Obec Dolní Lutyně
Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně

Plán zimní údržby místních komunikací v Dolní Lutyni
pro r. 2021 a následující
Dle § 42 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb. (dále jen vyhláška), kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č.
13/1997 Sb. (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla obec Dolní Lutyně podle velikosti obce a
dopravního významu místních komunikací o zpracování plánu zimní údržby.

1. Základní pojmy
a) Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za
zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.
b) Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby. V obvyklé zimní situaci vlastník komunikace odstraní
nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových lhůtách stanovených plánem
zimní údržby.
c) Pro účely vyhlášky je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto
období se provádí zimní údržba podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo
toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně
k vzniklé situaci.
d) Místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím
a jejich důsledkům.
e) V zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují
bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu
těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
f) Závadou ve sjízdnosti pro účely zákona se rozumí 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.
g) Závadou ve schůdnosti pro účely zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace,
kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

2. Provádění zimní údržby
a) V obci Dolní Lutyně je zajišťována v zimním období údržba místních komunikací v délce cca 50,4 km.
b) Zimní údržbu provádí dle uzavřené smlouvy firma:
Lukáš WOJTAS, IČ: 74219278, Rolnická 195, 735 14 Orlová – Lutyně, (3 traktory + sypač),
tel. č. 604 516 748, email: lukas.wojtas@seznam.cz
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3. Zmírňování závad ve sjízdnosti (schůdnosti)
a) Pro účely plánu zimní údržby se místní komunikace rozdělují podle důležitosti takto:
I. pořadí – rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní
dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace,
II. pořadí – sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace,
III. pořadí – ostatní obslužné místní komunikace,
neudržované – místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní
bezvýznamnosti (na tuto skutečnost obec upozorní uživatele způsobem v místě obvyklým).

b) Lhůty pro zajištění sjízdnosti od výjezdu posypových mechanismů:
I. pořadí
II. pořadí
III. pořadí

do 4 hodin,
do 12 hodin,
po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hodin.

c) zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti se provádí technologiemi uvedenými v Příloze č. 7 vyhlášky,
převážně:
- mechanickým odklízením sněhu
- odklizením sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů
- odstraňováním náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů
- zdrsňováním náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály

4. Místní komunikace a jejich zařazení do kategorií
I. pořadí
ulice: Třanovského, K Výšině, Na Výšině, Na Olmovci, K Vodojemu, K Záblatí, Skřečoňská

II. pořadí
ulice Dolní Lutyně: Amelinova, Březová a Zbytecká, Červená cesta, Ďáblova kolonie, Dětmarovická, Do Kopce,
Do Polí, Jetelová, K Bezdínku, K Hájence, K Lesu, K Penzionu, K Pískovně, K Vodárně, K Vrchům, K Zahrádkám,
K Zastávce, Ke Statku, Komenského, Koperníkova, Krajní, Krátká, Květinová, Lomená, Luční a Úvozní, Mezi
Cestami, Na Farském, Na Svahu, Na Vrchách, Okaly, Orlovská a U Jiřinky, Panelová, Písečná, Pod Borkem, Pod
Kostelem, Polní, Řadová, Slunečný vrch, Soukromá, U Kina, U Koupaliště, U Kříže a Úzká, U Meze, U Nové cesty
a Hraniční, U Potoka, U Stanoviště, U Školy, U Závor, U Zbrojnice, Úzká, V Dolíku, Zahradní, parkoviště u pekárny
(tržiště), u KD, u prodejny Hruška, u smuteční síně, u Jiřinky.
ulice Věřňovice: Červinská, Dolní, Příčná, Ratiborská, Skotnice, U Hřiště, U Kaple, U Kulturního domu
-

Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti místní komunikace do doby výjezdu prvních mechanismů
ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 60 minut.
Zvýšená pozornost bude věnována kritickým úsekům komunikací, kde se mohou vytvářet sněhové závěje,
křižovatkám a v místech se stoupáním či klesáním.
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5. Chodníky a autobusové zastávky
Zajištění schůdnosti chodníků, které jsou ve správě obce Dolní Lutyně zajišťují pracovníci obce.

6. Kalamitní situace
V případě kalamitní situace se pracovníci zimní údržby komunikací neřídí plánem zimní údržby, ale postupují
podle možností tak, jak daná situace dovoluje. Obec využije i jiné dostupné možnosti pro zmírnění kalamitní
situace, např. dočasná pomoc místních zemědělců, Sboru dobrovolných hasičů apod.
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti)
komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Tento plán zimní údržby byl schválen Radou obce Dolní Lutyně usnesením č. 226/48, bod 8, ze dne 29. 9. 2021.

Mgr. Pavel Buzek
starosta obce Dolní Lutyně
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