem), Multicar M 25 s pluhem a
sypačem.
ulice:
Kozinova
Jiráskova-ke sklárnám
Kunštátská
Schnirchova
nám. 5. května
Divadelní
Studentská
U Struhy
Moučná
Palachova
Dr. Horákové
Na Hrázi
U Jízdárny
Na Hrázce
Truhlářská
1. máje od ul. Nádražní po
Tyršova od ul. Hakenova
Družstevní od ul. Alešova
Hellichova od ul. Studentská

Alešova
Krátká-u požární zbrojnice
Hakenova
Riegrovo nám.
Havlíčkova
nám. TGM-Kolonáda
U Bažantnice
Za Nádražím
Jeronýmova
Dr. Beneše
nám. TGM záp. strana
Paroubkova
Jabloňová
Kolínská
Dlouhá
ul. Nová
ul. Fügnerova
ul. Fügnerova
po nám. T.G.M.

Fügnerova
Budovcova
Severní
Komenského
Jiřího nám.
Mírová
Východní
Skladištní
Na Valech
Boučkova
Jižní
Lidická
Průběžná
Růžová
Nová
Libušina
V Zahradkách
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Do I. pořadí důležitosti dále patří zajišťování odstraňování sněhu a námrazy včetně posypu
na těchto objektech:
- schody na Zámostí, schody pod Zámkem, schody a podchod pod tratí ČD v ul. Jiráskova–
Revoluční a ul. Za Nádražím – Pentagon, schody v ul. Říční a v ul. Přemyslova k Labi,
schody na obou stranách mostu přes Labe a lávka přes Hydroelektrárnu
- cyklostezka a chodník ve Velkém a Malém Zboží od hasičské zbrojnice kolem statku až ke
křižovatce s ulicí L. Dostálové
- chodník z Polabce Na Zámostí
- zpevněné příčné cesty v parku na nám. T.G. Masaryka mezi ulicemi Hellichova Hakenova, Tyršova - Dr. Beneše, Lázeňská - Pionýrů, Lázeňská – Palachova
- odklizení sněhu a posyp asfaltových chodníků podél silnice 611 /II. od Jiřího nám. po
křižovatku s ul. U Jízdárny obousměrně, od křižovatky ul. U Jízdárny – po ul. Kolínská
jednosměrně a dále odul. Kolínská – po kruhový objezd Kluk
- Alej Esperanto a cesta Oborou z Přední Lhoty až Na Zámostí.
II. pořadí důležitosti
Časový termín k zajištění - do 12 hodin od okamžiku výjezdu posypových mechanizmů.
Technické zajištění – 2 traktory s radlicí, Multicar M 25 s pluhem a sypačem.
ulice:
Dr. Kryšpína
Sklářská
Husinecká
Štítného
Táboritská
Přibyslavská
Chelčického
Lázeňská
Hellichova
Mánesova - od Husovy k Labi
Žižkova - u mat. školky
Jungmannova - po K.Čapka
Na Vinici
U Garáží
Zbožská
Ovocná k ul. Jahodová

Proftova
V Aleji
Kostnická
Lipanská
Jeseniova - až ke škole
Karla Hampla
Přemyslova
Pionýrů
Čihákova
Olbrachtova po Uniprojekt
Školní
Karla Čapka
Ostrovní
U Rybníka

Blahoslavova
Trocnovská
Na Zádušce
Rokycanova
Prokopova
Dr. Filipa
Štefánikova
Na Chmelnici
Cukrovarská
Na Kopečku
Na Skupici
Pavlovova
Za Školou
Labská
Na Dláždění

III. pořadí důležitosti
Časový termín - po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin od
výjezdu posypových mechanizmů.
Technické zajištění - 2 traktory s radlicí, Multicar M 25 s pluhem a sypačem.
Polabec, zbývající kom.
Velké Zboží, zbývající kom.
stezka podle Labe k Z. stad.
ul. 9.května
ul. Na Bělidlech
Vodní
Rösslerova
Čs. Armády
Jungmanova - od K. Čapka
Na Obci
Minidova
Bukovského
Dukelská
Sládkova
Boženy Němcové
U Stadionu
Turinského
Vilová

