
 
Plán zimní údržby Města Žďár nad Sázavou  

pro zimní období 2022–2023 
 

Čl. I 
 

Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a 
schůdnosti na MK, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby 
zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné, a 
ekonomickým možnostem vlastníka MK na straně druhé. 
 
 
Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti 
vlastníka místních komunikací, jsou úkoly, stanovené v tomto plánu, průsečíkem 
společenských potřeb uživatelů MK a možností daných ekonomickými ukazateli rozpočtu 
města. Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka MK, s přihlédnutím k platným 
právním předpisům v této oblasti. 
 
 
Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž 
jen zmírnit, a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území 
města, stanoví tento plán i potřebné priority údržby, a to jak místní, tak i časové. Tyto priority 
vyplývají z nestejné důležitosti MK a z technických možností provádění zimní údržby. 
 
 
Plán zimní údržby MK je základním dokumentem pro provádění prací, spojených se zimní 
údržbou těchto komunikací, a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení 
odpovědnosti vlastníka MK za škody, vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve 
sjízdnosti a schůdnosti. 
 

Tento plán poskytuje přehled odpovědných osob, vyčleněné techniky a udržované sítě 
místních komunikací v sezóně zimní údržby 2022/2023 na katastrálním území Žďár nad 
Sázavou, místních částí Stržanov, Mělkovice, Veselíčko a Radonín. 
 
 

Čl. II 
 

Vysvětlení pojmů použitých v tomto plánu 
 

 
1. Obecně závaznými právními předpisy se rozumí 

 
a) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále    

jen zákon). 
b) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). 
 
2. Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. 

V tomto období se zimní údržba MK zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní 
povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez 
zbytečných odkladů, přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka 
(správce) MK. 

 
3. Zimní údržbou MK se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto 

komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41, 
odst. 1 vyhlášky).  
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4. Vlastníkem MK je obec (§ 9, odst. 1 zákona). 
 
5. Správcem MK je fyzická nebo právnická osoba, kterou obec pověřila výkonem svých 

vlastnických práv (§ 9, odst. 3 zákona). 
 
6. Sjízdnost MK je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu 

silničních a jiných vozidel, přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému 
stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1 zákona). 

 
7. Závadou ve sjízdnosti na MK se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič 

předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému 
stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 6 zákona). 

 
8. Schůdnost MK a průjezdních úseků silnic je takový stav těchto komunikací, který 

umožňuje bezpečný pohyb chodců, přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně 
technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 2 
zákona). 

 
9. Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat 

ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu 
komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 7 zákona). 

 
10. Ekonomické možnosti vlastníka MK jsou dány zejména výší finančních prostředků, které 

může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu MK poskytnout.  
 
11. Neudržované úseky MK jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý 

dopravní význam (§ 27, odst. 5 zákona).  
 

12. Mimořádný zimní stav je stav, kdy došlo k mimořádnému zhoršení sjízdnosti a schůdnosti 
komunikací, které vzniklo nárazovým nadměrným spadem sněhu, dlouhodobým 
nepřetržitým sněžením nebo vytvořením mimořádně velké a souvislé ledovky, kdy 
prostředky mechanizace a pracovními silami smluvního/ch partnera/ů vlastníka a správce 
MK není možné zabezpečit přiměřenou schůdnost a sjízdnost místních komunikací. 

 
13. Smluvní partner je právnická nebo fyzická osoba, se kterou má vlastník MK uzavřenou 

smlouvu/objednávku na provádění zimní údržby městských komunikací na území celého 
města nebo jeho části. 

 
Čl. III 

 
Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů MK v zimním období 

 
1. Základní povinnosti vlastníka MK: 
 

- zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby 
- uzavřít smlouvy s dodavateli prací, potřebných pro provádění zimní údržby 
- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby 

 
2. Základní povinnosti správce MK: 
 

- zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou 
- v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti 

s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka MK 
- řídit a kontrolovat průběh zimní údržby komunikací a vést o této činnosti předepsanou 

evidenci 
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- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, s policií a jinými 
zainteresovanými orgány 

- kontrolovat provádění všech prací, spojených se zimní údržbou 
 
3. Základní povinnosti uživatelů MK: 
      

- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý 
- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady 

ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. 
zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů, budov apod.) 

- při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým 
materiálem 

- při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod pro chodce, na 
němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti 
 

 
Čl. IV 

        
Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti 
 
1. Odklízení sněhu mechanickými prostředky 

- Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska 
nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možností 
dříve, než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva 
napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. 

