
PLÁN  ZIMNÍ  ÚDRŽBY  MÍSTNÍCH  A  ÚČELOVÝCH  KOMUNIKACÍ  VE  MĚSTĚ
NYMBURK
2022  -  2023

1. Úvod

Úkolem zimní údržby pozemních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na
místních  komunikacích 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 místních komunikací na straně druhé.
Plán zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví města Nymburka je základním dokumentem
pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních
prostředků pro posouzení odpovědností vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům
komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti. 

2. Vysvětlení základních pojmů použitých v     tomto plánu  

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 (dále jen „vyhláška“).
c) Nařízení Města Nymburk č. 4/2022,

kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.  

d) Nařízení Města Nymburka č. 8/2005 a jeho novela nařízení č. 3/2009,
kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací
a průjezdních úseků silnic a sjízdnosti místních komunikací (dále jen „nařízení města“).
Neudržované úseky místních komunikací
jsou vozovky a chodníky jmenovitě uvedené v nařízení města č. 4/2022.
Zimním obdobím
se rozumí  doba od  1.  listopadu 2022 do 31.  března 2023.  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 správce místních komunikací.

3. Základní povinnosti správce místních komunikací - TS města Nymburka v     zimním období  

- zpracovat v dostatečném časovém předstihu plán zimní údržby dle závazných právních předpisů před
začátkem každého zimního období a předložit jej radě města ke schválení,

- zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou, včetně označení
neudržovaných  komunikací  –  vozovek  příslušným  dopravním  značením  a  chodníků  tabulkou
„Komunikace se v zimním období neudržuje“.

- v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti dle plánu zimní
údržby,

- řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací a vést o této činnosti denní záznamy
v rozsahu: povětrnostní situace, stav sjízdnosti,  prováděné práce, použitá mechanizace a spotřeba
posypových materiálů,                                                                                      

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

- kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou.
4.  Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
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a) Odklízení sněhu mechanickými prostředky.   
S odklízením sněhu pluhováním se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při
trvalém sněžení se odstraňování sněhu pravidelně opakuje. Při strojním odklízení sněhu z vozovek
je  povinností  obsluhy  zajistit  odklizení  vyhrnutého  sněhu  z míst  křížení  odklizené  vozovky
s vozovkou, která není udržována.

b) Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními nebo chemickými  
materiály. 
S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu pluhováním. Posyp komunikací pískem se
provádí pouze na vrstvu náledí nebo zhutněného sněhu.  
Posyp  komunikací  chemickými  posypovými  materiály  ve  směsi  s  tříděným pískem  v určeném
poměru se bude provádět mimořádně, na zledovatělé vozovky a při napadnutí malé vrstvy sněhu za
mrazu. O posypu chemickými  prostředky rozhoduje vedoucí  hotovosti.  Při  použití  chemických
rozmrazovacích  látek  musí  být  dodrženy předpisy  (vyhláška  č.104/1997 Sb.)  určující  povolené
množství rozmrazovací látky na jednotku plochy komunikace. Při použití posypových materiálů
je třeba dodržovat také pokyny výrobců materiálů použitých na komunikacích k provádění
údržby a ošetřování těchto povrchů. 

c) Údržba chodníků mechanickými prostředky.
Odklízení sněhu na chodnících vyhrnováním se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne
5  cm.  Při  trvalém  sněžení  se  vyhrnování  opakuje.  Posyp  chodníků  je  prováděn  současně
s vyhrnováním. 

d) Ruční úklid sněhu a ruční posyp.
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech,  které jsou pro mechanizační
prostředky  nepřístupné,  zejména  na  úzkých  mostcích,  chodnících  a  schodech.  Z důvodu
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční úklid sněhu a
posyp provádí přednostně za denního světla.

5. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací

a) Při odstraňování sněhu.  
V době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.
V době  mimopracovní  při  domácí  pohotovosti  pracovníků  do  60  minut  po  zjištění,  že  vrstva
napadlého sněhu dosáhla 5 cm.

b) Při posypu inertními materiály (chemickými materiály) pro zmírnění závad kluzkosti.  
V době pracovní nejdéle do 30 minut po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost
neb schůdnost vytvořením kluzkosti. 
V době  mimopracovní  při  domácí  pohotovosti  pracovníků  do  60  minut  po  zjištění  zhoršení
sjízdnosti nebo schůdnosti.

