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1. Obecně závazné právní předpisy 

 zákon č. 13 / 1997 Sb., o pozemních komunikacích 

 vyhláška č. 104 / 1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

 nařízení RM Sezimovo Ústí č. 2/2015 o zajišťování schůdnosti místních komunikacích 

 

 

2. Příprava zajištění zimní údržby:  

 úprava mechanizace pro zimní údržbu 

 kontrola mechanizace před zahájením zimní údržby 

 školení pracovníků k organizaci a zajištění zimní údržby 

 kontrola skříňky pro dispečery zimní údržby 

 připravit Knihu zimní údržby pro pohotovostní směny 

 připravit knihu zajištění zimní údržby 

 

3. Organizace zajištění zimní údržby 

 úprava mechanizace pro zimní údržbu    

 dispečink operačního štábu se koná každý týden v 7.00 hodin v kanceláři ředitele SM 

 při kalamitní situaci se dispečink operačního štábu koná každý den v 7.00 hodin v kanceláři ředitele SM 

 pracovní dny pondělí – pátek od 6:30 - 15:00 hodin - za organizaci práce zodpovídá vedoucí TS 

 pracovní dny pondělí – pátek od 15:00 - 6:30 hodin - za organizaci práce odpovídá příslušný 

dispečer směny 

 sobota, neděle a svátek po celý den – za organizaci práce odpovídá příslušný dispečer směny 

 dispečeři směn si předávají službu každý pátek na dispečinku zimní údržby (předání Knihy zimní údržby 

pro pohotovostní směny, stav skříňky zimní údržby, stav vozidel a mechanismů pro zimní údržbu) 

 o nástupu, případně prodloužení směny pracovníků TS na zajištění zimní údržby zodpovídá vedoucí 

technických služeb 

 o nástupu pracovníků (v pohotovosti) na zajištění zimní údržby zodpovídá příslušný dispečer směny 

 
4. Předepsaná evidence: 

 evidence předpovědi počasí (nejméně jedenkrát za dva dny) - zodpovídá vedoucí technických služeb 

 Kniha zimní údržby pro pohotovostní směny (zodpovídají dispečeři směn): 

 povětrnostní situace, teplotní údaje 

 stav sjízdnosti a schůdnosti komunikací 

 čas a průběh pohotovostní směny 

 obsazení směny pracovníky, včetně počtu odpracovaných hodin 

 nasazená vozidla a mechanizmy v provozu 

 Kniha zajištění zimní údržby (zodpovídá vedoucí technických služeb): 

 datum, jméno zapisovatele a podpis vedoucí technických služeb:  

 stručný popis prováděné činnosti zimní údržby 

 jmenovitý seznam všech pracovníků nasazených na zimní údržbu / včetně pracovníků 

v pohotovostní směně / 

 počet odpracovaných hodin u jednotlivých pracovníků 

 vozidla a mechanismy nasazené na zajištění zimní údržby 
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 počet ujetých km u nasazených vozidel nebo motohodin u nasazených mechanizmů 

 druh použitého materiálu a jeho množství 

 
5. Základní technologické postupy: 

 zahájení odklízení sněhu když vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm 

 při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje 

 na dopravně významných místních komunikacích se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a 

šířce 

 s posypem komunikací se začne neprodleně po odstranění sněhu 

 posyp inertními materiály se provádí v celé délce pouze na dopravně významných komunikacích 

 posyp inertními materiály na ostatních komunikacích provádět na nebezpečných místech /křižovatky, 

stoupání, klesání, ostré směrové oblouky, autobusové zastávky apod./ 

 chemický posyp provádět při ztížených podmínkách / ledovka, námraza / 

 ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí pouze za denního světla, v noci jen na místech, které jsou 

osvětleny 

 ruční úklid se provádí zejména na přechodech pro chodce, úzkých chodnících, na schodech apod. 