Kluk, zbývající kom.
ul. Na Zámostí
Lundmanova
Pod restaurací Stadion'
Táborského
Puškinova
Karolíny Světlé
Stavební
Pátecká
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Dvořákova
Příčná
Na Zálesí
Hálkova
Labské nábřeží
Šantalova
Za Bažantnici
Chládkova
Máchova
Jabloňová (před garážemi)
Květinová

Jandova
U Vlečky
Úzká
Arbesova
Hlaváčova
Zámecké nábřeží
Západní
Pod Topoly
Hrubínova
Tyršova od Fügner. po Proftovu
Souběžná s ul. Kovanickou
Raisova
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Smetanova
Tichá
Hraniční
Čechova
Nerudova
Sídlištní
Karla Starého
Obora
Vrchlického
L. Dostálové
Seifertova

a další nezařazené místní komunikace
16. ODSTRANĚNÍ SNĚHU NA POCHŮZNÝCH TRASÁCH, CHODNÍCÍCH
Technické zajištění – Multicar s radlicí M 25, další technika dle pokynů technika ZPS.
Vedoucí úseků zajistí pracovníky denní směny od 6.30 hod. na odklizení sněhu a posyp
chodníku:
 chodník u nádražní zdi od ul. Dr. Horákové k nádraží ČD v ul. Alešova a ul.
Družstevní
 chodníky nadjezdu přes železniční trať od Dr. Horákové po ul. Koutecká
 chodník u pramene Trnka až k obchodnímu domu JIŘÍ pod budovou Pentagon
 spojka přes parčík v ulici Družstevní od OD JIŘÍ až k ul. Fügnerova
 autobusové nádraží
 chodník v ul. Husova u léčebny MÍR
 asfaltový chodník (cesta v Boučkových sadech a přilehlý chodník v ul. Husova)
 chodník a cyklostezka v ul. Na Valech na straně parku až po Riegrovo nám.
 nástupní ostrůvek na Riegrově náměstí
 chodník (cyklostezka) v ul. Jiráskova od ul. Pavlovovy až k ul. Lidická
 chodník v ul. Opletalova a asfaltové pěšiny v Tyršových sadech, včetně chodníku
podél komunikace
 v ul. Palackého
 chodník v ul. Pionýrů od nám. T.G. Masaryka k ul. Dr. Horákové
 chodník podle komunikace U Bažantnice od ul. Revoluční podle trati ČD až k žel.
přejezdu
 chodník spojka od závor přes parčík k ul. Budovcova
 cesta pro pěší Na Zámostí do Polabce včetně chodníku přes první mostek až k
zástavbě v Polabci v ul. Růžová
 hřbitov hlavní pěšiny
 před autobusovými čekárnami
 chodník v ul. Školní před ZŠ
 podél silnice 61 l/II. v ulici Bílkova od křižovatky Polabec až k čerpací stanici a dále
pak úsek chodníku přes křižovatku sil. 1/38 do ul. Kovanická
 úklid nástupišť na autobusovém nádraží
 chodník u nádraží - od kiosku k ul. Družstevní
 přechod pro chodce na Jiřího nám.
 nástupiště autobusů na Riegrově nám.
 ostrůvky na Husově ul. u vrby a naproti u ZŠ
 úklid schodů v železničním podchodu v ul. Jiráskova a podchodu u nádraží ČD
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schody v ul. Říční, Přemyslova
všechny schody z mostu a schody Na Zámostí

17. DOSTUPNÉ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY K ZAJIŠTĚNÍ ZPS
Tyto prostředky mohou být využívaný v plném rozsahu v pracovní době TSMP s.r.o.
Traktor ZETOR 7711
Traktor ZETOR 8011
Traktor ZETOR 8541
2 x MULTICAR M 25
Malotraktor VEGA 36 HP
Malotraktor Holder
2 x Malotraktor VARI

- nesená sněhová radlice
- nesená sněhová radlice
- nesený sypač, čelní radlice
- variantně s čelním nakladačem
- sypač, čelní radlice
- s radlicí nebo sněhovou frézou
- s radlicí a sypačem
- s radlicí nebo zametačem

