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Určení povinností
Všeobecné zákonné normy určují 

povinnosti zabezpečovat údržbu majetku 
jeho správci. Z této funkce vyplývá hlav-
ně povinnost realizovat všechna opatření, 
aby tento svěřený majetek byl vzhledem 
ke své podstatě zachován, zlepšován a aby 
sloužil svému  účelu.

Městský úřad v Prostějově, jako sil-
niční správní orgán, pověřil organiza-
ci .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. (dále jen 
ASA) ve smyslu Zákona o pozemních 
komunikacích z roku 1997 zimní údrž-
bou (dále jen ZÚ) všech místních komu-
nikací na katastru města Prostějova.

ASA, jako organizace zodpovědná za 
zimní údržbu komunikací, zpracovala pro 
zimní období 2006/2007 tento plán zimní 
údržby místních komunikací a chodníků. 
Plán vychází ze „Zákona o pozemních 
komunikacích č. 13/1997 Sb.“ a vyhláš-
ky č. 104/1997, část osmá: „Rozsah, 
způsob a časové lhůty pro odstraňování 
závad ve sjízdnosti“. Tento plán se stá-
vá po schválení v Radě města Prostějova 
obecně závazným nařízením pro údrž-
bu komunikací a chodníků, které v zi-
mě spravuje ASA od 1. listopadu 2006 
do 31. března 2007 (vyhláška č.104/97, 	
§ 42, odst.2).

Plán se netýká účelových 
komunikací a k nemovitostem 
přiléhajících chodníků, které 
jsou v zimním období povin-
ny udržovat organizace, pro 
jejichž účel byly tyto komuni-
kace zřízeny nebo je převážně 
používají, resp. majitelé nebo 
správci nemovitostí, k nimž 
chodníky bezprostředně při-
léhají, a to ve smyslu Zákona 
o pozemních komunikacích 
z roku 1997, § 27, odst. 4.

Základní ustanovení

Všeobecná charakteristika
Zimní údržbou se podle pořadí 

důležitosti zmírňují závady ve sjízdnosti 

komunikací, vzniklé zimními povětrnost-
ními podmínkami.

Odstraňování a případně zmírnění závad 
ve sjízdnosti  zahrnuje zejména:

- posyp chemickým materiálem
- posyp inertním materiálem
- odstraňování sněhu
- zabezpečování odtoku vody z vozo-

vek.

Pro účely tohoto plánu je zimní období 
doba od 1. listopadu do 31. března násle-
dujícího roku. V tomto období se provádí 
zimní údržba podle plánu zimní údržby. 
Pokud vznikne zimní povětrnostní situa-
ce mimo toto období, zmírňují se závady 
ve sjízdnosti komunikací bez zbytečných 
odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Předmět zimní údržby 
Předmětem zimní údržby jsou veřejné 

dopravní pruhy, pásy místních komunikací 
a dále určené chodníky ve správě ASA.

Úkolem zimní údržby je:
- Zmírňování závad ve sjízdnosti komu-

nikací vzniklých zimními povětrnostními 
podmínkami.

- Odstraňovat z povrchu komunikace 
sníh, který se na ni dostal pádem z atmo-
sféry, navátím nebo sesuvem z okolního 
terénu.

- Udržovat plynulý odtok vody z povr-
chu komunikací.

- Udržovat komunikace čisté a odstra-
ňovat tzv. druhotnou kluzkost.

- Provádět veškeré činnosti takovým 
způsobem, aby činnost sama i její důsledky 
zhoršovaly životní prostředí jen v nejmen-
ší možné míře.

- Prováděním zimní údržby zmírňovat 
důsledky zimních povětrnostních podmí-
nek na silniční síti pro umožnění provozu 
na těchto komunikacích.

- Přesně informovat o stavu a sjízdnosti 
a zabezpečit ji hlavně těmito způsoby:

1. kontrolou exponovaných míst dispe-
čerským vozidlem,

2. zajištění spolupráce s Městskou poli-
cií, Policií ČR, SSOK a FTL, jejichž řidi-
či udržované trasy pravidelně projíždějí 
a zajišťují místní hromadnou dopravu,

3. zajištěním spojení s mech. prostředky 
nasazenými v terénu mobilními telefony,

4. reagováním na připomínky nadří-
zených orgánů a institucí týkajících se 

výjimky ze silničního provozu (hasiči, 
záchranné služby).

Prováděním zimní údržby není 
zajišťována schůdnost vozovky.

