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                    P r e a m b u l e 

 
 

 

     Podle § 41, odst. 1, vyhlášky číslo 104/1997 Sb. 

, v platném a účinném znění ( dále jen vyhláška ), 

kterou se provádí zákon číslo 13/1997 Sb. , o 

pozemních komunikacích, v platném a účinném znění, je 

třeba uvést, že  :  

 

     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 

PRŮJEZDNOSTI ÚSEKŮ SILNIC.      
 

     PŘI VÝKONU ZIMNÍ ÚDRŽBY SE, V SOULADU SE 

SCHVÁLENÝM PLÁNEM ZIMNÍ ÚDRŽBY, POUŽIJE TAKOVÁ 

DOSTUPNÁ TECHNOLOGIE, KTERÁ NEJLÉPE VYHOVUJE MÍSTNÍM 

PODMÍNKÁM A POŘADÍ DŮLEŽITOSTI SILNICE ( § 44, 

s odkazem na § 42 odst. 1 vyhlášky ). 

 

 

 

                         I. 

 

 

     O zpracování tohoto plánu, zimní údržby místních 

komunikací, rozhodla Obec Zvěstov ( Zastupitelstvo 

Obce Zvěstov ), v souladu s ust. § 42, odst. 2, 

vyhlášky číslo 104/1997,  v platném a účinném znění,  

kterou  se provádí zákon číslo 13/1997 Sb. , 

v platném, a účinném znění a to podle velikosti obce 

a dopravního významu místních komunikací. 



 

                         II. 

 

 

     Pro účely tohoto plánu, zimní údržby, místních 

komunikací na teritoriu Obce Zvěstov, je zimním 

obdobím doba od 1. listopadu do 31. března 

následujícího roku ( § 41, odst. 4 vyhlášky ). 

 

     Pokud by vznikla zimní povětrnostní situace mimo 

toto   období, zmírňovaly   by se závady ve 

sjízdnosti 

( schůdnosti ) komunikací bez zbytečných odkladů a 

přiměřeně  ke  vzniklé situaci ( § 41, odst. 4 

vyhlášky ).      

 

 

 

                         III. 

  

 

     Zimní údržba se provádí podle tohoto plánu zimní 

údržby a to tak, že v obvyklé zimní situaci se 

z komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve 

sjízdnosti ( schůdnosti ) komunikace a to  v časových 

lhůtách stanovených tímto plánem zimní údržby ( § 41, 

odst. 2 vyhlášky ). 

 

     Správce komunikací zabezpečuje zimní údržbu tak, 

aby pokyn k zahájení příslušného zásahu byl vydán 

neprodleně po zjištění jeho potřeby ( § 45, odst. 1 

vyhlášky ). 

 

 

                         IV. 

 

 

     Při výkonu zimní údržby se, v souladu s tímto 

schváleným plánem zimní údržby, použije taková 

dostupná technologie, která nejlépe vyhovuje místním 

podmínkám a důležitosti silnice ( § 44 vyhlášky, 

s odkazem na § 42, odst. 1 vyhlášky ). 

 

 



 

 

                         V. 

 

 

     Z důvodu, že Obec Zvěstov rozhodla o zpracování 

plánu zajištění sjízdnosti místních komunikací I. až 

III. třídy, bylo přihlédnuto k níže uvedenému pořadí 

důležitosti ( § 42, odst. 2 vyhlášky )  : 

 

a) 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, 

 

b) II. pořadí – sběrné místní komunikace nezařazené 
do I. pořadí a důležité obslužné místní 

komunikace, 

 

c) III. pořadí – ostatní obslužné místní komunikace, 
 

d) neudržované – místní komunikace, na nichž není  

třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní 

bezvýznamnosti ( na tuto skutečnost obec upozorní 

uživatele způsobem v místě obvyklým – vyvěšením 

plánu zimní údržby, místních komunikací, na 

úřední desce po dobu 15ti dnů).  

     

   
 

                             VI. 

 

 

k ad a), čl. V.  jsou ve  

(I.pořadí důležitosti ) 

 

     – Obec Zvěstov nezajišťuje, jsou ve správě 

jiného subjektu, 

 

k ad b), čl. V.  