Pro odstraňování sněhu z volných prostranství jsou dále připraveny:
Smykový čelní nakladač UNC – 060
Kolový čelní nakladač CAT 908H
Nosič kontejnerů (hákový) DAF LF 310 FA
Nosič kontejnerů (hákový) MAN 9.145 LC + CTS 5038 + HR EFFER
Nosič kontejnerů (řetězový) MERCEDES BENZ AXOR 1829 K
18. Seznam příloh:
1)
2)
3)
4)
5)

Rozpis ZPS
Zápis o průběhu ZPS
Komunikace v zimě neudržované I. část
Komunikace v zimě neudržované II. část
Mapový podklad

V Poděbradech dne: 1. 10. 2018

Zpracoval: Libor Beneš – vedoucí úseku zeleně a úklidu města TSMP
Schválil:

Ing. Jiří Malina – jednatel TSMP
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Rozdělovník:
Tento Plán údržby místních komunikací pro zimní období 2018 – 2019 obdrží:

1) Městský úřad – č.1 - č.4

2) Policie ČR – č.5

3) Městská policie – č. 6

4) ČNES- středisko údržby Poděbrady – č.7

5) TSMP – č.8 - č.14
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Příloha č. 1

Rozpis ZPS od 13.11.2018 - 18.3.2019
Týden/
Směna

46

I.

12.11.
18.11.

II.
III:

47

48

49

50

51

3.12.
9.12

1

2

25.11.
2.12.

4

5

6

7

8

7.1.
13.1.

9

10

11

25.2.
3.3.

4.2.
10.2.
21.1.
27.1.

31.12.
6.1.
17.12.
23.12.

3
14.1.
20.1.

24.12.
30.12.
10.12.
16.12.

19.11.
25.11.

52

4.3.
10.3.

11.2.
17.2.
28.1.
3.2.

18.2.
24.2.

11.3.
17.3.

Pohotovost začíná dle rozpisu 13.11.2018 od 1500 hod. a končí 18. 3. 2019 v 630 hod.
I. směna : Vedoucí směny + 3x řidič
II. směna :

schody, lávka (dle bodu č. 17) – 1 x pracovník (ruční)

Vedoucí směny + 3x řidič

III. směna : Vedoucí směny + 3x řidič

- 1 x pracovník (ruční)
- 1 x pracovník (ruční)

Veškeré spojení na ZPS bude zajištěno přes tel. ústřednu (vrátnici) TSMP s.r.o. na tel.: 325 630 040, mobil 731 502 926
V Poděbradech dne: 1. 10. 2018
Zpracoval: Libor Beneš – vedoucí úseku zeleně a úklidu města TSMP
Schválil:

Ing. Jiří Malina – jednatel TSMP
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Příloha č. 2

ZÁPIS

o průběhu výkonu zimní posypové služby (týdenní)
Směna č.: …………………………… Týden č.:……………………….
Datum
(Po – Po)

Příjmení

Příchod/odchod Příchod/odchod
– hod.(Dopol.) – hod. (Odpol.)

Odběr posypového materiálu v tunách:
Po
Út
St
Čt
datum:

Pá

Písek:
Sůl

So

Ne

Výkon hod.

Po
Celkem:
Celkem:

Chlorid sodný:

List 1
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Příloha č. 2

Směna č.: …………………………… Týden č.:……………………….

Vývoj počasí:
den

ČAS / STAV POČASÍ (viz vysvětlivky) / TEPLOTA °C

datum/čas 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00

12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00

1.Pondělí
2. Úterý
3.Středa
4.Čtvrtek
5.Pátek
6.Sobota
7.Neděle

Poznámka: M – mlha, D – déšť, S – sněžení, J – jasno, Z – zataženo, N - námraza

List 2
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Příloha č. 3
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Komunikace v zimě neudržované II. část
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Příloha č. 4

Technické služby města Poděbrad s. r. o

Mapový podklad – pořadí údržby
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Příloha č. 5