  
6. Stanovení časových limitů pro ošetření jednotlivých místních komunikací

Závady ve schůdnosti a sjízdnosti způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky je správce
místních  komunikací  povinen  zmírnit  u  níže  uvedených  komunikací  v souladu  s  následujícími
časovými limity.

a) Vozovky hlavních komunikací   
Zajišťuje správce traktory s radlicí (2ks), čelním nakladačem s radlicí a vozidlem s nástavbou pro
posyp u následujících vozovek. V  tabulce je uvedeno : označení vozovky místopisný název  -úsek
- vyhrnování,  posyp – poznámka
I. interval do 2 hodin  -  prohrnutí včetně posypu
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označe
ní

Název komunikace úsek Poznámka

5a Palackého třída celý

7a V Kolonii celý

33b Komenského, celý

18b Havlíčkova celý

19b Resslova, celý

8a Maršála Koněva celý

2a Okružní celý

5b Jurije Gagarina, celý

10a Letců R.A.F celý ne chem. posyp 

36b Karla Čapka, celý ne chem. posyp 

11a Tyršova, celý+ ul. k ZŠ před divadlem

11b Purkyňova celý

3a Máchova, celý

- parkoviště u Polikliniky celý Okružní ul.

34b Tylova celý

2b Nerudova  celý

1a Náměstí Přemyslovců celý

40b Na Přístavě posyp jen úsek Na Fortně- most

10b Za Dráhou celý

9b Topolová celý

4a Jičínská celý

6a Nádražní celý+ BUS nádraží a parkoviště 

20b Dr. Antonína Dvořáka Palackého-Masarykova

21b Masarykova Dvořákova-Bezručova

9a Bedřicha Smetany celý

30b Petra Bezruče celý

33c Pod Eliškou celý+ parkoviště

34c Pod Mlýnem celý

93c Dopravní celý
  

   

II. interval do 6 hodin prohrnutí a posyp do 7 hodin
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označ
ení

Název komunikace úsek Poznámka

16b Eliščina třída celý

70c U Staré sladovny celý

35b Dlouhá třída celý

36c Dlážděná celý

71c Kostelní celý

1b Kostelní náměstí celý

9c Na Příkopě celý

37c Na Fortně celý

39b Soudní celý

37b Vorlíčkova celý

38b Otakara Theera celý

32b 28. října celý

31b Husova celý

48c Dobrovského celý

13b 2.  května celý

15b Hálkova celý

98c U Prádelny celý

31c Dělnická celý

49c Zámečnická celý

35c Kotlářská celý

99c Inspektorská celý

30b U Nádraží celý

43c Boženy Němcové celý

22b Kramolínova celý

21b Masarykova Dvořákova - Poděbradská

23b U Cukrovaru celý

102c Nad Elektrárnou celý

20b Dr. Antonína Dvořáka Masarykovou - U Cukrovaru

61c Raisova celý

58c Černohorského celý

44c Třebízského celý

45c U Vlečky celý

   4



označ
ení

Název komunikace úsek Poznámka

  - Hrabalova celý

 - Řepná celý

46c Sladkovského celý

24b Bobnická celý

56c Svatopluka Čecha celý

81c Sedláčkova celý

17b Hořátevská celý

42b Na Bělidlech celý

32c Za Žofínem celý

84c Pístecká celý

14b Zálabská celý

25c Pivovarní celý

92c Průmyslová celý

43b Dlabačova celý

83c Kovanická celý

25b Sportovní celý

41c U Hřiště celý

82c Slepá celý

8b Brigádnická celý

13c U Růžáku celý

6b Luční celý

  - Zahradní celý

77c Labská celý

79c Pobřežní celý

8c Ivana Olbrachta celý ne chem. posyp

12c Generál. Antonína Sochora celý ne chem. posyp

74c Mládežnická celý ne chem. posyp

41b Lipová celý ne chem. posyp

7c V Zahrádkách celý

103c Žitná celý

96c Ječná celý

- Kopretinová celý
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označ
ení