Pro zajištění zimní údržby  
jsou závazné tyto předpisy:

Zákon č. 13/97 Sb. o pozemních komu-
nikacích ze dne 23. 1. 1997.

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se pro-
vádí „Zákon o pozemních komunikacích“ 
- část osmá „Rozsah, způsob a časové lhů-
ty pro odstraňování závad“.

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se pro-
vádí „Zákon o pozemních komunikacích“ 
– „Technologie zimní údržby“.

Plán zimní údržby

Stanovení pořadí  
podle důležitosti a etap údržby:

I. pořadí vozovek místních komunikací 
(dále jen MK)

II. pořadí vozovek MK
III. pořadí vozovek MK
Seznam MK, které se v zimě neudržují
Chodníky a aleje
Přechody
Podchody a průchody

Výchozím podkladem při stanovení 
pořadí důležitosti zimní údržby komuni-
kací bylo především zajištění potřeb oby-
vatelstva, zásobování, zajištění městské 
hromadné přepravy osob. Dále se vychá-
zelo ze zkušeností minulých zimních 
období. 

.A.S.A. bude dle tohoto plánu  
udržovat v zimním období:

1. 93,987 km místních komunikací

2.  51,155 km chodníků na území měs-
ta Prostějova

3.  Dále pak příslušenství k těmto 
komunikacím, jako jsou mosty, lávky, 

podchody, schody, svislé dopravní zna-
čení a dešťové vpustě.

Z celkové délky 93,987 km vozovek 
udržovaných ASA je zařazeno do:

I. pořadí 29,849 km s lhůtou ošetření do 
4 hod. po spadu sněhu nebo vzniku námra-
zy

II. pořadí 2,791 km s lhůtou ošetření 
do 12 hod. po spadu sněhu nebo vzniku 
námrazy

III. pořadí 31,347 km bude ošetřeno po 
skončení předcházejících pořadí dle potře-
by svozu tuhého komunálního odpadu, 
a to plužením nejpozději do 48 hod.

Vozovky v I. pořadí a v II. pořadí v 1. 
části budou sypány chemickým rozmrazo-
vacím materiálem. Ostatní vozovky jsou 
sypány inertním zdrsňovacím materiálem. 

U chodníků a alejí budou chodníky v  I. 
pořadí v 1. části a v II. pořadí v 1. čás-
ti ošetřeny chemickým rozmrazovacím 
materiálem. Ostatní chodníky budou ošet-
řeny inertním zdrsňovacím materiálem. 
Intenzita sypání se řídí technologickým 
předpisem. 

U komunikací zařazených do III. pořa-
dí důležitosti bude prováděno jen plužení, 
v plném rozsahu bude III. pořadí sypáno 
jen při mrznoucím dešti nebo vzniklém 
náledí. 

ASA zajišťuje na vozovkách jejich 
sjízdnost pro dopravní prostředky, nikoliv 
jejich schůdnost pro chodce mimo udržo-
vaných přechodů, které jsou v plánu uve-
deny.

Ruční údržba sjízdnosti  
a schůdnosti komunikací  

(12 hodin po vzniku závady) 
	 	
Litinové sloupky, příčné prahy, ochran-

né ostrůvky a vybraná parkoviště (převáž-
ně placená)  budou udržovány ručně, a to 
dočištěním, odvezením přebytečného sně-
hu a případným posypem inertním mate-
riálem. Údržbu zajišťuje ASA v pracovní 
dobu od 6.00 do 14.30 hodin. 

Ručně budou také udržovány  
následující chodníky: 

4  schody na nám.Spojenců + vnitřní 
aleje mezi nimi

4  Spitznerovy sady + schody ze všech 
stran včetně zadního chodníku od 
kadeřnictví po Studentskou

4  spád u obchodního střediska u Tří 
bříz do Jezdecké + schody

4 Hlaváčkovo nám.
4  průchozí chodník kolem Smetano-

vých sadů
4  Husovo nám. - zadní chodník u škol-

ky
4 zastávky FTL na nádraží
4 zastávky FTL - Lidická ul.

Přechody 
Přechody včetně vstupů z chodníků 

do vozovky budou udržovány ručně, a to 
v pracovní dobu posypem případně odstra-
ňováním sněhu. Časový limit 12 hod. po 
provedení proplužení vozovky.