 
6. Časové lhůty pro zahájení zimní údržby komunikací  

 Při spadu sněhu a jeho odstraňování z místních komunikací a chodníků 

 v době od 7.00 hod do 22.00 hod – neprodleně po zjištění vedoucího směny, že vrstva napadlého 

sněhu dosáhla 5 cm 

 v době od 22.00 hod do 7.00 hod – tak, aby v 7.00 hod byly překážky ve sjízdnosti a schůdnosti 

způsobené spadem sněhu odstraněny 

 Při posypu komunikací a chodníků inertními nebo chemickými posypovými materiály 

 v době od 7.00 hod do 22.00 hod – neprodleně po zjištění, že se na místních komunikacích nebo 

chodnících zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti 

 v době od 22.00 hod do 7.00 hod – tak, aby v 7.00 hod byly překážky ve sjízdnosti a schůdnosti 

odstraněny 

 Časové lhůty podle priorit 

 priorita č. 1 – do 6.30 hodin  

 priorita č. 2 – do 7.30 hodin 

 priorita č. 3 – během dopoledne 

 

7. Vozidla a mechanismy pro zimní údržbu: 

 Osobní a užitková vozidla 

 užitkové vozidlo Renault Trafic  2C4 0722 

 užitkové vozidlo Škoda Praktik 3C6 9335 

 osobní vozidlo Dacia - Doker 7C1 1525 

 Traktory, užitkové nákladní vozidla a univerzální mechanismy  

 traktor Zetor 6211 CO1 2594 

 traktor Zetor 7011 CO1 3348 

 traktůrek Vivid 400 DT  C01 9801 

 univerzální stroj Egholm 2200A 

 univerzální stroj MA.TRA 

 traktůrek MWX 084 
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 traktůrek Starjet 

 užitkové vozidlo MAGMA 2C4 16 22 

 

 Mechanismy 

 Bobek 760 

 
8. Neudržované účelové komunikace 

 účelové komunikace v Sezimově Ústí I 

inventární číslo název ulice – umístění 

1, 2 pěšina podél řeky Lužnice 

4 přístup k chatám u Lužnice – Soukeník 

5 přístup ke garážím Ke Stadionu (Korej) 

6, 7 nezpevněná komunikace mezi domky v ul. K. H. Borovského 

8 komunikace za č. p. 535, Jungmannova ulice 

9 komunikace pod chatami Soukeník – Kursová 

10 komunikace Nad Mýtem 

11 parkoviště u restaurace U Vily 

12 komunikace ke "Kotaškům" 

 účelové komunikace v Sezimově Ústí II 

inventární číslo název ulice – umístění 

20  na házené 

26 k požární nádrži (nezpevněná část od viaduktu k nádrži) 

27, 32, 33  Zahradní ulice – u trati II 

27 kynologie 

31 garáže u Hiltonu – vjezd do garáží 

34, 35 přístupy k rodinným domkům z Okružní ulice 

36, 37 přístupy k rodinným domkům z ulice 1. Máje 

38 ulice 9. května – za restaurací U Vrby 

39 ulice – Pod Vrbou (mezi šikmým chodníkem a ulice Okružní) 

41, 42 účelová komunikace z Jiráskovy ulice 

43, 44, 45, 46, 47, 48 ulice Komenského mezi rodinnými domky 

49, 50, 51, 52, 53, 54 ulice Komenského mezi rodinnými domky 

55, 56, 57 u zahrádek Ozvěna 

58, 59, 60 u zahrádek Pod Ozvěnou 

62 garáže K Hájence 

64 ulice Průmyslová – komunikace k velkoskladu zeleniny 

66 ulice Průmyslová – k č. 638 (zadní vchod) 

70 komunikace ke Kozskému mlýnu 

72 ulice Svépomoc – k č. p. 666,1110 (Noris, knihovna) 

73 ulice Rudé Armády (ke Zdravexu) 

74 komunikace Ke Hvězdárně – mezi rodinnými domky 

75 ulice Táboritů – k MŠ Silon – boční výjezd 

76 ulice Táboritů – zadní vchod k č. p. 609 

77 ulice Okružní – mezi rodinnými domky 

78, 79, 80, 81, 82 ulice Ke Hvězdárně – mezi rodinnými domky 
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83, 84, 85, 86 ulice Ke Hvězdárně – mezi rodinnými domky 

