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INFORMATIVNÍ ZPRÁVA
pro jednání ZMO Plzeň 1 dne: 12. 4. 2017
Ve věci:

Vyhodnocení zimní údržby na území MO Plzeň 1 pro období
2016/2017

Zimní období dle zákona o pozemních komunikacích trvá od 1.11. do 31.3. následujícího
roku. MO Plzeň 1 zajišťuje zimní údržbu místních komunikací IV. třídy – chodníků a
vybraných místních komunikací III. třídy - vozovek, které jsou ve vlastnictví statutárního
města Plzně a které jsou uvedeny v Plánu zimní údržby MO Plzeň 1 pro období 2016/2017.
Plán zimní údržby byl zpracován v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nařízením statutárního
města Plzně č.8/2009 a č.6/2015.
Zimní údržbu pěších a vybraných místních komunikací, schodišť a zastávek MHD zajišťují
firmy na základě uzavřených smluv v rámci nadlimitní veřejné zakázky. Jedná se o tyto firmy:
•
•
•

Vodohospodářské stavby s.r.o. – provádí zimní údržbu na úseku č. 2 – sídliště
Bolevec, K Prokopávce, U Velkého rybníka, Bílá Hora
Západočeské komunální služby a.s. – provádí zimní údržbu na úseku č. 1,3, –
sídliště Košutka, Jižní Svahy, Kotíkovská, Stará Košutka, Berlín, Lochotín, Zavadilka,
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – provádí zimní údržbu na úseku č. 4 –
sídliště Vinice, Sylván, Záhorsko, Roudná

Byl zachován systém organizace zimní údržby, dle kterého mají výše uvedené firmy
následující povinnosti:
a) od 1.11.2016 do 31.3.2017 držet pohotovost v mimopracovní době
b) při zhoršených klimatických podmínkách zajistit schůdnost a sjízdnost chodníků a
vybraných vozovek místních komunikací pluhováním sněhu, popřípadě posypem
zdrsňujícím materiálem nebo posypovou solí, dle příslušné smlouvy a v rozsahu předmětu
smlouvy.
c) v pracovní době zimní údržbu zajišťuje oddělení dopravy Odboru životního prostředí a
dopravy ÚMO Plzeň 1, v mimopracovní době pak předseda štábu zimní údržby pan Mgr.
Miroslav Brabec nebo místopředseda štábu zimní údržby pan Zdeněk Soukup a další
členové štábu, podle rozpisu služeb pohotovosti.
V případě spadu sněhu nebo výskytu náledí vyzve člen Štábu zimní údržby ÚMO Plzeň 1
jednotlivé smluvní dodavatele k zajištění zimní údržby a tyto výjezdy jsou hrazeny dle
celkových m² pěších komunikací (celkem 325 000 m²) a vybraných místních komunikací
(celkem 303 000 m²) na jednotlivých úsecích a to částkami za jeden výjezd (úsek č. 1 –
70.470 Kč, úsek č. 2 – 102.961 Kč, úsek č. 3 – 153.524 Kč, úsek č. 4 – 163.895 Kč). Tyto

částky jsou za zimní údržbu provedenou pluhováním sněhu, popř. posypem zdrsňujícím
materiálem (kamennou drtí). Částky jsou uvedeny včetně DPH.
Pro použití chemických rozmrazovacích materiálů (technická posypová sůl) vydává pokyn
předseda Štábu zimní údržby a tento posypový materiál je hrazen samostatně, dle
prokazatelně spotřebovaného množství.
Při zimní údržbě využíváme i pracovníky, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce (VPP).
Tito provádí zimní údržbu na frekventovaných a spádových chodnících, schodištích a
zastávkách MHD dle požadavků Štábu zimní údržby nebo po upozornění od občanů.
Členové Štábu zimní údržby sledují vybrané místní komunikace, chodníky a schodiště, a to
především z důvodu tvořících se ranních námraz. Při zjištění zledovatělých povrchů, jsou
vysíláni čety pracovníků VPP, kteří odstraňují zjištěné závady použitím posypového materiálu
(prioritně je používána sůl).
Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a sjízdnosti vybraných komunikací
v zimním období 2016/2017:
Úklidy komunikací:
Dne 3. - 4. 1. 2017 došlo ke spadu sněhu cca 3,5 cm, při kontrole úseků bylo zjištěno, že
chodníky jsou schůdné s velkou opatrností, ale vozovky jsou v některých místech nesjízdné, z
důvodu uježděného sněhu a náledí. Vzhledem k této skutečnosti byl vydán 4. 1. 2016
od 08.30 hod. příkaz firmám k úklidu chodníků a vozovek pluhováním a posypem solí na
všech úsecích.
Dne 8. -9. 1. 2017 opětovný spad sněhu, silné mrazy, náledí - dne 9. 1. 2017 od 09.35 hod.
byl firmám nařízen kompletní úklid chodníků a vozovek pluhováním sněhu a posypem štěrku.
Dne 13. 1. 2017 značně proměnlivé počasí, obleva se střídá s mrazem, tvoří se velké náledí–
v 08.10 hod. byl nařízen kompletní úklid vozovek a chodníků, zejména odstranění náledí
posypem solí.
Dne 16. 1. 2017 spad sněhu cca 5 cm – v 08.00 hod. byl nařízen firmám kompletní úklid –
vozovky pluhováním a posypem solí a chodníky pluhováním a posypem štěrku.
Dne 31. 1. 2017 spad sněhu 4 cm, mráz – obtížná schůdnost a sjízdnost – v 06.55 hod. byl
nařízen firmám kompletní úklid vozovek a chodníků pluhováním a posypem solí.
Dle Plánu ZÚ na období 2016/2017 musí být sjízdnost a schůdnost komunikací a chodníků
zajištěna a ukončena v nejkratším možném termínu po spadu sněhu či vzniku náledí. Dle
tohoto plánu byla prioritně zajištěna schůdnost spádových chodníků k zastávkám MHD,
svažitých chodníků a chodníků ze zámkové dlažby. Schůdnost ostatních chodníků a sjízdnost
vozovek byla zajištěna nejpozději do 24 hodin po spadu sněhu. Součástí zimní údržby byl i
úklid přístupových chodníků ke vchodům bytových domů a také všech schodišť na
udržovaných úsecích.
V zimním období je každý den zaznamenáváno počasí včetně teploty a je veden deník zimní
údržby.
Celkové náklady za provedení zimní údržby komunikací v období 2016/2017 jsou ve výši
2.454.256 Kč a za posypovou sůl bylo uhrazeno 431.003 Kč.
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