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Plán zimní údržby místních komunikací 

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy  

a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních 

komunikací a průjezdních úseků silnic. 

Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby. V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) 

komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace 

v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby. 

Zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se 

provádí zimní údržba podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace 

mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných 

odkladů přiměřeně k vzniklé situaci. 

Zimní údržba je prováděna v souladu s obecně závaznými právními předpisy: 

1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění 

2) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

Obec zajišťuje sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy v následujícím pořadí: 

1) I. pořadí důležitosti:  

rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou 

osobní dopravou a další významné místní komunikace, 

2) II. pořadí důležitosti:  

sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní 

komunikace, 

3) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí: 

ostatní obslužné místní komunikace, 

4) Neudržované – místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu 

z důvodu dopravní bezvýznamnosti (na tuto skutečnost obec upozorní uživatele 

způsobem v místě obvyklým). 

Nedílnou součástí plánu zimní údržby je Pasport místních komunikací. V něm jsou 

v přehledné tabulce rozděleny místní komunikace dle tříd zařazení. Z toho pak vyplývá 

skutečnost, v jaké posloupnosti a jestli vůbec, je prováděná zimní údržba jednotlivých 

místních komunikací. 

Další nedílnou součástí plánu zimní údržby je mapa obce se zákresem a označením 

jednotlivých místních komunikací podle třídy zařazení. 

Obec zajišťuje provádění zimní údržby na místních komunikacích pomocí 3 subjektů,  

se kterými má uzavřenou smlouvu o dílo na tuto činnost. 
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Část obce Trojanovice pod Javorníkem – provádí pan Bedřich Pustka (tel: 724 560 416) 

Část obce Trojanovice pod Radhoštěm – provádí pan Milan Petr (tel: 606 526 690) 

Část obce Trojanovice Lomná – provádí pan Ondřej Kuřec (tel: 730 829 008) 

Část obce Trojanovice Lomná a Bystré – provádí zaměstnanci obce Trojanovice 

 

Koordinaci zimní údržby místních komunikací zajišťuje vedoucí sběrného dvora pan Pavel 

Štefek (tel: 604 570 657).  Vedoucí sběrného dvora (případně místostarosta obce) domlouvá 

se zhotoviteli výjezd techniky, v akutních případech (aktuální počasí, noční doba) zhotovitelé 

sami situaci vyhodnotí a vyjedou a tuto skutečnost místostarostovi pouze telefonicky oznámí. 

 

Převzal: Bedřich Pustka 

Převzal: Milan Petr 

Převzal: Ondřej Kuřec 

 

 

 

Trojanovice, 1.1.2023 

 

 

 

Ing. Jan Kubeša 
místostarosta obce 
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