87 ulice Průmyslová 

 chodníky v Sezimově Ústí I 
 inventární číslo název ulice – umístění 

3d                                   ulice U Komory 

 5d                               ulice Jana z Ústí – od hranice katastru po č. p. 130 

6d                                    ulice Jana z Ústí – od č. p. 130 po ulici Táborskou – pravá strana 

11d                                  ulice Táborská – od č. p. 82 po ulici Lužnickou 

13d                                  ulice Táborská – od provozovny firmy Banner po č. p. 880 

14d                                 ulice Prokopa Holého – od č. p. 35 po křižovatku s ulicí Klášterní 

15d                                 ulice Prokopa Holého – od č. p. 60 po č. p. 59 

18d                                  ulice Žižkova – od č. p. 60 po č. p. 76 

23d                                  ulice Vaníčkova – od č. p. 56 po č. p. 59 

25d                                  ulice Dr. Ed. Beneše – kolem vládní vily 

29d                                  ulice Bydlinského – nad přístupem k mlýnu Kotaška 

31d                                  ulice Petra Velikého – od č. p. 12 po č. p. 8 

32d                                  ulice Petra Velikého – od č. p. 51 po č. p. 52 

33d                                  ulice Švehlova – od kostela po č. p. 51 

34d                                  ulice Švehlova – od č. p. 971 po č. p. 1005 

37d                                  ulice Hromádkova – od č. p. 914 po č. p. 900 

38d                                 ulice Hromádkova – od č. p. 158 po č. p. 7 

40d                                  ulice Vítkovecká – od č. p. 821 po č. p. 809 – Kánišova ulice 

47d                                  ulice Čapkova 

48d                                  ulice Hálkova 

51d                                 ulice K. H. Borovského – od č. p. 507 po č. p. 504 

53d                                  ulice Jungmannova – od č. p. 523 po č. p. 543 

55d                                  ulice B. Němcové – od č. p. 875 po č. p. 558 

60d                                  ulice Alšova – od č. p. 914 po č. p. 920 

61d                                  ulice Jilemnického  

63d                                  ulice Kollárova 

65d                                  ulice Čechova 

66d                                  ulice Mlýnská – od č. p. 859 po č. p. 1061 

 chodníky v Sezimově Ústí II 

inventární číslo název ulice – umístění 

81d          ulice Rudé Armády – přilehlý chodník k zahrádkám 

82d                                  ulice Rudé Armády – u provozovny J – K 

84d                                  Okružní ulice – od č. p. 462 po č. p. 254 

85d                                    Wolkerova ulice – od č. p. 396 po č. p. 399 

89d                                  ulice 1. máje – od č. p. 367 po č. p. 379 

92d                                  Švermova ulice – od č. p. 351 – po č. p. 333 

95d                                  ulice Pod Vrbou – od č. p. 401 po č. p. 315 

98d                                  Jiráskova ulice – od č. p. 441 po č. p. 488 

101d                                Komenského ulice – od č. p. 454 po č. p. 461 

103d                                Zahradní ulice 

105d                                ulice Ke Hvězdárně – pravá strana 
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115d                                Sokolovská ulice  

117d                                Dukelská ulice – domem za č. p. 630 

118d                                Dukelská ulice – ke vchodům č. p. 646,644,643,642 

129d                                Průmyslová ulice – zadní vchod č. p. 638 

130d                                ulice Rudé Armády – kolem Zdravexu k ulici Lipová 

138d                                Dukelská ulice – uvnitř bytových bloků a přístupové chodníky k č. p. 609, 610, 

611, 612 

140d                                Sokolovská ulice – přístupový chodník mezi rodinnými domy 

143d                           Lipová ulice – spojovací chodníky od vozovky k domům za č. p. 617A všechny 

spojovací chodníčky 

144d                               Dukelská ulice – přístupové chodníky k č. p. 620, 621, 622 a chodníky podél 

domů 

147d                               ulice Svépomoc – přístupové chodníky k zadním vchodům domů č. p. 676, 677, 

678, 669, 670 

150d                              ulice K Hájence – přístupové chodníky k č. p. 645 

