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1. Zimní údržba
Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a
schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich
důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla zajištěna s přihlédnutím ke společenským
potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka komunikací na
straně druhé.
Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit,
nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na
celém území obce, stanoví tento plán i potřebné priority údržby, a to jak místní, tak i
časové.

2.

Základní pojmy

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:
a) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
b) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích (dále jen vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Zimní údržbou komunikací se rozumí:
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které byly
způsobeny povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací (§ 41, odst. 1
vyhlášky).
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Sjízdnost místních komunikací:
je takový stav místních komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a
jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu
těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26,
odst. 1 zákona).
Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic v zastavěném území
obce:
je takový stav místních komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců
přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací,
povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 2 zákona).
Závadou ve sjízdnosti:
je taková změna ve sjízdnosti místní 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 (§ 26, odst. 6 zákona).
Závadou ve schůdnosti:
je taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec
předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 7
zákona).
Správcem místních komunikací:
je obec Stráž nad Nisou.
Neudržované úseky místních komunikací:
jsou úseky, které se v zimě neudržují, jednak pro jejich malý dopravní význam (§
27, odst. 5 zákona), jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní
údržby
Vlastník místních komunikací a chodníků:
- odpovídá podle obecných právních předpisů vlastníkům sousedních nemovitostí
za škody, které jim vznikly v důsledku stavebního stavu nebo dopravně
technického stavu těchto komunikací, neodpovídá však za škody vzniklé
vlastníkům sousedních nemovitostí v důsledku provozu na těchto pozemních
komunikacích. (§ 27, odst. 4 zákona)
- odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž
příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho
možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a
jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem
upozornit.
Zimním obdobím:
se rozumí doba od 1. listopadu daného roku do 31. března následujícího roku.
V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu.
Pokud vznikne zimní povětrností situace mimo toto období, zmírňují se závady ve
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sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a
technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikací.
3. Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních komunikací
v zimním období
Základní povinnosti vlastníka a správce místních komunikací:
 zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby
 vystavit objednávku na provedení prací potřebných pro zajištění zimní údržby
dodavatelsky
 v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a
schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních
komunikací
 úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, policií a jinými
zainteresovanými orgány
 kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou
Základní povinnosti uživatelů místních komunikací
 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.)
 při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána
posypovým materiálem
 při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod pro chodce,
na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti
4. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a
schůdnosti
Při výkonu zimní údržby se v souladu se schváleným plánem zimní údržby použije
taková dostupná technologie, která nejlépe vyhovuje místním podmínkám a pořadí
důležitosti místních komunikací.
a) odklízení sněhu mechanickými prostředky
b) zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem inertními
zdrsňovacími materiály
c) odstraňování sněhu, náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci
chemických rozmrazovacích materiálů
d) odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích IV. třídy (chodníky)
se provádí pomocí mechanizačních prostředků, ručního odklízení sněhu i
posypem zdrsňovacími popř. chemickými materiály
5. Požadavky na provedení zásahu zimní údržby
Požadavky na výkon zimní údržby budou směřovány na technické pracovníky obce
nebo na pracovníka správy majetku obecního úřadu.
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6. Osoby odpovědné za zimní údržbu:
Václav Martin
Radek Novotný

technický pracovník obce
technický pracovník obce

725 773 844
725 733 783

další kontakty:
Obecní úřad Stráž nad Nisou:
Městská policie Chrastava:

482 726 880
485 143 533, 603 941 561

7. Hlediska stanovení pořadí důležitosti v zajištění sjízdnosti místních
komunikací a limity pro zahájení prací při zimní údržbě MK
a) I. pořadí – dopravně nejdůležitější místní komunikace a chodníky (především
příjezdové a přístupové komunikace ke školskému a zdravotnímu zařízení a
k objektům občanské vybavenosti)
b) II. pořadí – ostatní z hlediska dopravního méně důležité místní komunikace a
chodníky
c) III. pořadí – ostatní obslužné komunikace místního významu a veřejně
přístupné účelové komunikace
Doba od zjištění závady ve sjízdnosti komunikací do výjezdu prvních mechanizmů
ke zmírnění této závady nesmí být delší než 30 minut.
Lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti (schůdnosti) místních komunikací je
stanovena dle lhůt pro pořadí důležitosti místních komunikací (§ 46 vyhlášky):
I. pořadí – do 4 hodin
II. pořadí – do 12 hodin
III. pořadí – po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin
8. Mechanizační prostředky k zimní údržbě komunikací
vlastní:
 traktor ZETOR Proxima 90 s radlicí
 vozidlo Multicar M 26 AL
 nosič VITRA 2037 ECO
 kolový nakladač Weidemann Hoftrac 1250 CX35 – nakládka posypového
materiálu
cizí:
 PERENA Liberec, s.r.o. – traktor
 p. Drešer Oldřich – malotraktor
9. Úložiště posypových materiálů, sklady a stanice pohonných hmot
Posypový materiál je uložen v areálu technického zázemí V Kopečkách 782,
případně v areálu Londýnská 42. Vlastní sklad pohonných hmot není.
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Nejbližší čerpací stanice pohonných hmot :
EURO OIL, Londýnská, Stráž nad Nisou
MOL, Londýnská 598, Liberec