(II.pořadí důležitosti) 

 

                – místní  komunikace  z části     



obce  

                  Šlapánov  –  Hlohov – Jekov – 

Bořko-          

                  vice – Otradov – Roudný – Laby,   

až    

                  k   silnici    Louňovice –  

Kamberk,        

                  dále, 

                - místní  komunikace   od „ Vestecké 

„  

                  Křižovatky, přes část  obce   

Vestec  

                  – Vlastišov – Ondřejovec  –    

konec   

                  katastru  Obce  Zvěstov, 

                  dále, 

                - místní  komunikace, průjezdná  

částí  

                  obce  Libouň,  až  na konec 

katastru  

                  Obce Zvěstov, 

                  dále, 

- místní      komunikace,   začínající  

  odbočením    vlevo,   ( za posledním      

  obytným   domem      ve   Zvěstově )    

  ze státní     silnice, vedoucí    ve       

  směru Zěstov – Ratměřice, kdy místní  

  komunikace  pokračuje   okolo  mlýna  

  Panských – směr    Odlochovice,   na  

  konec katastru Obce Zvěstov,   

                      

       se zajišťuje, zimní údržba, zásadně  

                  PLUHOVÁNÍM, 
( § 44, písm. c) vyhlášky, s odkazem na § 42, odst. 

1, písm. c) vyhlášky ), ve lhůtě pro zmírňování závad 

ve sjízdnosti místních komunikací, do 12 hodin ( § 

46, písm. b) vyhlášky ). 

 

     kdy na vhodných místech budou dotčené, místní 

komunikace, viditelně označeny tabulkou s nápisem : 

 

 „ v zimním období se komunikace udržuje 

pluhováním „                                             



 

 

 

k ad c), čl. V. – v částech obce : 

(III. pořadí důležitosti) 

 

     Zvěstov, Šlapánov, Hlohov, Jekov, Bořkovice, 

Otradov, Roudný, Laby, Vestec, Vlastišov, Ondřejovec, 

Libouň, 

 

          se zajišťuje, zimní údržba, zásadně 

                    PLUHOVÁNÍM, 
( § 44, písm. c) vyhlášky, s odkazem na § 42, odst. 

1, písm. c) vyhlášky ), ve lhůtě pro zmírňování závad 

ve sjízdnosti místních komunikací, po ošetření 

komunikací, uvedených pod ad b), čl. V. , shora,  

nejpozději do 48 hodin ( § 46, písm. c) vyhlášky ), 

 

     kdy na vhodných místech budou dotčené místní 

komunikace viditelně označeny tabulkou s nápisem : 

 

 „ v zimním období se komunikace udržuje 

pluhováním „                                             
 

 

      

k ad d), čl. V. 

( neudržované ) 

 

     v částech obce : 

      

     Zvěstov, Šlapánov, Hlohov, Jekov, Bořkovice, 

Otradov, Roudný, Laby, Vestec, Vlastišov, Ondřejovec, 

Libouň, místní obslužné komunikace, které nejsou 

přístupné běžnému provozu motorových vozidel, 

sloužící k napojení jednotlivých objektů na místní 

komunikace pod  ad c), čl. V. , 

 

 

 

                   se zimní údržba  

                    NEZAJIŠŤUJE.   
 

       



       

                             VII. 

 

 

     Rozsah a způsob vyhodnocování zimní údržby, 

místních komunikací, shora specifikovaných, dle 

rozhodnutí Zastupitelstva Obce Zvěstov, nebude 

prováděn, pokud si to nevyžádá problematika, 

v jednotlivém zimním období, či legislativní změny. 

 

 

                         VIII. 

 

 

     Tento plán zimní údržby místních komunikací je, 

dle rozhodnutí Zastupitelstva Obce Zvěstov, obecně 

závazným dokumentem, pro jednotlivá zimní období a to 

vždy od 1. listopadu do 31. března, následujícího 

roku a byl schválen Zastupitelstvem Obce Zvěstov dne 

: 16.9.2015  

 

 

                _____________________________ 

 

 

 

     Tento plán zimní údržby, místních komunikací, lze 

měnit a doplňovat pouze písemnou formou, číselně 

označenými dodatky, podléhajícími vždy schválení 

Zastupitelstva Obce Zvěstov a to podle vývoje 

problematiky zimní údržby místních komunikací, 

připomínek občanů Obce Zvěstov, právnických osob a 

vývoje legislativní úpravy.      
 

 

 

 

Ve Zvěstově dne  : 17.9.2015 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku dne :___________________ 

hod. :_____________  

 

 



Sejmuto z úřední desky dne :_________________ hod. 

:_____________  

 

 

 

                              Obec Zvěstov : 

 

 

                              

________________________ 

                              Starosta : 

                              Karel Babický 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


