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Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
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Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí, IČ 27236846
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ZIMNÍ ÚDRŽBA
Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na pozemních
komunikacích, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky.
Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič
předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému stavebnímu stavu komunikací a
povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace,
kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu a dopravně
technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Zimní údržba se provádí podle operačního plánu a nařízení města č.1/2004 v období od
01.11. - 31.03. následujícího roku. Pokud vznikne nepříznivá povětrnostní situace, mimo
toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací bez zbytečných
odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.
OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
Tento operační plán se řídí obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č.13/1997 Sb.“
Zákon o pozemních komunikacích“, jeho prováděcí vyhlášky č.104/97 ve znění
pozdějších předpisů. Ve smyslu výše citovaných zákonů. je v katastru města odpovědnou
za sjízdnost místních komunikací v rozsahu schváleného operačního plánu zimní údržby
organizace Technické služby Nové Strašecí s.r.o. zastoupená Bc. Stanislavem Zahálkou a
Bedřichem Müllerem.
OPERATIVNÍ ŠTÁB ZIMNÍ ÚDRŽBY
Vymezení pojmu: Operativní štáb zimní údržby je skupina osob, které ve vymezeném
časovém období ( od 1.11.- 31.3. následujícího roku ) průběžně vyhodnocují stav počasí
a jeho možné důsledky na sjízdnost komunikací a schůdnost chodníků, případně jiných
souvisejících závad v městě Nové Strašecí a následně a operativně organizují činnosti na
odstranění nebo zmírnění následků tohoto počasí.
Sídlo operativního štábu zimní údržby: 271 01 Nové Strašecí – Lipová 1172
Dispečink v sídle štábu zimní údržby: telefon 313 572 613, 313 572 611
Členové operativního štábu zimní údržby:
Bc. Stanislav Zahálka, Zalavecká 60, Stochov - Čelechovice, 727 880 383 velitel
operativního štábu zimní údržby
Marek Robert, 28. Října 204, 271 01 Nové Strašecí 606 247 783 vedoucí směny
„A“ - dispečer
Miloslav Hajný, Křivoklátská 828, Nové Strašecí, 724 518 681 vedoucí směny
„B“ - dispečer