(Po-Ne 5:30-22:00)
(nonstop)

10. Kalamitní situace
Kalamitní situace je vyhlašována starostkou obce na základě požadavku osob
odpovědných za zimní údržbu místních komunikací v okamžiku, kdy nejsou schopni
zajistit zimní údržbu dle schváleného plánu (mimořádně nepříznivé povětrnostní
podmínky např. spad velkého množství sněhu, náhlá tvorba náledí na většině území
obce apod.).
Po dobu vyhlášení kalamitní situace přestává platit tento plán zimní údržby a
provádění zimní údržby řídí starostka s komisí zimní údržby, která je pro případ
kalamitní situace zřízena.
11. Seznam místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací
a chodníků dle pořadí důležitosti a způsob zimní údržby na nich:
a) I. pořadí – udržuje se celá délka vozovky a šířka v maximálně možném
rozsahu pluhováním. Vozovky jsou ošetřovány inertním materiálem,
případně pomocí chemických rozmrazovacích materiálů
b) II. pořadí – udržuje se opět celá délka vozovky a šířka v maximálně možném
rozsahu pluhováním. Vozovky jsou ošetřovány inertním materiálem,
případně pomocí chemických rozmrazovacích materiálů
c) III. pořadí – udržuje se celá délka vozovky a šířka v maximálně možném
rozsahu pluhováním. Vozovky jsou ošetřovány inertním materiálem,
případně pomocí chemických rozmrazovacích materiálů
d) chodníky – údržba chodníků je prováděna jak mechanizačními prostředky
(malotraktorem), tak i ručním úklidem.
Zimní údržba v celém rozsahu je prováděna pracovníky technické údržby Obce Stráž
nad Nisou a objednaných dodavatelů (Oldřich Drešer, PERENA Liberec s.r.o.).
Seznam tvoří přílohu č. 1, kde jsou místní i veřejně přístupné účelové komunikace
navázány na Pasport místních komunikací Obce Stráž nad Nisou. Seznam
udržovaných chodníků tvoří přílohu č. 2.
12. Opatření
V případě, že na místní komunikaci budou bránit v zimní údržbě (pluhování)
zaparkovaná osobní či nákladní motorová vozidla, nebude na příslušném úseku
komunikace zimní údržba provedena.
Ve Stráži na Nisou, dne: 21.10.2021

Daniela Kysilková
starostka
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příloha č. 1 k Plánu zimní údržby
Seznam místních komunikací - I. pořadí důležitosti (řazeno abecedně)
číslo

bm

Berg.nám. 1

3b

162

od křižovatky s Werichovou podél kostela a OD na Studáneckou

Berg.nám. 1 odb. 1

31c

50

od zastávky MHD na Neumannovu 2

Berg.nám. 1 odb. 2

12d

270

od Zahradnické 1 tunýlkem na Kateřinskou

Berg.nám. 2

16d

135

od č.p. 178 k č.p. 30 a podél celého č.p. 30

Bilejova 1

18c

380

z V Kopečkách 2 dolů na Kateřinskou

Bilejova 2

22c

210

od V Kopečkách podél řadovek

Dolní řadová

20c

165

z Bilejovy 1 na křižovatku s Řadovou u hřiště

Majerova

32c

205

z náměstí okolo školy na Studáneckou

Majerova - odb.

17d

105

od č.p. 161 dále k železniční trati

Myslbekova 1

5d

215

od křižovatky s Traktoristů k lávce L1

Myslbekova 2

8d

341

od lávky L1 na Kateřinskou

Myslbekova 2 odb.