Udržovány budou přechody:

4 Svatoplukova, křižovatka Újezd 
–	Vápenice

4 Křižovatka Svatoplukova, Janáčko-
va, Pražská - přechody u hl. nádraží, 

4 Přikrylovo nám. 
4 Jiráskovo nám. 
4 Chodník Plumlovská - Šlikova 
4 Poděbradovo nám.
4 Poděbradovo nám podél zábradlí 

u elektrárny
4 Petrské nám.
4 Blahoslavova přechod k zastávkám
4 Chodník od KaSC po Úprkovu
4 Obránců míru – rampa
4 Mlýnská- Palacká chodník
4 Vodní - Na hrázi chodník
4 Šmeralova - zast. FTL po zástavbu
4 Sádky kolem parčíku po Wolkerovu
4 Bezručovo nám. - chodník podél  hnízd

Podchody a průchody
Podchody a průchody budou udržová-

ny ručně, a to v pracovní dobu od 6.00 do 
14.30 hodin.

4 Podchod Vrahovická
4 Žeranovská - Krokova
4 Floriánské nám. - Dykova
4 Kpt. Jaroše
4 Dolní – Průmyslová
4 nadjezd Vitana
4 Průchod Palečkova

(Krácené znění Plánu zimní údržby 
města)

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 
místních komunikací města Prostějova na zimní období 2006 - 2007

Prostějovské kino Metro 70 vyhlašuje 
šestý ročník okresní výtvarné soutěže a přehlídky 

Kino a já 2007 tentokrát s podtitulem 
Piráti, moře, lodě a poklady….

Soutěž je určena nejen pro děti a mládež všech typů škol, 
ale i pro dospělé všech věkových kategorií:

	 	 1. kategorie 6 – 8 let
  2. kategorie 9 – 12 let
  3. kategorie     13 – 15 let
  4. kategorie nad 15 let
  5. kategorie nad 20 let

Vyhodnocená díla ze školních kol (tři z každé kategorie) 
posílejte do 30. 4. 2007	

na adresu Kino Metro 70, Školní 1, 796 01 Prostějov.

Celkové vyhodnocení se uskuteční na vernisáži 
17. 5. 2007 v 10.00 hodin v kině Metro 70.

Autoři na svá výtvarná díla uvedou následující informace: 
jméno, škola, věk/kategorie, název díla. 

Městská policie Prostějov 

v rámci zapojení města Prostějova 
do projektu „Zdravé město“	

vyhlašuje	

literární soutěž pro žáky 7. tříd 

základních škol, kteří se zúčastnili besed 

v rámci „Evropského dne bez aut“.

Do konce měsíce března 2007 mohou žáci zasílat své 
literární práce  (volný slohový útvar) na téma: 

Chováme se podle dopravních předpisů? 

Práce musí obsahovat: jméno a příjmení autora, 
název školy a třídu.

Nejlepší autoři budou vyhodnoceni a odměněni věcnými 
cenami  při příležitosti „Dne bez aut“ v září 2007. 

Literární práce lze doručit: 
4  poštou na adresu: Městská policie, 	

Havlíčkova 2 – 4, Prostějov
4  osobně: na služebnu městské policie, 	

Havlíčkova 2 – 4, Prostějov, 	
II. patro (nepřetržitý provoz)

4  e-mailem na adresu: prevence@mestopv.cz 	
nebo petra.mejzlikova@mestopv.cz. 

Obálku nebo předmět zprávy označí účastníci soutěže 
heslem  „literární soutěž“.

Okresní hospodářská komora v Prostě-
jově připravila ve spolupráci s prostějov-
skou společností MELZER, spol. s. r. o. 
finančně zvýhodněnou nabídku školení 
zaměřenou na práci s počítačem. 

Správcem sítě snadno a rychle - 4. - 8. 
prosince.

Cílová skupina účastníků není nijak 
omezena. Kurzů se mohou zúčastnit pod-

nikatelské subjekty bez omezení velikosti, 
státní správa, fyzické osoby - pracující, 
nezaměstnaní apod. 

Každý kurz bude probíhat inzenzivně 
po dobu pěti dnů - vždy od pondělí do pát-
ku od 8 do 16 hodin. Cena jednoho kurzu 
v rozsahu 40 hodin:

- člen OHK v Prostějově:  3 900 Kč
- nečlen OHK v Prostějově:  4 800 Kč

Nedotovaná cena jednoho kurzu přitom 
činí 6 240 Kč.

Bližší informace k počítačovému kurzu 
"Správcem sítě snadno a rychle" získáte 
v Okresní hospodářské komoře Pros-
tějov, Lidická 6, telefon 582 332 721, 
582 332 489, e-mail: ohkpv@ohkpv.cz, 	
www.ohkpv.cz.

Počítačové školení: 
správcem sítě snadno a rychle


