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Pravidla zimní údržby pozemních komunikací a chodníků
Pravidla zimní údržby (dále jen údržby) se týkají veřejně přístupných pozemních
komunikací (dále jen komunikací), parkovišť, chodníků a prostranství na území obce
Chuchelna a částečně i obcí přilehlých. Netýkají se údržby silnic ve vlastnictví Libereckého
kraje.
Vlastník komunikací (zastoupený starostou a místostarostou obce Chuchelna, případně jimi
pověřenými pracovníky) zajišťuje dodavatele prací, seznamuje dodavatele prací
s jednotlivými komunikacemi, kontroluje organizaci přípravy k údržbě, kontroluje prováděné
práce.
Údržbu komunikací a parkovišť zajišťují především objednaní externí dodavatelé prací.
Aktuální seznam externích dodavatelů prací je uveden v příloze těchto pravidel. Údržbu
komunikací v menším rozsahu, zejména jejich posyp, provádějí zaměstnanci obce Chuchelna.
V případě kalamity nebo jiných problémů mohou být k údržbě najímány i další externí
dodavatelé prací.
U vybraných komunikací rozmisťují zaměstnanci obce ještě před začátkem zimní sezóny
větrolamy. Ve vybraných úsecích komunikací mohou obyvatelé rozmísťovat tyče, které
vyznačují průběh komunikace. Tyto tyče se umísťují ve vzdálenosti 75 cm od pojízdné hrany
komunikace, v ideálním případě symetricky po obou stranách komunikace tak, aby v případě
jejího zavátí sněhem šlo lépe odhadnout její střed.
Údržbu chodníků, menších veřejných prostranství, okolí autobusových čekáren a posyp
komunikací zajišťují zaměstnanci obce Chuchelna ručními prostředky a sněžnou frézou v
běžné pracovní době. V případě potřeby vyzve starosta obce zaměstnance obce k údržbě i
mimo běžnou pracovní dobu.
Základními povinnostmi externích dodavatelů prací jsou zejména průběžné udržování
sjízdnosti a schůdnosti všech určených komunikací v obci Chuchelna, úzká spolupráce s
vlastníkem komunikací, zajištění dostatečného počtu k údržbě vhodných mechanizmů v
provozuschopném stavu, vedení prvotní evidence o provádění údržby. Údržba komunikací
probíhá bez časového omezení tak, aby komunikace byly sjízdné a schůdné. K zahájení zimní
údržby v konkrétním případě není třeba dalšího pokynu zástupce obce Chuchelna. Za včasný
výjezd techniky k zimní údržbě komunikací zodpovídají externí dodavatelé prací.
Externí dodavatelé prací jsou povinni majiteli komunikací hlásit problémy, které při údržbě
komunikací zjistí (překážky, extrémní množství sněhu v konkrétních lokalitách, poruchy na
technice atd.), aby mohla být včas provedena nápravná opatření (odstranění překážek,
zajištění techniky od dalšího externího dodavatele prací atd.).

Zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací a chodníků platí za předpokladu ukončení
sněžení a bezvětří.
Během sněžení a silného větru jsou komunikace udržovány pouze pluhováním traktory s
radlicemi. Silné vrstvy sněhu jsou následně za vhodných podmínek odstraňovány nejenom
radlicemi, ale také kolovými nakladači a sněžnými frézami. Zdrsňování náledí nebo ujeté
vrstvy sněhu se provádí posypem inertními materiály (štěrkem a pískem o průměru zrn
maximálně 8 mm), případně chemickými rozmrazovacími prostředky (posypovou solí). Posyp
je prováděn pouze v místech, kde to vyžaduje stavebně technický stav komunikace (zatáčky,
křižovatky, místa velkého stoupání). Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky
opakuje, s případným posypem se začíná až po odstranění měkkého sněhu.
Při zajišťování sjízdnosti a schůdnosti se provádí údržba nejprve na komunikacích páteřních
s větším dopravním zatížením, dále postupně na komunikacích, které jsou veřejností
využívány méně, veřejných prostranstvích a vjezdech k soukromým objektům (majitelů, kteří
mají předplaceno pluhování). Subjektům provádějícím údržbu komunikací je současně dána
určitá volnost, aby, s ohledem na aktuální klimatické podmínky, efektivitu a ekonomiku
údržby nedodržely stanovené pořadí. V případě ohrožení života, vážného ohrožení zdraví či
majetku nebo z jiných vážných důvodů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, jsou komunikace
udržovány dle aktuální potřeby.
Seznam komunikací, na kterých se provádí zimní údržba, je uveden v příloze těchto
pravidel.
V samostatné příloze je uveden také seznam umístění nádob s inertním posypovým
materiálem. Materiálem z těchto nádob mohou komunikace posypávat přímo obyvatelé řidiči i chodci. Za průběžné doplňování těchto nádob posypovým materiálem zodpovídají
zaměstnanci obce Chuchelna, kteří množství a stav materiálu sami aktivně kontrolují nebo
jsou informováni obyvateli.
Uživatelé komunikací a chodníků jsou povinni přizpůsobit jízdu a chůzi stavu, který je na
komunikacích a chodnících v zimním období obvyklý (sníh, námraza, náledí) a dbát zvýšené
opatrnosti.
Komunikace, kde není zajištěn průjezdní pruh šířky min. 3 m (zejména vlivem parkujících
vozidel), jsou vyřazeny z údržby do doby odstranění překážky.
V případě extrémních klimatických podmínek (velké množství napadaného sněhu v krátké
době, komunikace zaváté sněhem vlivem silného větru, náledí ve velkých plochách) je
vyhlašován kalamitní stav.
Kalamitní stav vyhlašuje starosta obce Chuchelna. Zimní údržba je pak prováděna dle
potřeby bez ohledu na pravidla údržby. Za tohoto stavu má obec právo nařídit použití všech
dostupných prostředků k odstranění kalamitního stavu.
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