- Odhrnování se provádí v celé šířce vozovky, případně v celé šířce dopravního pruhu 
a tak, aby pokud je to možné, odhrnutým sněhem nebyl omezen nebo byl co nejméně 
omezen pohyb na sousedních chodnících.  

- Na dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce 
a šířce nejméně 2 m (nebude-li dohodnuto pro konkrétní případ jinak), na ostatních 
chodnících v šířce 1 metru.  

 
2. Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními nebo 

chemickými materiály    
- S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu.  
- Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového 

materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší 
koeficient tření. Toto zvýšení je však malé, a proto pouze zmírňuje kluzkost 
komunikace.  

- Posyp se provádí v celé šířce komunikace nebo její prohrnuté šířce, případně v celé 
šířce dopravního pruhu. 

- Dopravně důležité chodníky se udržují v celé jejich délce a šířce nejméně 2 m 
(nebude-li dohodnuto pro konkrétní případ jinak), ostatní pouze v šířce 1 m.  

- V úsecích, kde je profil chodníku zúžen na méně než 0,7 m překážkami, jako jsou 
např. nesprávně zaparkované automobily, se zimní údržba nezajišťuje. Shrabaný 
sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku podél obrubníku s 
ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce. 

 
- Inertní materiály:  

a) Posyp zdrsňovacími materiály se používá na komunikacích, které nejsou 
udržovány pomocí chemických rozmrazovacích materiálů.  

b) Na dopravně důležitých místech nebo na místech, kde to vyžaduje dopravně 
technický stav komunikace (např. rozjezdy křižovatek, velká stoupání, ostré 
směrové oblouky, zastávky osobní linkové dopravy) je nutné přednostní 
ošetření a případně opakované ošetření.  

c) Nesmí se používat materiál se zrny nad 8 mm. 
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d) Přímé úseky komunikací se sypou dávkou cca 70 až 150 g/m², místa, kde to 
vyžaduje dopravně technický stav komunikace, se sypou dávkou cca 300 
g/m². 

e) Na frekventovaných zledovatělých komunikacích je vzhledem k odmetení 
materiálu provozem účelné dávky zvýšit o 50 až 100 %. Dávky vyšší než 500 
g/m² jsou neúčelné.  

 
- Posyp komunikací chemickými materiály  

 
a) Posyp komunikací chemickými materiály (dle výjimky stanovené CHKO) se 

bude provádět pouze na těchto komunikacích: 
 

i. MK 1. pořadí důležitosti, tj. rychlostní a sběrné MK s hromadnou veřejnou 
dopravou a linkovou osobní dopravou (viz mapová příloha, s výjimkou 
cesty k novému hřbitovu od ul. Sychrova). 

ii. MK 2. pořadí důležitosti, u nichž dochází vlivem množství sněhu a 
šířkových parametrů komunikací k omezení průjezdností: Ulice 
Palachova, Nezvalova, Wolkerova, Bří Čapků 
 

b) Posyp chemickými materiály se zahajuje, pokud výška sněhu nepřesáhne 3 
cm. V průběhu sněžení lze posyp opakovat, ale vždy po provedeném 
pluhování. Chemické materiály se při náledí nebo na ujetých vrstvách sněhu 
aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit 
mechanickými prostředky. 
 

c) Na frekventovaných místech v případech, kdy hrozí nízká účinnost při ošetření 
chemickými materiály jako je např. nám. Republiky bude ošetření chemickými 
materiály doprovázeno i posypem viditelným inertním materiálem, který 
vyznačí pro chodce trasu ošetřenou posypem. 

 
 

d) Dávkování při posypu chloridem sodným nebo chloridem vápenatým se 
provádí v závislosti na intenzitě sněžení. Při malé intenzitě (1-1,5 cm za 
hodinu) se sype dávkou 10 g/m², při větší intenzitě dávkou 20 g/m². Použití 
větších dávek již způsobuje vznik sněhové břečky. Při mimořádně dlouhém 
sněžení nebo při mimořádné intenzitě spadu lze v průběhu sněžení posyp 
dávkou 10 g/m² opakovat, ale vždy až po provedeném mechanickém 
odstranění sněhu, aby se sůl dostala na povrch komunikace. 
 

e) Odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických 
rozmrazovacích materiálů: Chemické rozmrazovací materiály se zásadně 
aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit 
mechanickými prostředky. Níže uvedené dávkování platí pro chlorid sodný i 
chlorid vápenatý a uvedené maximální dávky nesmí být překročeny. 
Minimální, technologicky dostačující dávka pro tento typ posypu je 20 g/m². 
Při likvidaci vyšších vrstev náledí je zpravidla nutno použít dávek vyšších, 
celková spotřeba posypových solí však při jednom zásahovém dni nemá 
překročit 60 g/m². Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné 
obnovit rychle úplnou sjízdnost nebo schůdnost komunikace, lze použít dávku 
vyšší než 60 g/m². Dávky vyšší než 20 g. m-2 g/m² se nesmí používat na 
úsecích silnic vystavených silným větrům, pokud není na sypači použito 
skrápěcí zařízení. Celková spotřeba posypové soli při nutnosti opakovat 
chemické ošetření nesmí přesáhnout výše uvedené povolené dávky. Vzniklou 
sněhovou břečku nebo ledovou tříšť je nutno z komunikace mechanicky 
odstranit. V mimořádných případech (při mrznoucím dešti nebo mrznoucím 
mrholení) lze výjimečně použít posypu směsí zdrsňovacího a chemického 
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materiálu. Dávka se přitom volí tak, aby celkové množství chemické složky 
nepřesáhlo výše uvedenou maximální dávku. 

 
 

3. Ruční úklid sněhu a ruční posyp 
 

Ruční úklid sněhu odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a ruční 
posyp se provádí zpravidla na místech, které jsou pro mechanizační prostředky nepřístupné. 
Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se 
ruční posyp a úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, 
která jsou řádně osvětlena. Sníh se odstraňuje a posyp provádí zejména na přechodech pro 
chodce, na úzkých chodnících, na schodech apod. 

 
4. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě MK 
 
a) Při odstraňování sněhu: 

V pracovních dnech (od 6,00 do 14,00 hod) nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva 
napadlého sněhu dosáhla 5 cm. 

V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut od zjištění, že 
vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm. 

 
b) Při posypu inertními (chemickými) materiály pro zmírnění závad kluzkosti: 
 

V době pracovní i mimopracovní ve stejných časových limitech jako při odstraňování 
sněhu (po zjištění zhoršení schůdnosti nebo sjízdnosti).  
 

a) Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti MK 
 
a) MK 1. pořadí důležitosti………………………do 4 hodin 
b) MK 2. pořadí důležitosti………………………do10 hodin 
c) MK  3. pořadí důležitosti……………………po ošetření MK 1. a 2. pořadí důležitosti, 

nejpozději však do 24 hodin.  
 

V zimním období bude materiál (předzásoba) skladován na meziskládce v prostoru SATT 
a.s. na ulici Okružní a Studentská. 
 
Posypové materiály:  

- Drť o velikosti max. 4/8 
- Písek 
- Posypová sůl  
- Solanka 

 
5. Místo určené jako úložiště vyváženého sněhu: pozemek parc. číslo 6952 KÚ Město Žďár 

nad Sázavou na ulici Jihlavská, parc. číslo 9513/1 na ulici Strojírenská  parc.číslo7708. 
 
6. Stanovení pořadí údržby MK  
 

Závady ve schůdnosti a sjízdnosti se zmírňují podle pořadí, stanoveného v tomto plánu.  
Viz mapová příloha plánu ve formátu pdf zveřejněna: 
-  na webových stránkách Města Žďár nad Sázavou: https://www.zdarns.cz/mestsky-

urad/meu-informuje/  v části Odbor komunálních služeb - Plán zimní údržby a jeho 
přílohy 

- na webových stránkách SATT a.s. 
 
Dopravně významná parkoviště ve vlastnictví města jsou udržována tak, aby byla 
v pracovních dnech ošetřena před zahájením obvyklé pracovní doby, tj. do 6:00 hod.: 
- U polikliniky s vjezdem z Neumannovy ul. 

https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/meu-informuje/
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/meu-informuje/
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- Centrální parkoviště 
- Parkoviště u Active 
- Parkoviště před městským úřadem 
- Parkoviště na nám. Republiky 
- Parkoviště ul. Chelčického (nádraží) 
Výše uvedená parkoviště mimo pracovní dny a ostatní parkoviště města budou ošetřena 
dle aktuálního stavu, obsazenosti, potřeby a významu příjezdové nebo přilehlé 
komunikace apod. 
 
Na ostatních částech průjezdních úseků silnic zmírňuje závady ve sjízdnosti jejich 
správce, tj. SÚS Žďár nad Sázavou a smluvní partneři Krajského úřadu kraje Vysočina, 
závady ve schůdnosti jsou zmírněny zmírněním závad ve sjízdnosti. 