9d

180

od č.p. 776 okolo č.p. 206 k č.p. 241

Neumannova 1

4b

105

od tělocvičny na křižovatku s Obloukovou 2

Neumannova 2

30c

120

od tělocvičny na křižovatku se Zahradnickou 1

Oblouková 1

5b

215

z Kateřinské přes most u Saré na konec katastru k Liberci

Oblouková 2

6b

420

z Kateřinské k nádraží a na Kateřinskou

Polní

33c

300

z Kateřinské na konec katastru k Liberci, součástí je most M2

Řadová

19c

95

z Bilejovy 1 na křižovatku s Dolní Řadovou u hřiště

Traktoristů

6c

846

celá od Studánecké až po Myslbekovu

V Kopečkách 2

16c

738

od křiž.Zahradická2, Pomněnk.1 na křiž. Traktor., Myslbekova 1

V Kopečkách 3

17c

140

z V Kopečkách 2 u č.p. 496 ke křižovatce Řadová, Dolní Řadová

V Kopečkách 1

27c

208

od č.p. 20 k č.p. 782 V Kopečkách 2

V Kopečkách 1 odb.1

10d

95

od č.p. 339 k č.p. 350

V Kopečkách 1 odb.2

11d

80

od č.p. 379 k č.p. 398

Voskovcova

39c

165

ze Studánecké na Werichovu 2

Werichova 1

2b

160

od tělocvičny na křižovatku se Studáneckou

Werichova 2

38c

277

od pošty dolů na Kateřinskou

Werichova 2 odb.

7d

50

od č.p. 446 k č.p. 450

Zahradnická 1

26c

125

od U Koruny k č.p.20

Zahradnická 2

6d

136

od č.p. 20 na křižovatku Pomněnková 1, V Kopečkách 2

ulice

celkem

popis
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Seznam místních komunikací - II. pořadí důležitosti (řazeno abecedně)
ulice
Bělidlo 1
Bělidlo 2

číslo

bm

3c
4c

1011
424

popis
od Studánecké k rybníku
od infotabule podél lesa nahoru a doprava k č.p. 491
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Bělidlo 3
Bělidlo 4
Burešova
Burešova odb.
Hakenova 1
Hejnická - odb.
Kateřinská - odb.
Londýnská odb. 1
Londýnská odb. 2
Luční
Malá Studánecká
Meruňková 1
Meruňková 2
Mezi Domky
Mezi Kopci
Okružní 1
Okružní 2
Pekařská
Pivoňková 1
Pivoňková 2
Pivoňková 3
Pod Strání
Pod Strání - odb.
Pomněnková 2
Pomněnková 1
Růžová 1
Schwarzova 1
Schwarzova 2
Schwarzova 1 odb.
Stříbrný kopec
Stříbrný kopec odb. 1
Stříbrný kopec odb. 2
Studánecká odb. 2
Studánecká odb. 1
Studánecká odb. 3
U Kina
U Koruny
U Kovárny
Větrná
Za Lesem
Zahradnická 4
Zahradnická 5
Zahradnická 3
Zahradnická 6
Zlatý kopec 1
Zlatý kopec 2
Zlatý kopec 2-odb.
Zlatý kopec 3
celkem

5c
3d
36c
37c
10c
1b
15d
25d
26d
49c
7c
1c
1d
48c
43c
51c
52c

315
139
263
70
426
170
168
268
330
200
388
36
95
254
260
393
152

13c
14c
15c
45c
23d
23c
29c
12c
34c
35c
19d
42c
44c
24d
4d
13d
20d
25c
24c
2c
50c
40c
8c
28c
47c
2d
41c
46c
21d
22d

280
200
165
1045
85
110
229
180
300
98
95
790
27
117
50
60
60
315
335
92
253
450
135
122
235
140
423
560
90
260
12663

