PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V TURNOVĚ

OBDOBÍ 11/2018 – 03/2019

PLÁN ZIMNÍ

ÚDRŽBY

místních komunikací v Turnově
OBSAH:
1. Úvod
2. Vysvětlení základních pojmů
3. Základní povinnosti správce místních komunikací a uživatelů těchto komunikací
v zimním období.
4. Povinnosti řídících pracovníků správce komunikací a provozních pracovníků při
zajišťování zimní údržby místních komunikací.
5. Spolupráce správce místních komunikací s jinými orgány a organizacemi.
6. Kalamitní situace.
7. Základní technologické postupy.
8. Soupis místních komunikací a stanovení tras pracovních okruhů pro zajištění
zimní údržby místních komunikací, soupis neudržovaných komunikací - uvedeno
v příloze č.1.
9. Časové limity pro zahájení prací zimní údržby místních komunikací.
10.Přehled mechanizmů pro zajištění zimní údržby místních komunikací.
11.Přehled úložišť posypových materiálů.
12.Organizační schéma pracovníků zajišťujících zimní údržbu - uvedeno v příloze
č.2.
1.Úvod:
Úkolem zimní údržby místních komunikací je zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a
schůdnosti na místních komunikacích, jejichž příčinou byly zimní povětrnostní vlivy a jejich
důsledky a to tak, aby zimní údržba byla prováděna s přihlédnutím ke společenským potřebám
na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka 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 potřeb uživatelů místních komunikací
s možnostmi vlastníka místních komunikací tuto zimní údržbu zajišťovat. Obsahem plánu zimní
údržby místních komunikací je specifikace činnosti vlastníka a správce místních komunikací.
Jelikož v zimním období není možné závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, ale jen zmírnit
a vzhledem k tomu, že závady ve schůdnosti a sjízdnosti není možno zmírnit ihned a na celém
území města, stanoví tento plán priority údržby a to jak časové, tak i místní. Tyto priority
vyplývají z nestejné dopravní důležitosti místních komunikací a z technických a ekonomických
možností vlastníka a správce místních komunikací. Plán zimní údržby je základním podkladem
pro systematické zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v městě
Turnově a zároveň slouží jako jeden z důkazních materiálů k posuzování odpovědnosti za škody
vzniklé uživatelům místních komunikací, jejich příčinou byla závada ve sjízdnosti nebo
schůdnosti.
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2. Vysvětlení některých pojmů:
* Obecně závaznými přepisy se rozumí:
a) Zákon č.13/97 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon)
b) Vyhláška č.104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích(dále jen
vyhláška)
* Zimní údržbou místních komunikací:
se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních
úsecích silnic, které vznikly zimními povětrnostními vlivy a podmínkami ( §41odst. 1
vyhlášky)
* Vlastníkem místních komunikací:
je Město Turnov ( § 9 odst. 1 zákona)
* Správcem místních komunikací:
jsou Technické služby Turnov, s.r.o., ( dále pro potřeby tohoto plánu správce místních
komunikací).
* Správce průjezdního úseku silnice:
je Krajská správa a údržba silnic Libereckého kraje, která byla správcovstvím pověřena
podle § 9 odst.3 zákona.
* Neudržované úseky:
místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují a to jednak pro jejich malý
význam a jednak z důvodu technické nebo ekonomické nemožnosti jejich údržby. Vlastník
komunikace je takové úseky povinen označit (§ 27 odst. 6 zákona).
* Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací:
jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může ze svého rozpočtu na zimní
údržbu místních komunikací poskytnout.
* Zimním obdobím:
je doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba
místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní
situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních
komunikacích bez zbytečných odkladů přiměřeně vzniklé situaci a technických možností
správce místních komunikací dle nařízení města.
* Kalamitní situace:
vzniklá mimořádným spadem sněhu zpravidla spojeným se silným větrem nebo
mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy, jejímž důsledkem je nesjízdnost a
neschůdnost místních k komunikací na většině území města. Kalamitní situaci vyhlašuje
starosta nebo místostarosta města na žádost správce místní komunikace.
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3.Základní povinnosti správce místních komunikací a uživatelů těchto komunikací
v zimním období:
a)Základní povinnosti správce místních komunikací:
* Zajistit včasnou přípravu pro provádění prací stanovených v tomto plánu
* Zmírňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích v souladu
s povinnostmi stanovenými v tomto plánu.
* Po projednání DI policie zvážit změny dopravního značení pro zimní období tak,
aby bylo usnadněno provádění prací správci místních komunikací při zimní
údržbě (např. zákaz zastavení, stání, jednosměrné ulice a pod.).
* Pravidelně informovat městský úřad o situaci ve sjízdnosti a schůdnosti
místních komunikací.
* O průběhu zajišťování zimní údržby vést předepsanou evidenci, dodržovat
technologii zimní údržby a řídit se mimo jiné vyhláškou (§ 41 a následně).
b)Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:
* Přizpůsobit jízdu a chůzi stavu místních komunikací, který je v zimním období
obvyklý (kluzkost, sníh na komunikacích, sněhové mantinely a pod.).
* Při chůzi na chodnících a jiných komunikacích, kde je zajišťována schůdnost,
dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu místní komunikace.
* Používat při chůzi té části chodníku, která je posypána.
* Při přecházení místních komunikací použít k přechodu místa označeného jako
přechod pro chodce na němž se podle tohoto plánu zajišťuje zimní údržba. Při
přechodu místní komunikace na jiných místech správce místní komunikace
v souladu se silničním zákonem za schůdnost neodpovídá.
4. Povinnosti řídících pracovníků správce místních komunikací a provozních pracovníků
(osádek vozidel a mechanizmů) při zajišťování zimní údržby místních komunikací:
a) Vedoucí pracovníci:
* Řídí výkon zimní údržby.
* Vedou o průběhu zimní údržby předepsanou evidenci.
* Potvrzují prvotní doklady o výkonu prací osádek a o spotřebě posypových
materiálů.
* Kontrolují výkon zimní údržby.
* Zúčastňují se vyšetřování nehod na místních komunikacích u nichž je podezření,
že vznikly ze závad ve sjízdnosti nebo schůdnosti
* V případě vzniku kalamitní situace informují neprodleně jednatele společnosti
a ten následně Městský úřad v Turnově (starostu nebo místostarostu) se žádostí
o vyhlášení kalamitní situace.
b) Povinnosti provozních pracovníků:
* Dle pokynů vedoucích pracovníků plnit svědomitě úkoly spojené s místní údržbou
místních komunikací.
* Bez souhlasu vedoucího pracovníka neopustit přidělené pracoviště.
* Vést předepsanou prvotní evidenci o výkonech vozidla a mechanizmu a o
provedených pracích.
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* Při posypu místních komunikací a při odstraňování sněhu provádět výkony
v pořadí stanovené tímto plánem, ke každé přestávce ve výkonu nebo před
odchýlením ze stanoveného pořadí výkonu prací si vyžádat předem souhlas
vedoucího pracovníka.
* Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, interní instrukce
a pokyny vedoucích pracovníků pro provádění zimní údržby místních komunikací.

