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Technické  služby  města  Varnsdorf  s.r.o. 
Svatopluka Čecha 1277, Varnsdorf  407 47 

 

 

 

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY  PRO ROK 2017 – 2018 

 
v katastru města Varnsdorf a obce Studánka  

 

 

 

1. Úvod 

   

    Plán  zimní  údržby  je základním podkladem pro zajištění  sjízdnosti  místních komunikací  

v  katastru města  Varnsdorf a  v  katastru obce  Studánka  Plán  je  zpracován  na základě  

zásad   vyplývajících  ze  silničního  zákona  č.  13/1997  Sb. a  prováděcí  vyhlášky 

Ministerstva  dopravy  a  spojů č. 104/1997. 

     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 chodníků.   

       

 

2. Pořadí důležitosti 

 

I. pořadí  - místní    komunikace  s   hromadnou  veřejnou   dopravou  a   linkovou  osobní         

                 dopravou, příjezdové  komunikace ke zdravotnickým zařízení 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 

 

IV. pořadí -  neudržované místní komunikace, na nichž  není třeba vykonávat  zimní údržbu  

                  z  důvodu   dopravní  bezvýznamnosti .  Na   tuto  skutečnost   budou   uživatelé 

                  upozorněni. 

 

3. Organizace údržby a kontakty 

 

     Zimní údržba bude řízena vedením Technických služeb města Varnsdorf s.r.o. a 

dispečinkem dopravy, s přihlédnutím k  návrhům a oprávněným připomínkám odpovědných 

pracovníků MěÚ-OSMI.  

     Operativním řízením a organizací je pověřen pan Jan  Hájek 

     Termín zahájení a ukončení není stanoven kalendářním datem ale pouze klimatickými 

podmínkami a sjízdností komunikací. Totéž platí v průběhu dne pro nástup na údržbu a 

ukončení prací. Je možno nařídit i vícesměnný pracovní režim. 

     V případě nepříznivých meteorologických předpovědí vyhlašuje vedení TS pracovní 

hotovost pro 8 pracovníků včetně mechanizace. O držení hotovosti rozhoduje  po předchozím 
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projednání se zástupcem OSMI - oddělení dopravy . Zaměstnanci nastupují do práce do 45 

minut od svolání. 

         

     Kontakt:   Jan Hájek         412 372 576, 736 612 956 

                      Milan Vojta     412 372 576, 777 921 015       

 

 

 

4. Použití materiálu 

 

   I. pořadí -  posypová sůl / drť  2-5 

  II. pořadí -  posypová sůl / drť  2-5 / písek B0-8 /  

 III. pořadí – posypová sůl / drť  2-5 / písek B0-8 / 

 

Obec Studánka se udržuje jen plužením, pouze v případě náledí lze  použít posypový materiál,      

             čistá drť a nebo písek B0-8.    

 

Posypový materiál posypová sůl a drť jsou v dostatečném množství uskladněny v areálu TS     

              v případě potřeby je možno zásobu v průběhu zimy doplnit. 

 

Poměr míchání určí podle povětrnostních podmínek pověřená osoba. 

 

 

5. Technické zajištění  

 

     Pro zimní údržbu je k dispozici následující technika 

UNIMOG  U 400   - pluhování, posyp                                  2U0   1878 

UNIMOG                                                                               7U9   4876 

Traktor s radlicí  - pluhování                                                 U00   0168 

Traktor s radlicí  - pluhování                                                 U00   1786 

Traktor s radlicí  - pluhování                                                 U00   0145 

Traktor s radlicí  - pluhování                                                 U00   0150 

Multicar – ruční posyp                                                          1U1   4514  

Posypová multicar – pluhování,kartáč, posyp i chodníky     AX 50-63 

Posypová multicar – pluhování, posyp i chodníky                1U1  4499 

Malotraktor 320.4 – pluhování a posyp chodníků                 U00  0169 

JCB  2CX – hrnutí sněhu a nakládání                                    U01  3914   

 

     Technika je doplněna ručním úklidem především  přechodů, mostů a lávek, včetně posypu. 

Vzhledem k omezenému počtu pracovníků je nasazení na ruční úklid, i v kalamitních 

situacích, omezeno a to na 5 osob. Část ručního úklidu zajišťuje a řídí město Varnsdorf svými 

pracovníky. Přednostně budou nasazováni na úklid chodníků zařazených pod bod 8 a . 

     V případě potřeby bude nasazena i další technika, která je k dispozici v TS. Nebo 

nasmlouvány externí služby. 
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6. Postup a časy pro údržbu 

 

    I. pořadí   -   komunikace uvedené  v seznamu  musí být  protaženy do 4 hodin od nástupu   

pracovníků.  Jedná   se  o  komunikace   důležité   pro  chod  města ,  podniků , 

zdravotnických zařízení a autobusové trasy. Součástí jsou i hlavní komunikace na Studánce. 

 

II. pořadí  -  komunikace  uvedené  v  seznamu  musí být protaženy do 8 hodin od nástupu  

pracovníků.  Jedná  se  o  komunikace  důležité  pro  zásobování  obchodů ,  pro možnost 

občanů dostavit se do zaměstnání. Vedlejší komunikace na Studánce. 