od č.p. 491 zpět dolu na hlavní k rybníku
od rozcestí u č.p. 330 nahoru k lesu
od Studánecké ke Schwarzově a dále z kopce k č.p. 583
z Burešovy do Werichovy 2
od Studánecké k Pivoňkové 1 č.p. 255
odbočka z Hejnické na konec katastru k Jahodové
z Obloukové k č.p. 121 a 40
z Londýnské k č.p. 12 a dále k zahrádkám
z Londýnské k zahrádkám nad FI.BI.LI.
spojka Růžová 1 a V Kopečkách 2
od Studánecké ke křížku
od č.p. 378 na konec katastru k Jahodové
od č.p. 324 k č.p. 378
z V Kopečkách 2 na Luční
ze Zlatého kopce 2 na Stříbrný kopec
z V kopečkách 2 okruhem na V Kopečkách 2
z Okružní 1 na V Kopečkách 2
od Studánecké k Hakenově 1č.p. 255
od Hakenovy 1 do kopce k Pivoňkové 1 č.p. 316
od Hakenovy 1 č.p. 191 do kopce k Pivoňkové 1 č.p. 257
od Stříbrného kopce na konec katastru ke Svárovské
od č.p. 126 Pod Strání na konec katastru ul. Ke Karlovu
od Pomněnkové 1 na Hakenovu 1
od U Koruny na křiž. Zahradnická2, 3 a V Kopečkách 2
od Hakenovy 1 k Zahradnické 4 č.p. 511
od Studánecké k č. p. 303
od OÚ k Burešově
odbočka od č.p. 303 k lesu k č.p. 444
od přejezdu ČD až ke křiž. se Zl.kopcem 2 u výhybny za Navetou
odbočka na konec katastru směr golfové hřiště
od č.p. 153 k č.p. 152
odbočka u č.p. 440
ke hřbitovu
k panelákům
z Bergerova náměstí na Hakenovu 1
z Bergerova náměstí na Hakenovu 1
od Meruňkové č.p. 402 na konec katastru k Jahodové
z Luční na Traktoristů
z Kateřinské k č.p. 134
od Růžové 1 na Traktoristů
od Traktoristů ke křížku
z křižovatky Pomněnková1 a V Kopečkách2 na Luční
od drážního domku č.p. 123 na Hejnickou
od Kateřinské přes most k Navetě č.p. 63
od výhybny za Navetou na křiž. s Mezi Kopci
od č.p. 390 k č.p. 392 a dále k zahrádkám
od křiž. Mezi Kopci na Londýnskou (za tubosider)
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Seznam místních a veřejně přístupných účelových komunikací - III. pořadí důležitosti
popis
Meruňková - 2x odbočka k bytovkám č.p. 386, 387
cesta od křížku k drážnímu domku
spojka z křižovatky Hakenova 1, Růžová 1 na Zahradnickou 3 u č.p. 519
odbočka z Myslbekovy 1 k začátku chatové osady nad tratí ČD před lávkou
Pivoňková 2 - odbočka k č.p. 494
Pivoňková 2 - odbočka k č.p. 479
spojka mezi komunikacemi U Koruny a U Kina
odbočka z komunikace na Bělidlo mezi novou výstavbu před lesem (č.p. 711-714)
parkoviště u hřbitova
parkoviště u ZŠ
parkoviště u pošty
cestičky v parku na náměstí
cestička parkem ke "Koruně"
odbočka z Neumannovy 1 k nádraží ČD
cesta od nádraží ČD do Majerovy ulice
spojka komunikací Werichova 2 a Burešova (ke koupališti)
cesta "Za elektrárnou"
pokračování Londýnské (odbočky 1) k zahrádkám
pokračování Londýnské (odbočky 2) k zahrádkám nad FI.BI.LI.
"cyklostezka"
spojka kom. Zlatý kopec 1 a Zlatý kopec 2 (za Navetou) vč. odbočky k č.p. 329
část spojky ze Zlatého kopce 2 nad zahrádkami na Stříbrný kopec
odbočka z kom. Mezi Kopci novou řadovou zástavbou na Stříbrný kopec
odbočka u č.p. 60 Zlatý kopec
odbočka k č.p. 117 Stříbrný kopec
odbočka k č.p. 318 Stříbrný kopec
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příloha č. 2 k Plánu zimní údržby
Seznam chodníků (řazeno abecedně)
ulice

chodník

popis

bm
Berg.nám. 1

103

Berg.nám. 2

130

Berg.nám. 3
Luční

190

spojka Růžová 1 a V Kopečkách 2

Mezi Domky

258

z V Kopečkách 2 na Luční

Myslbekova 1

118

Neumannova 1

70

od tělocvičny na křižovatku s Obloukovou 2

Oblouková 1

370

z Kateřinské přes most u Saré na konec katastru k Liberci

V Kopečkách 2

398

od křiž. Zahradická2, Pomněnk.1 na Traktoritů, Myslbekova

Voskovcova

70

ze Studánecké na Werichovu 2

Werichova 1

172

od tělocvičny na křižovatku se Studáneckou

Zlatý kopec 1

335

od Kateřinské přes most k Navetě č.p. 63

otočka MHD

60

Lites
lávka

Myslbekova
chodník k MŠ a ZŠ
celkem

2274
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