5. Spolupráce správce místních komunikací s jinými orgány a organizacemi při zajišťování
zimní údržby:
Při zajišťování zimní údržby místních komunikací je správce místních komunikací povinen
spolupracovat nejen s orgány městského úřadu, ale i s orgány policie, Krajské správy a údržby
silnic Libereckého kraje a s ostatními zainteresovanými organizacemi. Pracovníci městského
úřadu a příslušníci policie budou informovat vedoucí pracovníky správce místních komunikací
o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které zjistili. V případě, kde stojící vozidlo na místních
komunikacích tvoří překážku silničního provozu, která znemožňuje nebo omezuje provádění
zimní údržby, může správce místních komunikací se souhlasem orgánů policie zajistit v souladu
s ustanovením § 37 odst. 3 vyhl. FMV č. 99/89 Sb. o pravidlech silničního provozu odtažení
vozidla a to na náklady toho, kdo překážku způsobil. K ohledání místa nehody na místních
komunikacích pozve příslušník policie zástupce správce místních komunikací vždy, když je
podezření, že k dopravní nehodě došlo, byť částečně, závadami ve sjízdnosti nebo schůdnosti.
Při posuzování příčin dopravních nehod způsobených řidiči správce místních komunikací při
provádění prací spojených se zajišťováním zimní údržby místních komunikací, bude vždy
zkoumána otázka zavinění řidiče, zejména s přihlédnutím k výkonu práce, kterou provádí (jízda
po kluzkých vozovkách, jejichž posyp jako první zajišťují, riziko spojené s takovou jízdou,
oprávnění řidiče vyplývající z § 35 odst. 5 vyhl. č. 99/89 Sb. o pravidlech silničního provozu a
pod.). Při sestavě pracovních okruhů vozidel a mechanizmů spolupracuje správce místních
komunikací s Krajskou správou a údržbou silnic Libereckého kraje a to tak, aby došlo všude
tam, kde je to možné, ke koordinaci v provádění údržby na průjezdních úsecích silnic a na
místních komunikacích.
6. Kalamitní situace:
Kalamitní situaci vyhlašuje starosta nebo místostarosta na žádost jednatele společnosti- správce
místních komunikací. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích se při
kalamitní situaci provádí operativně podle povětrnostních podmínek a situace na místních
komunikacích bez ohledu na pracovní pořadí stanovené v části 8 tohoto plánu. Zásahy
prováděné v době kalamitní situace řídí jednatel společnosti nebo jím pověřený pracovník
v úzké spolupráci s Městským úřadem v Turnově. Po vyhlášení kalamitní situace jsou povinni
všichni zaměstnanci správce místních komunikací na jeho pokyn v době co nejkratší nastoupit
na své pracoviště a neprodleně plnit úkoly, kterými budou pověřeni.
V době kalamitní situace může městská rada podle § 47 odst. 1 zákona č367/90 Sb. v platném
znění uložit právnickým osobám povinnost osobní a věcnou pomocí přispět k odstraňování
kalamitní situace.
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7. Základní technologické postupy při zajišťování zimní údržby místních komunikací a
chodníků se řídí nařízením města a níže uvedených postupem
7.1. Odklízení sněhu mechanickými prostředky, je z hlediska ekologického nejvýhodnější
technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstranit podle možností správce místních komunikací
ještě před tím, než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu se začíná, když vrstva sněhu přesáhne
cca 3 -5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu provádí opakovaně. Na dopravně
důležitých místních komunikacích se sníh odstraňuje v celé šířce, na méně důležitých pouze