 
 
 

Čl. V 
 

Vyhlášení mimořádného zimního stavu, pohotovost 
 

Mimořádný zimní stav vyhlašuje městský úřad-odbor komunálních služeb (KS) na žádost 
smluvního partnera případně samostatně, a to pro území celého města nebo jeho část. 
Ošetřování místních komunikací v době mimořádného zimního stavu koordinuje KS ve 
spolupráci se smluvním partnerem.  Smluvní partner je povinen za takové situace zajistit 
zimní údržbu nejméně v takovém rozsahu a počtu techniky a pracovníků pro jejich obsluhu, 
jak je stanoveno jeho platnou smlouvou/objednávkou s vlastníkem MK. Vlastník MK je za 
takové situace oprávněn jednorázovými objednávkami a smlouvami třetím osobám zajistit 
zvýšený rozsah zimní údržby. 
 
 
Pohotovost pracovníků ZÚ mimo pracovní dobu: 
V pracovní dny:      00:00-06:00; 14:00-24:00 
Ve dny pracovního volna a ve svátky:   00:00-24:00 
Místo řízení ZÚ je umístěno v areálu SATT a.s. 
Zahájení a ukončení pohotovosti ZÚ vyhlašuje ředitel divize TS SATT a.s. na základě vývoje 
počasí (v jeho nepřítomnosti dispečer). 

 
 

 
Čl. VI 

 
Spolupráce správce místních komunikací s orgány městského úřadu, orgány policie, 

Správou silnic kraje Vysočina 
 
1. Městský úřad Žďár nad Sázavou iniciativně informuje správce místních komunikací o 

závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které jeho pracovníci zjistili. 
2. Správce místních komunikací průběžně informuje orgány městského úřadu  

o situaci ve sjízdnosti a schůdnosti. 
3. V případech, kdy vozidla, stojící na místních komunikacích, tvoří překážku pro průjezd 

vozidel vykonávající zimní údržbu místních komunikací (tvoří překážku silničního 
provozu), rozhodne Policie České republiky nebo Městská policie Žďár nad Sázavou 
v souladu s §45, odst. 4  zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, o 
odstranění takového vozidla, a to na náklady toho, kdo překážku způsobil. V případě 
nezajištění odklizení nebude vozovka prohrnuta a posypána. 

4. Při posuzování dopravních nehod, způsobených řidiči správce místních komunikací při 
provádění prací spojených se zimní údržbou, bude vždy důsledně zkoumáno zavinění 
řidiče, zejména s ohledem k výkonu práce, které řidič provádí (jízda na kluzkých 
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komunikacích, jejichž posyp jako první musí zajišťovat a z toho vyplývající rizikovost). 
Vozidla správce místních komunikací jsou při provádění zimní údržby oprávněna podle 
vyhlášky o provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění používat 
výstražného světelného znamení. 
Se správcem státních komunikací, tj. se Správou silnic kraje Vysočina – střediskem ve 
Žďáře nad Sázavou, spolupracuje správce místních komunikací zejména při koordinaci 
údržby na průjezdních úsecích silnic a na místních komunikacích, a to jak při úhrnu 
sněhu, tak i při posypu vozovek posypovými materiály atd.  

 
 

Čl. VII 
 

Přehled kontaktních spojení dispečerské a zpravodajské služby  
 

 
Odpovědný pracovník 

 
Telefonní spojení 

 
Organizace 

 
dispečer 

 
773 776 915 

 
SATT a.s. 

 
Pro podporu rozhodování za účelem zabezpečení sil a techniky vyčleněné pro ZÚ MK, resp. 
její pohotovost, budou sledovány odpovědnými pracovníky správce MK předpovědi počasí 
z těchto zdrojů: 
 
1. Oficiální předpovědi počasí na ČT 1 v 17.50 a 19.45 hod. 
2. Internet: http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-

republika/souhrnny-prehled 
 

Důležité kontakty: 
- Správce MK: SATT a. s., Okružní 11, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 60749105 
   Dispečer zimní údržby: +420 773 776 915 
   Ing. Jan Liška - Ředitel Technických služeb SATT a.s., liska@satt.cz, 566 654 817 
 

- Vlastník komunikací: Město Žďár nad Sázavou, zastoupený odborem komunálních služeb, 
správce MK – Jiří Kasper: e-mail: jiri.kasper@zdarns.cz; tel.: 566 688 181, 737 269 757 
- Městská policie: 156  
- Policie ČR: 158  
- Zdravotnická záchranná služba: 155  
- Hasičský záchranný sbor: 150 
- Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 
 
 
 
 
 
Příloha: Mapa s pořadím důležitosti údržby komunikací 
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