152d                              ulice K Hájence – přístupové chodníky k č. p. 674, 675 

153d                               ulice Svépomoc – přístupové chodníky k domům č. p. 679, 668, 669, 670 

154d                              ulice Svépomoc – spojovací chodníky mezi č. p. 650 682 a od 682 k 673 

155d                              Dukelská ulice – chodníky k zadním vchodům domu č. p. 646 

 mosty, lávky v Sezimově Ústí 

inventární číslo typ mostu  název                          umístění 

107d – L1                         lávka – zelená přes Kozský potok zahrádky Pod Hvězdárnou 

108d – L1                       lávka – červená          přes Kozský potok     zahrádky - Ozvěna       

16d – L1                           lávka                           přes Lužnici Vaníčkova ulice 

26d – L1 lávka                            přes Kozský potok     Dr. E. Beneše 

36c – M1                          most                            přes Kozský potok     Na Mýtě 

 55 – M1 deskový most přes Kozský potok zahrádky – Ozvěna 

 

 místní komunikace v Sezimově Ústí I 

inventární číslo  typ ulice název ulice umístění 

5c                                      základní                       Táborská mezi č. p. 39 a 40 

37c                                    doplňková         Ke Stadionu  parkoviště 

 místní komunikace v Sezimově Ústí II 

inventární číslo typ ulice                    název                   umístění 

56c                                 základní                      Jiráskova            prostor mezi 4 rodinnými domky 

 

9. Rozmístění zásobníků pro ruční posyp 

 žluté plastové zásobníky – s modrým logem SM  

 č. 1. – Sezimovo Ústí I. – Husovo náměstí – zastávka MHD - směr Tábor 

 č. 2. – Sezimovo Ústí I. – Husovo náměstí – zastávka MHD - směr Sezimovo Ústí 

 č. 3. – Sezimovo Ústí I. – ulice Dr. Ed. Beneše – u Městského úřadu Sezimovo Ústí 

 č. 4. – Sezimovo Ústí I. – ulice Dr. Ed. Beneše – zastávka MHD - směr Tábor  

 č. 5. – Sezimovo Ústí II. – náměstí T. Bati – zastávka MHD - směr Tábor  

 č. 6. – Sezimovo Ústí II. – náměstí T. Bati – zastávka MHD - směr Planá nad Lužnicí   

 6č. 7. – Sezimovo Ústí II. – ulice Průmyslová – zastávka MHD - směr Planá nad Lužnicí   
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 č. 8. – Sezimovo Ústí II. – ulice 9. května – zastávka MHD – naproti restaurace U vrby   

 č. 9. – Sezimovo Ústí II. – ulice Svépomoc – zastávka MHD  

 č. 10. – Sezimovo Ústí II. – náměstí T. Bati – u budovy České pošty  

 žluté plastové zásobníky – s červeným logem SM 

 č. 1. – Sezimovo Ústí I. – ulice Jungmanova 

 č. 2. – Sezimovo Ústí I. – ulice Dr. Ed. Beneše – u lávky přes Chýnovský potok 

 č. 3. – Sezimovo Ústí I. – ulice Vaníčkova - u lávky přes Lužnici 

 č. 4. – Sezimovo Ústí I. – ulice Švehlova – nad chodníkem okolo E55 

 č. 5. – Sezimovo Ústí I. – ulice Na Mýtě – pod chodníkem okolo E55 

 č. 6. – Sezimovo Ústí I. – ulice Na Mýtě – u lávky přes E 55 

 č. 7. – Sezimovo Ústí I. – cesta Mládežnická – u lávky přes E55 

 č. 8. – Sezimovo Ústí I. – ulice Nad Mýtem  

 č. 9. – Sezimovo Ústí II. – ulice Budějovická – u zahrádek ČZS 

 č. 10. – Sezimovo Ústí II. – ulice Okružní – u zastávky ČD 

 

 

 

Zpracovali:  Z. Havlůj, K. Homolka                                                                                ing. Zdeněk Havlůj 

V Sezimově Ústí 10. 10. 2019                                 ředitel Správy města 
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