Název komunikace úsek Poznámka

- Chrpová celý

- Šípková celý

- Maková celý

9c Hronětická celý

2b Doubravská celý

76c Kostomlatská celý

5c U Cejpovny celý

3c Ve Vilách celý

94c Krajní celý

95c Prostřední celý

2c Příčná celý

86c Baráčnická celý

1c U Huličků celý

87c U Skály celý

89c K Náplavce celý

90c Obchodní celý

105c Obslužná celý

107c Leknínová celý

106c Říční  celý

- Rybářská celý

- Rákosová celý

104c Vagónka celý

4c Na Tržišti Drahelická - Vagónka

6c Feuersteinova celý+ parkoviště 

3b U Lidušky, celý

97c Ke Strouze Zbožská - Jankova

101c Jankova celý

4b Krátká celý

7b Široká celý

57c Potoční celý

14c Sadová celý - po převzetí revitalizace ne chem. posyp 

50c Jasmínová celý + parkoviště ne chem. posyp 
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označ
ení

Název komunikace úsek Poznámka

52c Růžová celý - po převzetí revitalizace ne chem. posyp 

55c Šeříková celý-po převzetí revitalizace ne chem. posyp

53c Polní celý

15c Jižní celý

80c Rohovládova celý

29b V Lodici celý

- Za Žoskou panelová vozovka

- Severní celý

26b Velelibská celý

27b Všechlapská celý

28b Zdonínská celý

16c Železničářů celý

- U Mrliny celý

- Kaprová celý

- Pstruhová celý

- K Lávce celý

- Parmová celý

- Osiková celý

- Hrachovinova celý

42c spoj Raisova -Poděbradská celý

23c Velké Valy celý

- Na Hroudách celý

19c U Stadionu celý

20c Svatojiřská celý

27c Na Žábě celý

47c V Babíně celý

40c Spojovací komunikace Dlabačova - Na Ostrově ne chem. posyp 

85c U Početky celý

65d Na Ostrově celý ne chem. posyp

70d Na Remanenci celý ne chem. posyp

- Příjezd. komunikace k PIN celý

66c Na Rejdišti celý

   7



označ
ení

Název komunikace úsek Poznámka

- Vlastimila Krejčího celý

- Františka Přítele od Na Hroudách po ul. Na Hroudách 5                

- K Rusínku od ul. U Mrliny po ul. K Lesu

 
b) Mostky a vedlejší (užší) komunikace   

Stezky a obslužné úzké vozovky, širší chodníky (nad 180cm), mostky a schodiště. Zajišťuje: sypač
s  radlicí  (2ks),  přechody  a  nepřístupná  místa  -  ruční  úklid.  V  tabulce  je  uvedeno:  označení
komunikace  - místopisný název  - úsek  - poznámka

I.  interval  do  2  hodin  v  následujících  komunikacích  -  chodníky  na  mostech,  stezky  a
chodníky, přechody pro chodce na křižovatkách ulic 

označ
ení

Název komunikace úsek Poznámka

34d chodník - lávka přes Labe ne chem. posyp

35d Vodárenská celý včetně 2 mosty

25d stezka  Tyršova  -  Pražská
přes železniční most 

celý, Lávka - únosnost 5 kN/m2 ne chem. posyp
 na lávce

38d chodník přes elektrárnu celý ne chem. posyp

5a Palackého třída celý včetně 2 mosty

11a Tyršova +kom. k ZŠ kom. k ZŠ + 2 mosty přes Valy

7b Široká 1 most

52c Růžová 1 most,

102c Nad Elektrárnou 1 most

2d Boleslavská třída V.Valy -V Lodici+2 mostyValy

5d Poděbradská Palackého - U Cukrovaru 

1a Náměstí Přemyslovců chodníky a středová část

7a V Kolonii Boleslavská-Palackého -severní
Hálkova – Resslova -jižní

Mimo staveniště

6a Nádražní celá + nástupiště BUS

8a Maršála Koněva Palackého-Masarykova, u MŠ

1d terasa Eliška celý

9a Bedřicha Smetany str. podél parku Dr. A. Brzoráda

18b Havlíčkova Komenského VZP– B. Smetany
B. Smetany- Velké Valy

30c Jízdecká ch. v Parku UVodárenské věže  
+  mostek přes Malé Valy 
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označ
ení