SEZNAM důležitých adres - telefon:
Městský úřad Nové Strašecí, Komenského nám. 201, 313 572 511-2
Městská policie Nové Strašecí, Dukelská 550, 602 395 312
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Policie ČR, Nové Strašecí, Dukelská 550, 313 572 476
Nemocnice Rakovník, Rakovník II., Dukelských hrdinů 200, 313 525 111
HZS Středočeského kraje, st. Rakovník, Dukelských hrdinů 2502, 313 517 101
SÚS Kladno, MPS Kladno- středisko Nové Strašecí, U stadionu 1149, 313 572 129
ČLENĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V NOVÉM STRAŠECÍ Z POHLEDU
ZIMNÍ ÚDRŽBY
a) Správa a údržba silnic Kladno prostřednictvím zhotovitele „ Městského podniku
služeb Kladno - střediska Nové Strašecí“ zajišťuje zimní údržbu na silniční síti
spojující město Nové strašecí s okolními obcemi (tzv. průtahy městem). Do této
údržby nepatří chodníky vedoucí podél těchto komunikací.
b) Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. zajišťují zimní údržbu na místních
komunikacích a chodnících patřících městu Nové Strašecí.
c) Vlastníci nemovitostí, zajišťují dobrovolně zimní údržbu na chodnících přilehlých
k jejich nemovitostem.
MOBILIZAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY a výkon zimní údržby
Vlastní výkon zimní údržby bude prováděn od 4. hodiny ranní do 24 hodiny noční. Od
00 hod. do 4 00 hod je vyhlášena technologická přestávka z kapacitních a finančních
důvodů správce komunikací. Výjimku tvoří pouze kalamitní situace, kdy mohou být na
základě rozhodnutí štábu zimní údržby nařízeny nepřetržité výkony zimní údržby.
Od 01.11.2019 bude zahájena dispečerská služba. Dispečerskou službu drží dispečeři pracovníci štábu zimní údržby, vyjma období technologické přestávky, kdy přebírají
úkoly dispečerské služby službu konající pracovníci Městské policie. Úkolem službu
konajícího dispečera je kontrola sjízdnosti komunikací, schůdnosti chodníků a vzniku
případných závad souvisejících s následky zimního počasí.
Dispečer, podle vývoje počasí vyhlašuje mobilizační stupně, přijímá hlášení o stavu
komunikací, zprávy a příkazy od svého nadřízeného a spolupracujících orgánů. Dále
organizuje činnost svých podřízených, kteří se účastní zimní údržby a spolu
s podřízenými organizuje zmírnění nebo odstranění následků zimního počasí prostředky,
které má k tomuto účelu k dispozici.
Dále má dispečer za úkol sledovat vývoj počasí a všechny údaje zaznamenávat do deníku
zimní pohotovosti a údržby komunikací. Od 1.11.2019 se také vyhlašuje zimní
pohotovost, kterou vyhlašuje vedoucí TSNS a oznámí stupeň vyhlášené pohotovosti
dispečerovi. Dispečer neprodleně vyhlašuje pohotovost pro všechny jemu podřízené
zaměstnance zúčastněných na zimní údržbě. Pohotovost je rozdělena do několika stupňů
podle předpovědi a místního vývoje počasí.
MOBILIZAČNÍ STUPNĚ POHOTOVOSTI DLE VÝVOJE POČASÍ .
DOPORUČENÉ, MOŽNÉ A ZÁVAZNÉ POSTUPY ODSTRAŃOVÁNÍ
NÁSLEDKŮ POČASÍ.
I. stupeň
Teplota počasí se stabilně pohybuje nad hodnotou bodu mrazu. Nejsou hlášeny náhlé a
neočekávané změny. Technika je připravena v pohotovostním stavu, tak aby bylo její
nasazení možné do 30. min od vyhlášení k výjezdu.
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II.stupeň
Počasí má proměnlivý nebo zimní charakter i s teplotami nad bodem mrazu, ale
s možností náhlých změn počasí. Pokud tyto podmínky trvají, a nebo se povětrnostní
podmínky zhoršují, jsou telefonicky svoláni vedoucí pracovníci a nasazena technika a
pracovníci z pohotovosti na pracovišti. V mimo pracovní době vedoucí pracovník
rozhodne o zajištění nástupu pracovníků v domácí pohotovosti. V tomto stupni se provádí
posyp vozovek a chodníků inertním nebo chemickým materiálem.
V případě delšího nepříznivého vývoje počasí a většího spadu sněhu se provádí shrnování
a pluhování komunikací všemi dostupnými prostředky. Vzniklé hromady a sněhové
bariéry budou podle potřeby a důležitosti provozu odvážen mechanizmy a vozidly TS na
vyhrazená místa.
III. stupeň
Vymezení 3. mobilizačního stupně - kalamitní situace:
Kalamitní situace - neobvyklý spad sněhu zpravidla doprovázený silným větrem nebo
souvislým náledím. Kalamitní situaci vyhlašuje starosta města na návrh odpovědného
pracovníka TSNS. Po vyhlášení kalamitní situace neplatí plán zimní údržby, postup
prací stanovuje velitel operativního štábu zimní údržby na základě rozhodnutí a
pokynů Městského kalamitního štábu. ( viz. příloha č.1 OPZÚ – Kalamitní opatření )
STUPNĚ POHOTOVOSTI PRACOVNÍKU ZIMNÍ UDRŽBY
I.

II.

III.

stupeň:
- nepřetržitá pohotovost dispečera + MP pro sledování vývoje počasí a
stavu komunikací a pohotovost provozních pracovníků ve směně, tedy 8,5
hodin.
stupeň :
- I. stupeň + domácí pohotovost provozních pracovníků zařazených do
směny konající službu v týdenních intervalech ( „A“ nebo „B“ )
stupeň:
- nepřetržitá domácí pohotovost všech pracovníků zařazených do zimní
údržby tedy skupiny „A“ i „B“ s možností ubytování ( odpočinku )
v místě nebo poblíž sídla TSNS, nástupy na směny a na odpočinek se řídí
dle příkazů velitele štábu zimní údržby na základě rozhodnutí a pokynů
Městského kalamitního štábu.
-

