
Obec Halenkovice 

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 

místních komunikací v Obci Halenkovice, k zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních 

komunikací 

na zimní sezónu 2021 - 2022 

 

Čl. I 

Všeobecná část 

1. Plán zimní údržby se vydává za účelem zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací 

(MK) na celém území obce Halenkovice. 

2. MK je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území 

obce. MK je i komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel jako např. 

chodníky, stezky pro pěší, lávky apod. 

3. Průjezdním úsekem silnice je část silnice, která vede územím obce, která převádí převážnou 

část průjezdné dopravy tímto územím. 

4. MK jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních nebo jiných vozidel, která 

přizpůsobují svou jízdu stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemních komunikací, 

povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 

5. V zastavěném území obce jsou MK schůdné, umožňují-li bezpečný pohyb chodců, kterým je 

pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu, technickému stavu a povětrnostním podmínkám na 

těchto komunikací. 

6. Závadou ve sjízdnosti pozemní komunikace se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou 

nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu a dopravně 

technickému stavu včetně povětrnostních situací. 

7. Závadou ve schůdnosti pozemní komunikace se rozumí taková změna ve schůdnosti, kterou 

nemůže chodec předvídat při svém pohybu přizpůsobeném stavebnímu a dopravně 

technickému stavu včetně povětrnostních situací. 

8. Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti, které vzniklo 

nadměrným spadem sněhu, zpravidla za silného větru, nebo mimořádným vytvořením ledovky 

či námrazy za předpokladu, že tyto živelní události způsobí nesjízdnost a neschůdnost MK na 

větším území obce. 

9. Základní povinností uživatelů MK je přizpůsobit jízdu, chůzi obvyklému stavu MK v zimním 

období (kluzkost, sníh). Při chůzi dbát zvýšené opatrnosti a věnovat zvýšenou pozornost stavu 

komunikace. 

 

Čl. II 

Zimní údržba 

1. Zimní údržbu MK (mimo chodníků), některých účelových komunikací UK a veřejných ploch 

bude zajišťovat smluvní firma SM. HA Jiří Pavelka s.r.o. – traktor se zadní radlicí a 

posypovým závěsem. Chodníky bude zajišťovat Obec Halenkovice svými mechanizačními 



prostředky – malotraktor s přední radlicí s posypovým závěsem. V kalamitních situacích pak 

další najatá technika. 

2. Zimní údržba veřejných ploch v níže určeném pořadí. Za dodržování určeného pořadí 

odpovídají pracovníci obce a starosta. Obecní úřad může podle objektivních podmínek pořadí 

změnit, avšak výhradně na pokyn starosty. 

 

Čl. III 

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti 

Úklid bude zahájen a prováděn dle sněhových a povětrnostních podmínek. Odklízení sněhu začíná 

v době, kdy vrstva napadeného sněhu dosáhne 5 cm. Sníh je nutno odstraňovat v rámci technických a 

ekonomických možností dříve než jej zhutní provoz. Na komunikacích se odstraňování sněhu provádí 

v celé šířce. Na chodnících musí udržovaný pruh činit nejméně 0,7 m. 

I. Pořadí - do 4 hodin – střed obce (obecní úřad, škola, obchody, chodníky – Pláňavy, 

Kateřinice, Zlámanec, Kopec, Dolní konec) 

II. Pořadí  - do 12 hodin – spirálově od středu obce (Dolina, Svaté, Zádřinová) 

III. Pořadí - nejpozději do 48 hodin všechny ostatní MK ve velké vzdálenosti od středu obce 

(Hradská, Kržle spodní, Kržle horní, Zemanová, Járky)  

 

Čl. IV 

Posyp inertními materiály: 

Výše uvedené komunikace budou v první fázi udržovány výhradně pluhováním a to do doby ukončení 

sněžení. Posypem inertním materiálem budou následně ošetřeny všechny komunikace. 

Posyp chemický: 

Je používán převážně na úpravu chodníků a hřbitova, hlavně při vzniku kalamitního náledí či ušlapané 

vrstvy sněhu. 

Čl. V 

Přehled důležitých kontaktů 

Starosta obce Halenkovice – 724 179 299 

Policie ČR – 158 nebo tel: 725 292 344 

v Halenkovicích dne 13.10.2021 

Bc. Karel Platoš Jaromír Blažek 

místostarosta starosta 

                                                    

 

                                                           vyvěšeno:           14.10.2021 

                                                                  sňato:           31.10.2022  