Název komunikace úsek Poznámka

4d Velké Valy Boleslavská - k č.p. 234

4d Velké Valy Boleslavská  - Havlíčkova

6d Zbožská Boleslavská - Letců R.A.F

58d ch. z II/330-Na Rejdišti celý + 2 mosty

2d Kolínská most Labe -U Početky - zapadní

- ch. z II/330 – K Lávce celý + lávka přes Mrlinu

2d Boleslavská třída všechny přechody na křižovatk.

2d Kolínská všechny přechody na křižovatk

5a Palackého třída všechny přechody na křižovatk

9a Bedřicha Smetany všechny přechody na křižovatk 

7a V Kolonii všechny přechody na křižovatk 

7d Ferdinanda Schultze všechny přechody na křižovatk

11b,331 Purkyňova všechny přechody na křižovatk

6d Zbožská všechny přechody na křižovatk

11a,5d Tyršova všechny přechody na křižovatk

6a Nádražní přechody na BUS nádraží

II. interval do 5 hodin  -  vozovky následujících komunikací

označ
ení

Název komunikace úsek Poznámka

24c Malé Valy celý

26c Hradební celý

28c Školní celý

59c Josefa Mánesa celý ne chem. posyp

62c Jiřího Wolkera celý ne chem. posyp

64c Mikoláše Alše celý ne chem. posyp

60c  Alfonse Muchy celý ne chem. posyp

63c Hrnčířova celý ne chem. posyp

65c Dědinova celý ne chem. posyp

97c Ke Strouze Jankova -Tomáše Černého

Tomáše Černého celý

 Josefa Červeného celý
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označ
ení

Název komunikace úsek Poznámka

- Osvalda Polívky celý

68c U Výměníku 2 celý ne chem. posyp

11c ul. za čp. 1936-1941-sídl. celý ne chem. posyp

10c ul. za čp. 1898-1903-sídl. celý ne chem. posyp

67c U Výměníku 1 celý ne chem. posyp

72c Vítkovická celý ne chem. posyp

30c Jízdecká celý

II. interval do 5 hodin  -  chodníky následujících komunikací

označ
ení

Název komunikace úsek Poznámka

2a Okružní Letců R.A.F.- Zbožská původní asfalt

10a Letců R.A.F celý ne chem. posyp

5d Pražská celý

7b Široká celý

9b Topolová celý

10b Za Dráhou celý

40d ch. k domu č.p. 2149 - 50 celý

41d ch. k domu č.p. 2147 - 48 celý

42d ch. k domu č.p. 2145 - 46 celý

17d ch. Zbožská – A. Muchy  celý ne chem. posyp

16d chodníky u Mládežnické celý ne chem. posyp

47d ch. šikmý u žel. nemocnice celý

18d stezka okolo Lidušky Okružní - Mládežnická ne chem. posyp

33d ch.  v Parku  Dr. Antonína
Brzoráda

celý

36d chodník v Parku Hrdinů celý

48d ch. šikmé z ul. J. Gagarina celý ne chem. posyp

51d U Katovny Palackého t. - po čp. 264 

61d ch. J. Gagarin – U Růžáku celý + 1 most ne chem. posyp
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III.  interval  do  7  hodin  -  následující  komunikace  +  zbývající  přechody  pro  chodce  na
křižovatkách neuvedené v časovém intervali do 2 hodin (I. pásmo)

označ
ení

Název komunikace úsek Poznámka

3d Stezka naVšechlapskývrch celý

10d chodník Za Žoskou Boleslavská - Severní

-  chodník v ul. Severní celý

62d Na Parkáně celý

71d Cyklostezka 02 podél Labe V.Valy-Na Tržišti+přípoj Říční

8d Kostomlátecká cyklostezka u Kelvionu

32d ch. pokračování Dělnická celý

66d Cyklostezka 02 podél Labe Veslák- konec katastru Nbk

c) Komunikace pro pěší   
Stezky, chodníky a obslužné úzké vozovky (do 180cm). Úklid (odmetání sněhu, posyp) zajišťují
dva nosiče HOLDER a jeden KӒRCHER se zimní výbavou, dle rozhodnutí příslušného vedoucího
hotovosti  je  možnost  využít  soupravy  pro  úklid  chodníků  (ve  složení:  motorová  jednotka,
převodovka  s  koly,  zametací  kartáč,  sněhová  radlice  a  posypový  vozík).   Komunikace  jsou
rozděleny do čtvrtí města s jednotným intervalem do 6 hodin. 