ROZMÍSTĚNÍ DEP POSYPOVÉHO MATERIÁLU
Centrální depo - určeno pro TS Nové Strašecí s.r.o. – areál TSNS, Lipová 1172.
LOKALITY URČENÉ K ODVOZU SNĚHU
Vybraná lokalita TS Nové Strašecí s.r.o. se nachází na skládce výkopových zemin „Na
Okrouhlici“. Další vybrané lokality pro odvoz sněhu v kalamitních situacích: U stadionu
(za tenisovými kurty), Tovární za areálem Hamira.
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STANOVENÍ POŘADÍ DŮLEŽITOSTI PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ A ČASOVÉ LIMITY PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
DŮLEŽITOSTI
Místní komunikace a chodníky jsou rozděleny na 3 pořadí důležitosti a komunikace či
chodníky neudržované. Při stanovení jednotlivých pořadí naléhavosti byla vzata v úvahu
následující hlediska :
-

frekventovanost jednotlivých komunikací osobami a vozidly

-

důležitost a frekvence jednotlivých komunikací při dopravě, zásobování,
migrace osob do jednotlivých částí a míst obce a pod.

-

a že TSNS jsou schopny obnovit po jednorázovém vzniku náledí nebo
spadu sněhu síly maximálně 5 cm sjízdnost komunikací zařazených v:

I.

pořadí důležitosti do 5 hodin

II.

pořadí důležitosti do 16 hodin

III.

pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí nejpozději do 48 hodin.

Ve všech uvedených pořadích jsou stanovené časové termíny vždy po ukončení tvorby
náledí nebo spadu sněhu. V případě, že tvoření náledí nebo spad sněhu trvá a posyp,
případně shrnování je třeba opakovat, je přednostně zajišťována sjízdnost komunikací
zařazených v I. pořadí důležitosti. V těchto případech budou časové termíny delší a
práce budou pokračovat až do obnovení sjízdnosti. Mezi komunikace neudržované jsou
zařazeny jen ty komunikace a chodníky které jsou dopravně nevýznamné.
ZPŮSOB ÚDRŽBY
Komunikace zařazené do
I.

pořadí budou udržovány pluhováním, na udržení bezpečné sjízdnosti
nebezpečných úseků (kopce, nebezpečné zatáčky, dojezdy do křižovatek) bude
použito chemického posypu, případně směsí inertního a chemického materiálu.

II.

pořadí stupně naléhavosti budou především pluhovány a posyp bude prováděn jen
na udržení bezpečné sjízdnosti nebezpečných úseků (kopce, nebezpečné zatáčky,
dojezdy do křižovatek) směsí inertního a v případě nutnosti chemického materiálu.

III. pořadí bude prováděno pluhování. Vedoucí pracovníci TSNS rozhodnou o
případném jiném ošetření komunikací.
ROZDĚLENÍ KOMUNIKACÍ DLE POŘADÍ DŮLEŽITOSTI
1. Obvod
I.pořadí
Lipová /část k 5. Května/, 5. Května, Nádražní v obou směrech, Okružní pravá strana,
Křivoklátská ke hřbitovu, Pecínovská v obou směrech, Křivoklátská druhá polovina , přes
polikliniku do Zahradní, Do Hlinišť ( vrátnice Hamiro), zpět na Žižkovo nám., Tovární
část k Čelechovické, Čelechovická k ul. J. Šotky, zpět stejným směrem na Žižkovo nám.,
Okružní druhá část.
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II. pořadí
Rudská, Na Pískách, Dukelská, Nádržní za žel. tratí, U rybníka, Vackova, Pecínov - Nad
Přejezdem, boční k Pecínovské, Boženy Němcové, Nad Lukami, k ČOV, Tovární druhá
část, Fortna, Buková, Příkrá
III. pořadí
Obětí Okupace, Nad Větrákem, Pod Větrákem, Pod Mackovou horou a na Mackově hoře,
Nad Tratí, Na Hrázi, zbytek Fortny, Žižkovo nám – sídliště, část ulice U Libeně k č.p.
1167, U Mlýna k novostavbám, od ulice Do Hlinišť k č.p. 131,
Ostatní přilehlé ulice k tomu úseku neoznačené dopravní značkou " V zimě se neudržuje".

