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OBEC VESTEC 

 

Plán zimní údržby 
 

1. Základní ustanovení 
a) Na základě zřizovací listiny jsou zimní údržbou obce Vestec pověřeny Technické služby obce 

Vestec, příspěvková organizace. 
b) Plán zimní údržby je v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a souladu se zákonem č. 13/1997, 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.   
c) Zimní údržba místních komunikací je zahájena 01. 11. a končí 31. 03. Vznikne-li v jiném 

období zimní povětrnostní situace, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti přiměřeně 
a bez zbytečných odkladů. 

d) Průběh zimní údržby řídí a koordinují se souhlasem obce TS Vestec, p.o. ve spolupráci 
s Obecní policií Vestec. 

 

2. Mechanismy 

 HAKO 600 Unikont se sněhovým pluhem 

 Traktor John Deere 5090M se sypací násypkou a sněhovým pluhem 

 Malotraktor Antonio Carraro TRG 10400 se sněhovým pluhem 

 2x Antonio Carraro Rondo se sypací násypkou a pluhem 
 

3. Zajištění zimní údržby místních komunikací 
a) Preventivní posyp 

Preventivní ochrana místních komunikací před vznikem náledí se provádí posypem povrchu 
komunikace chemickými posypovými materiály. 
Preventivní posyp musí být proveden v technologicky a technicky přijatelném období před 
tím, než se na komunikacích začne tvořit ledový povlak. 

 
b) Likvidační posyp 

Posyp chemickými nebo inertními materiály (drť frakce 4-8 nebo 2-4) se provádí na vzniklé 
náledí nebo do sněhové vrstvy o max. výšce 3 cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost komunikací. 

 
c) Pluhování 

Pluhováním se odstraňuje sněhová vrstva s výškou nad 3 cm, a to i opakovaně odstraňováním 
každé celé 5 cm silné vrstvy sněhu. Dále zdrsňovacím posypem inertními materiály. 

 

4. Technologie dávkování posypových materiálů 
a) chemické materiály: preventivní posyp: 5-20g/m2, likvidační posyp: 20-40g/m2. Spotřeba 

posypové soli při jednom zásahovém dni nepřekročí 60g/m2. 
b) inertní materiály : drť frakce 4-8 nebo 2-4. Dávky na zledovatělých úsecích komunikací až do 

cca 300g/m2 
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5. Časové limity pro zajištění zimní údržby místních komunikací 
a) všední dny – pohotovost od 4.00 do 20.00 hod (výjezd do 60 min. od nahlášení zhoršených 

podmínek), 
 

b) dny pracovního volna – pohotovost od 5.30 – 20.00 hod, (výjezd do 60 min. od nahlášení 
zhoršených podmínek), 

 
c) dny pracovního klidu – pohotovost od 5.30 do 20.00 hod./ včetně svátků/, (výjezd do 60 min. 

od nahlášení zhoršených podmínek), 
 

d) kalamitní situace – trvalé husté sněžení / nad 10 cm /, (výjezd do 60 min. od nahlášení 
zhoršených podmínek), 

 
e) chodníky – spadající pod správu obce – v případě, že došlo ke změnám ve schůdnosti v nočních 

hodinách – úklid započít nejpozději do 7.00 hod. Během dne provést tyto práce do 60 minut. 
 

6. Pohotovostní služba 
TS Vestec, p.o. zajistí pohotovostní službu mechanizmů včetně obsluhy pro zajištění zimní údržby 
dle pořadí důležitosti po celou dobu zimního období. Způsob vyhlášení pohotovosti: telefonicky, 
ústně nebo písemně s kontrolním záznamem, který bude obsahovat jméno a podpis pracovníka 
přijímacího hlášení a jméno volajícího, čas přijetí zprávy, předmět, k němuž se pohotovost 
vztahuje, záznam průběhu vyhlášení a následně pak zápis o řešení. 

 

7. Stanovení pořadí údržby místních komunikací 
a) Zimní údržba místních komunikací bude prováděna v následujícím pořadí důležitosti: 

1. ulice Vestecká, Hrnčířská, Na Hřišti, U Hřiště, Ke Školce, Čechova, K Jahodárně, 
Ve Stromkách, Okružní, Na Suchých, Na Spojce, Průmyslová, Na Průhoně (od ul. Vestecká 
po č.p. 159) 

2. ostatní komunikace. 
 

b) Zimní údržba chodníků patřících pod správu obce (pouze inertní materiál) – v tomto pořadí 
důležitosti: 
1. Ulice Vestecká, Hrnčířská, U Hřiště, Ke Školce, Čechova, K Jahodárně, Ve Stromkách, 

Okružní, Na Suchých, Na Spojce, Průmyslová, všechny zastávky BUS, 
2. ostatní chodníky. 

 
c) Seznam místních komunikací, která se na základě § 42, ods.2 písm. d vyhlášky, v zimním období 

neudržují: cyklostezka A202 (ul. Hrnčířská směr Kunratice), cyklostezka 8233 (ul. Hrnčířská směr 
Hrnčíře), cyklostezka 8225 (ul. K Jahodárně směr Hrnčíře), cyklostezka (ul. Ve Stromkách směr 
Jesenice), cyklostezka 8233 (ul. Na Průhoně směr Jesenice), ulice Na Průhoně od čp.159 směr 
Jesenice  

 
8. Úložiště posypových materiálů 

- ulice Na Průhoně, plocha před areálem Agro 

 

 
Zpracoval: Matěj Zrucký 

 
Schválenou Radou obce Vestec dne 24. 10. 2022, usnesení č. 2022/10/12   