Rozdělení čtvrtí:
Čtvrť  1 – Zálabí
V tabulce je uvedeno : označení komunikace  - místopisný název  - úsek  - poznámka

označe
ní

Název komunikace úsek Poznámka

2d Kolínská U Početky –Kaufland-most

43b Dlabačova celý

41c U Hřiště celý

67d U Starého Labe Celý - vozovka vč. chodníku

17b Hořátevská celý

14b Zálabská celý

25c Pivovarní celý

84c Pístecká . celý

75c Zátiší celý

81c Sedláčkova celý

32c Za Žofínem celý

42b Na Bělidlech celý

93c Dopravní celý
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označe
ní

Název komunikace úsek Poznámka

9d K Letišti celý

64d Cyklostezka 019 u Labe Na Bělidlech -  žel. most

25d Stezka přes železniční most železniční most - Pražská

68 d ch. Kolínská  - Pístecká celý

Čtvrť 2 - Habeš 

označe
ní

Název komunikace úsek Poznámka

30b U Nádraží  celý

20b Dr. Antonína Dvořáka celý

8b Maršála Koněva celý, mino úsek podél MŠ 

58c Černohorského celý

61c Raisova celý

30b Petra Bezruče celý

56c Svatopluka Čecha celý

24b Bobnická celý, mimo neudržovanou část

- Řepná  celý

- Hrabalova  celý

46c Sladkovského celý

45c U Vlečky celý

23b U Cukrovaru celý

44c Třebízského celý

22b Kramolínova celý

21b Masarykova celý

43c Boženy Němcové celý

5b Poděbradská U Cukrovaru - po vjezd Albert 

- U Mrliny celý

- Kaprová celý

- Pstruhová celý

- K Lávce celý

- Parmová celý

- Osiková celý

- Hrachovinova celý

- K Rusínku U Mrliny – K Lesu
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Čtvrť 3 - Drahelice