2. Obvod
I. pořadí
Lipová směr Karlovarská, Mšecká, Sportovní, U Stadionu, Ke Stadionu, U Libeně,
U Školy, Poděbradova, Smetanovo nám., Komenského nám., 28.října, V. Hálka,
Jungmannova, Na Spravedlnosti ½ z Jungmannovy ulice, Křivoklátské sídliště,
Topinkova a zpět.
II. pořadí
Rakovnická, Topolová, Lomená, Husova, Obětí okupace, Rabasova, Molkova, 1.Máje,
Na Spravedlnosti ½ k ulici Aloise Jiráska, U Lesíka, Vojty Kuchyňky, Fibichova,
Myslivečkova, Sukova, U Vodojemu, Janáčkova, Dvořákova, spojovací komunikace
k domům na Žižkově náměstí, Vackova, Nad Obíralkou
III. pořadí
Jabloňová, Atriová, Polní, Lesní, Nerudova, Erbenova, Vrchlického, Máchova, Spojovací,
Příčná , Družstevní, Lidická, cesta k Faře
Ostatní přilehlé ulice k tomu úseku neoznačené dopravní značkou " V zimě se neudržuje".
ROZDĚLENÍ ÚDRŽBY CHODNÍKŮ A PROSTRANSTVÍ NA JEDNOTLIVÉ
ÚSEKY
I. pořadí - jsou zařazeny chodníky v jednom směru podél hlavních komunikací,
přístupové chodníky k obchodům, stanice autobusů, přechody a přístupy ke školám,
II. pořadí - zahrnuje chodníky podél místních sběrných komunikací (po jedné straně)
nezahrnutých do I. pořadí a sběrné a obslužné chodníky v sídlištích.
III. pořadí - zahrnuje chodníky podél ostatních místních komunikací (alespoň po jedné
straně) a chodníky které je vzhledem ke stavebnímu stavu možné udržovat.
Neudržované chodníky jsou všechny ostatní chodníky, jejíchž stavební stav neumožňuje
zimní údržbu, frekvence použití je bezvýznamná z hlediska zimní údržby a duplicitní
chodníky pokud jsou v obou směrech některých měně frekventovaných komunikací.
Pro potřeby operativního řešení posypu, jsou na exponovaných místech k dispozici
kontejnery s posypovým materiálem v celkovém počtu 30 kusů.
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SEZNAM CHODNÍKŮ, zařazených do I. pořadí důležitosti - strojní a ruční čištění
l/ veškeré přechody pro chodce na komunikacích ve správě a údržbě KSÚS a místních
komunikacích zařazených do I. pořadí důležitosti
2/ chodníky v ulicích :Karlovarská od Lidlu, Havlíčkova, Tyršovo nám.,. Palackého,
tř.Čs.armády k parku, Křivoklátská chodník v parku k ul Topinkově, Topinkova parkem
zpět k autobusové zastávce, Poděbradova, U Školy, Komenského náměstí, 28 října, nám
B. Smetany, J. Šotky (pravá strana ), ul. U Stadionu ke Sportovní, Sportovní, Mšecká
(pravá strana z centra), nám 5. května, Okružní u NKC, část ul. Tovární přes Žižkovo nám
na chodník okolo kostela.
SEZNAM CHODNÍKŮ, zařazených do II. pořadí důležitosti - strojní a ruční čištění
spojovací chodníky Žižkovo nám , Zahradní, zbytek chodníku Čs.armády od Zahradní
k Rynholeckému přechodu, , spojovací chodníky Křivoklátské sídl., zbytek chodníků v
parku u sv. Isidora v Křivoklátské ul., ul. 1 máje, Jiráskova ( od 1. máje) jedna strana, ul.
Jungmanova jedna strana, Ke Stadionu, spojovací chodníky Mšecké sídl., Husova,
spojovací chodníky Rakovnické sídl.,ul.Nádražní a chodník přes most k vlakovému
nádraží, Pecínovská k odbočce na ČLUZ.
SEZNAM CHODNÍKŮ, zařazených do III. pořadí důležitosti - strojní a ruční čištění