 

III. pořadí -  komunikace uvedené  v seznamu  musí být protaženy do 12 hodin od nástupu 

pracovníků. Jedná se o komunikace zajišťující propojení komunikací pořadí I. a II. 

 

IV. pořadí  -  úklid komunikací udržujících se pouze plužením musí být protaženy do 24 hod. 

 

7. Rozdělení komunikací 

 

a) Komunikace ve správě SÚS Děčín   

                      

                        Čsl. Mládeže                          5. května 

                        Mariánská                              Kmochova 

                        Pražská                                  Čsl. letců 

                        Plzeňská                                Mladoboleslavská 

                        Žitavská 

Tyto komunikace se neošetřují,  pouze při přejezdech se pluží.      

 

b) Seznamy místních komunikací 
 

 I. pořadí:        Národní  Nádražní 

  Palackého    Karla IV. + nemocniční dvůr 

  Legií      Sv. Čecha  

  Poštovní plus dvůr polikliniky 

  Náměstí E. Beneše     autobusové nádraží 

  Gen. Svobody  Melantrichova   

  Mladoboleslavská  - od ul. Plzeňská po ul. Lipská 

  Kmochova  -  od křižovatky u Plusu po ul. Lidická 

  Dvorská   T.G.Masaryka a parkoviště MěÚ 

  Otáhalova   Západní 

  Dělnická   Východní 

  Pohraniční stráže  P. Bezruče 

  Havlíčkova    Říční 

                       Bratislavská                Kostelní 

                       B. Němcové                Výpadová 

                       Raisova                       Komenského 

                       Kollárova                    Nemocniční 

                       Lipská                        Wolkerova 

                       Truhlářská       
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II. pořadí:       Moravská                         Edisonova 

  Strakonická                     Smetanova 

  Tyršova                           Hraniční stezka  

  Nymburská                      Taichmanova 

  Partyzánů                        Novoměstská 

  K. Světlé                         Mostecká   

  Erbenova                         Hašlerova 

  Cihlářská                         Táborská 

  Zuzánkova                       Husova 

  Vrchlického                     Nová 

  Horská                             Žilinská 

  Lesní                                Na Pastvinách 

  Polní                                Brandýská  

  Měšťanská                       Zhořelecká 

  Kamenická                      Hájenská  

  J. Hory                             B. Krawce 

                       Karlínská                          Hřbitovní 

                       Děčínská                           Sídlištní 

                       Závoznická                       Zimní    

                       E.Thálmana                      A.Jiráska 

                       Kozlova                            Pod Špičákem 

 

III. a IV. pořadí:  zbývající komunikace 

 

 

8 Údržba chodníků, lávek , mostů a autobusových zastávek 

a) úklid do 8 hodin od začátku pracovní doby 

     lávky a mosty   -  všechny TS                  10 lávek 

     6 mostů  

     schodiště  - na ulici Národní a Horní Nábřeží 

     autobusové zastávky ve Varnsdorfu a na Studánce      

     chodníky    autobusové nádraží     Melantrichova 

  nám. E. Beneše   Legií 

  Poštovní             Otáhalova 

  Gen. Svobody    Národní 

  spojnice Západní - Krkonošská 

  Krkonošská          Západní 

                       T.G.Masaryka                         přístup Staré nádraží 

 

b)  chodníky úklid do 48 hodin      

             parkoviště u kina Panorama              Seifertova 

  Kmochova                               5. května až po hraniční přechod 

  B. Němcové                  B. Krawce 

  park u požární zbrojnice   park za Střelnicí 

  park na Národní a Legií    park u TOSu a.s. 

  Nádražní                       Plzeňská 

Bratislavská                                       Mariánská 

Palackého                                           Žitavská 

Na příkopech                                      Kostelní 
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Horská                                                Polní 

Československých letců                     Karla IV.  (až k nemocnici) 

Zuzánkova                                          Žitná 

Smetanova                                          Husova 

Nymburská                                         Dělnická 

Nemocniční                                        Východní 

Partyzánů                                            Revoluční 

Pražská                                               Erbenova  

Strakonická                                        Havlíčkova 

                       Lesní                                                   K. Světlé 

  Moravská 

 

      V obci Studánka Varnsdorf zajistí TS města Varnsdorf nejpozději do 30.11. označení 

místních  komunikací  orientačními sněhovými tyčemi . Tyče budou umístěny 50 cm  do kraje  

komunikace a  vzdálenost tyčí  bude  50 m,  tato  vzdálenost  se  zkracuje v obloucích a nebo 

v místech s častým výskytem mlh. 

 

     Všichni  pracovníci  zimní údržby  absolvují školení, které bude obsahovat vedle 

organizačně  technických  pokynů  také  pravidla  bezpečnosti práce v zimní údržbě včetně 

právních  zásad, dále budou seznámeni se zásadami ochrany životního prostředí. 

 

 

          

 

 

 

Varnsdorf  4.10.2017 

 

                                                                                                 Roman Roubíček 
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