označe
ní

Název komunikace úsek Poznámka

86c Baráčnická celý

5d Drahelická Na Tržišti - U Skály

94c Krajní celý

95c Prostřední celý

2c Příčná celý

1c U Huličků celý

3c Ve Vilách celý

Čtvrť  4 – Za nadjezdem

označe
ní

Název komunikace úsek Poznámka

29b V Lodici celý
  

Čtvrť 5 - Spálenka

označe
ní

Název komunikace úsek Poznámka

31c Dělnická celý

99c Inspektorská celý

7a V Kolonii Boleslavská čp 1836 - Hálkova 
Resslova- Palackého

19b Resslova celý

18b Havlíčkova B.Smetany-  28..října

9a Bedřicha Smetany čp404- čp 716,dále obě strarny

15b Hálkova   celý

 3b 2. května celý

32b 28. října Boleslavská  - Havlíčkova

33b Komenského Boleslavská - Palackého 

23c Velké Valy Havlíčkova – Palackého 

31b Husova Boleslavská -  Hálkova

31d ch. pod nadjezdem- východ celý

51c Park v Kolonii celý

   13



Čtvrť 6 - Střed

označe
ní

Název komunikace úsek Poznámka

71c Kostelní celý

36c Dlážděná celý

35b Dlouhá třída celý

30c Jízdecká celý, mimo chodník v parku

37c Na Fortně celý

39c Na Příkopě celý

66c Na Rejdišti celý

34c Pod Mlýnem celý

37d Požární ulička celý

39b Soudní celý

33c Pod Eliškou celý včetně parkoviště

70c U Staré sladovny celý

16b Eliščina třída celý

11a Tyršova Nám. Přemyslovců - Malé Valy

2d Boleslavská třída Nám. Přemyslovců-Velké Valy

Čtvrť 7 – Labská terasa 

označe
ní

Název komunikace úsek Poznámka

106c Říční celý

90c Obchodní celý

105c Obslužná celý bez neudrž. části. za P

107c Leknínová celý

- Rybářská celý

- Rákosová celý

80c Rohovládova celý

15c Jižní celý

79c Pobřežní celý+propoj na stezku žel.most

6b Luční celý+ připoj na cyklostezku 02

77c Labská  celý

8b Brigádnická Cyklostezka 02 - Tyršova

5d Tyršova železniční přejezd - Liduška

20c Svatojiřská celý
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označe
ní

Název komunikace úsek Poznámka

4c Na Tržišti celý

5d Drahelická Liduška- Na Tržišti

28d ch. Svatojiřský park -k sídl. celý

29d ch.Svatojiřský park, kaple celý

Čtvrť 8 - Purkyňova

označe
ní

Název komunikace úsek Poznámka

28c U Nadjezdu celý

48c Dobrovského celý

7d Ferdinanda Schulze celý

31b Husova Boleslavská - Jičínská

32b 28. října Boleslavská - Jičínská

33b Komenského Boleslavská - Jičínská

4a Jičínská celý

11b,5d Purkyňova celý

12b Nerudova celý

34b Tylova celý

3a Máchova celý

37b Vorlíčkova celý

38b Otakara Thera celý

11a,5d Tyršova Malé Valy - železniční přejezd  

23c Velké Valy Tyršova - Boleslavská 

30d ch. pod nadjezdem - západ celý

Čtvrť 9 - Jankovice

označe
ní

Název komunikace úsek Poznámka

50c Jasmínová po převzetí revitalizace

23d ch. Šeříková–Jasmínová -V celý - po převzetí revitalizace

27d ch. Šeříková-Jasmínová -Z celý -po převzetí revitalizace

43d ch. za Jasmínovou celý ne chem. posyp

44d ch. za Růžovou 1- severní celý ne chem. posyp

45d ch. za Růžovou - jižní celý-po převzetí revitalizace ne chem. posyp
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označe
ní

Název komunikace úsek Poznámka

46d ch. za Šeříkovou celý-po převzetí revitalizace ne chem. posyp

26d ch. Jasmínová - garáže celý

52c Růžová celý-po převzetí revitalizace ne chem. posyp

55c Šeříková celý-po převzetí revitalizace ne chem. posyp

14c Sadová celý -po převzetí revitalizace ne chem. posyp

57c Potoční celý

3b U Lidušky celý

101c Jankova celý

53c Polní celý

4b Krátká celý

97c Ke Strouze Zbožská -Jankova 

10b Za Dráhou  celý

6d Zbožská železniční přejezd - Okružní 

22d ch. malý šikmý Jankovice celý po převzetí stav.

24d ch. velký šikmý Adéla celý

7d Dvorská celý

20d ch.u Lidušky I Jankovice celý ne chem. posyp

Čtvrť 10 - sídliště

označe
ní

Název komunikace úsek Poznámka

13c U Růžáku celý

8b Brigádnická Tyršova -  Liduška

68c U Výměníku 2 celý ne chem. posyp

74c Mládežnická celý ne chem. posyp

36b Karla Čapka celý ne chem. posyp

5b Jurije Gagarina celý ne chem. posyp

60d ch. k čp 2054 - 2055 celý vnitroblok ne chem. posyp

49d ch.souběžný s ul.J. Mánesa celý ne chem. posyp

50d ch.souběžný s ul.A. Muchy celý ne chem. posyp

52d ch.souběžný s ul.J.Wolkera celý ne chem. posyp

53d ch.souběžný s ul.Hrnčířova celý ne chem. posyp

54d ch. souběžný s M. Alše  celý ne chem. posyp
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označe
ní