Vstupní chodníky do bytových domů v sídlištích, Křivoklátská, Topinkova, Husova,
Rakovnická a ul. Jabloňová, Dukelská, Obětí okupace, Spojovací, Rabasova (jedna
strana), Molkova, Jungmannova zbytek, Na spravedlnosti, Lomená, , zbytek ulice
U Stadionu,
SEZNAM CHODNÍKŮ které se v zimním období neudržují
Pecínovská ( od viaduktu k rest. Na Růžku), Lidická, Družstevní, Tovární, Okružní ( část
od ul.Jungmannova k ZZNZ) Rabasova II., Vilová, Vrchlického, Nerudova, Lesní, Polní,
Erbenova, Máchova, zbytek Mšecké
STROJNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY - ROK 2019- 2020 Technické služby Nové
Strašecí s.r.o.
2 x Multicar M26 (4 x 4) každý s nástavbou sypač /pluh/případně koště
2 x universální komunální nosič se zimní výbavou sypač/pluh - „Kärcher + HOLDER“
2 x malotraktory s radlicí - shrnování sněhu (HYPOS)
2 x traktory s vlastní radlicí - shrnování sněhu
2 x nakladače JCB 2 CX, JCB 3CX
1 x „sklápěč“ – kontejnerový DAF - odvoz sněhu
1 x sněhová fréza
1 x motorový ofukovač sněhu
2 x Renault Kangoo ( jiné dispečerské vozidlo )
Najatá technika při kalamitních situacích od obchodních společností, OSVČ nebo občanů.
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SEZNAM PRACOVNÍKŮ ČIŠTĚNÍ MĚSTA ZAŘAZENÝCH DO SMĚN
POHOTOVOSTNÍ ZIMNÍ SLUŽBY
Směna „A“
Řidiči pracovních strojů
Marek Robert, 271 01 Nové Strašecí
Kos Jaroslav, 271 01 Nové Strašecí
Koliáš Václav, 270 62 Rynholec
Mrázek Jan, 271 01 Třtice
Krejčí Miroslav, 269 01 Rakovník
Filípek Miroslav, Husova 207, 270 54 Řevničov
Ruční úklid
Libovický Jiří, 271 01 Nové Strašecí
Deus Marek, 271 01 Třtice
Mika Jiří, 271 01 Nové Strašecí
Směna „B“
Řidiči pracovních strojů
Hajný Miloslav, 271 01 Nové Strašecí
Rosenkranc Martin, 271 01 Nové Strašecí
Kočí Vladimír, 271 01 Nové Strašecí
Frýdl Pavel, 271 01 Ruda
Frýdl Tomáš, 271 01 Nové Strašecí
Hába Alexandr, 270 54 Řevničov
Bršlica Roman, 271 01 Nové Strašecí
...........................................................................
Ruční úklid
Mikyska Petr, Křivoklátská 968, 271 01 Nové Strašecí Strašecí
Ševčík Josef, Masarykovo nám. 9, 270 61 Lány
Ponkrác Martin, 271 01 Nové Strašecí
V případě pracovní neschopnosti výše uvedených dispečerů je jako náhrada jmenován pan
Kokotík Pavel.
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Mechanik v domácí pohotovosti pro opravy vozidel a mechanizmů pro zimní údržbu
komunikací a chodníků
Marek Robert, 271 01 Nové Strašecí
Eletrikář v domácí pohotovosti pro opravy vozidel a mechanizmů pro zimní údržbu
komunikací, chodníků a VO
Pavel Kokotík, 271 01 Nové Strašecí
Pozn.
A)
Změna personálního obsazení nebo zařazení do jednotlivých „Směn“ při zimní údržbě je
vyhrazena jednateli Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o.
B)
Mapová část OPZÚ na rok 2019/2020 je přílohou tohoto operačního plánu zimní údržby.
místostarosta města
Nové Strašecí

………………….……..
Ing. Jan Bureš

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o
jednatelé

……………………….
Bc. Stanislav Zahálka
Bedřich Müller

starosta města
Nové Strašecí

……………………
Mgr. Karel Filip