Název komunikace úsek Poznámka

55d ch.souběžný s ul. Dědinova celý ne chem. posyp

72c Vítkovická celý ne chem. posyp

2a Okružní nové ze zámkové dlažby ne chem. posyp

67c U Výměníku 1 celý ne chem. posyp

7c V Zahrádkách mimo ch. podél park. Okružní

- Kopretinová celý

103c Žitná celý

96c Ječná celý

- Maková celý

- Šípková celý

- Chrpová celý

9c Hronětická celý

2b Doubravská celý

76c Kostomlatská celý

6c Feuersteinova celý+ parkoviště

14d ch. šikmý k ul. Vítkovická celý ne chem. posyp

16d chodníky u ul.Mládežnická celý  ne chem. posyp

73c sídl. pod výměníkem 9 celý  ne chem. posyp

11c ul. za č.p.1936-1941 celý ne chem. posyp

12c Gen. Antonína Sochora celý ne chem. posyp

12d ch. K. Čapka - J. Mánesa celý ne chem. posyp

15d ch. K. Čapka–Letců R.A.F. celý ne chem. posyp

7. Úložiště inertního posypového materiálu 
Je v separačním dvoře Technických služeb v ul. Drahelická v množství 100t.

8. Stanoviště mechanizačních prostředků
Je v garážích areálu TS Nymburk, ul. V Zahrádkách č.p.1536/8. K dispozici jsou traktory s radlicí
2x, mutikára sypač s radlicí 2x, sypače Avia 1x a Mercedes Atego 1x, čelní nakladač s radlicí 1x,
nosiče HOLDER se zimní výbavou 2x a nosič KӒRCHER se zimní výbavou. Vozidla budou při
výjezdu vybavena čipem GPS sledování. Dále jsou k dispozici na zimní údržbu chodníků soupravy
Vari 2x (ve složení:  motorová jednotka,  převodovka s koly,  zametací kartáč, sněhová radlice a
posypový vozík). V případě potřeby bude nasmlouvána další technika.

9. Hotovost pro zimní údržbu
Bude zahájena dnem vyhlášení a bude ukončena 31.3.20203. K dispozici příslušnému vedoucímu
směny bude mimo pracovní dobu 8 pracovníků.
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Vedoucí směny:  p. Jansta David Bc.
Vedoucí směny:  p. Michal Valenta
Vedoucí směny:  p. Ondřej Vetešník Ing   
Telefonní spojení: tel.  734 571 717

10. Sklady pohonných hmot a materiálů
 Jsou v areálu TS Nymburk.

11. Organizace směn
Jednosměnný provoz 

12. Seznam pracovníků odpovědných za sjízdnost komunikací a zpravodajskou službu             
Posuzují a odpovídají vedoucí směny zimní údržby viz bod 9.

13. Kontrolu stavu sjízdnosti komunikací provádí a denní záznam zimní údržby vede
Sledování a zapisování vývoje povětrnostní situace a záznam o průběhu zimní údržby zajišťuje
osobně vedoucí směny zimní údržby. 

14. Zvýšené potřeby mechanizačních prostředků v kalamitních situacích
Řeší  vedoucí  směny,  v případě  nevyřešení  vlastními  silami  je  oprávněn  jednat  o  zapůjčení
prostředků jménem města.

15. Záznam o průběhu zimní služby
Správcem  pozemních  komunikací  města  Nymburka  je  veden  denní  záznam zimní  služby,  do
něhož se  zaznamenávají  údaje:  povětrnostní  situace,  stav  sjízdnosti,  prováděné práce,  použitá
mechanizace a spotřeba posypového materiálu v časovém sledu. Správnost zápisu potvrzuje svým
podpisem vedoucí směny (zodpovědný zaměstnanec).

Schvalovací  doložka
                                                                                                                                                                
Plán zimní údržby místních a účelových komunikací pro město Nymburk na zimní období 2022/2023
byl projednán v radě města dne 19.10. 2022 a schválen usnesením č. 464/2022.
Tím  se  stává  základním  předpisem  pro  Technické  služby  města  Nymburka  pro  provádění  zimní
údržby pozemních komunikací a jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka
místních komunikací za škody vzniklé uživatelům místních komunikací z titulu závad ve sjízdnosti.

 

…………………………………………                            …………………………………………
Ing. Tomáš Mach Ph.D.                                  Ing. Martin Netolický

    starosta města ředitel TS města Nymbur
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