v jednom pruhu komunikace určené jen pro pěší.
7.2.Na úsecích dopravně důležitých místních komunikací, dopravně nebezpečných místech na křižovatkách, větších stoupáních, větších směrových obloucích, autobusových zastávkách
apod., se provádí v případě nutnosti posyp inertním materiálem, v ostatních případech se posyp
neprovádí a komunikace se udržují pouze pluhováním ( platí pro místní komunikace, parkoviště
i pro chodníky).
7.3.Na vyjmenovaných komunikacích v nařízení města budou používány k posypu též
chemické prostředky. Při vzniku náledí může správce komunikací rozhodnout o použití
chemických prostředků i na ostatních komunikacích, které nejsou vyjmenovány.
7.4. Pokud jde o zajišťování schůdnosti chodníků, přechodů pro chodce na místních
komunikacích a přechodů pro chodce na průjezdních úsecích silnic, platí technologické postupy
přiměřeně jako v předchozím odstavci.
7.5. Z důvodu ekologických i ekonomických platí obecně zásada, že při trvalém sněžení se
začíná s odstraňováním sněhu při spadu sněhu 3 cm, přičemž při trvalém sněžení se zásadně do
vrstvy napadlého sněhu neprovádí posyp. Po skončení spadu sněhu ( vrstva nepřesáhne cca 35 cm), popř. po skončení odstraňování napadlého sněhu se neprodleně začne s posypem
místních komunikací. Posyp komunikací bude omezen pouze na kopce, zatáčky a křižovatky,
rovné úseky nebudou sypány.
7.6. Ruční provádění prací při údržbě místních komunikací:
Ruční práce spojené s údržbou místních komunikací se provádějí v pracovní době( s výjimkou
schodišť a komunikací osvětlených veřejným osvětlením). Provádí se údržba přechodů pro
chodce, zastávek městské hromadné dopravy (v celé délce nástupní hrany BUS zastávky),
chodníky na nepřístupných místech pro mechanizaci apod.
7.7. V době od 22.00 do 3.00 hod. se zimní údržby místních komunikací neprovádí ( neplatí
pro kalamitní situace, havárie apod.).
8. Soupis místních komunikací a stanovení tras pracovních okruhů pro zajištění zimní údržby
místních komunikací, soupis účelových komunikací a stanovení tras pracovních okruhů pro
zajištění zimní údržby, soupis neudržovaných účelových komunikací.
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Pořadí důležitosti místních komunikací a chodníků při zmírňování závad, způsobených
povětrnostními vlivy a jejich důsledky
pořadí důležitosti všechny chodníky a místní komunikace v těchto ulicích do 4
hod:
Chodníky
Antonína Dvořáka, , Bezručova, Fučíkova, Havlíčkovovo nám., Hluboká, Husova,
chodník na průtahu přes Jizeru k ,,hodinám“,Jana Palacha od kruhové křižovatky Magic
vlevo po čp. 928 odbočka do ulice Granátová, Jiráskova od náměstí Českého ráje po
parkoviště u spořitelny, Mariánské náměstí, Markova levostranný chodník od Náměstí
Českého ráje po křižovatku A. Dvořáka, Nádražní od hodin po křižovatku Přepeřská,
Náměstí Českého ráje, Na Lukách , Na Skalici, Palackého, Přepeřská podél hlavní
komunikace po Sklostroj, Skálova, Sobotecká, Tázlerova, U Nádraží, Vejrichova,
V Uličkách, Výšinka od čp. 1378 na Kamenec včetně chodníků od křižovatky J. Palacha Výšinka po odbočku do ulice J. Zajíce, Žižkova, 5.května od náměstí ČR k Hruštici ulici
obě strany vč. autobusové zastávky a okružní křižovatky Hruštice, 28. října,
I.

Komunikace
Bezručova, Brigádnická, Děkanská, Dolánky od viaduktu Vazovec po křižovatku I/10,
Granátová, Havlíčkovo náměstí, Hruborohozecká, Hruboskalská, Jana Palacha , Jiráskova,
Kinského, Kosmonautů, Koškova , Krajířova, Křišťálová, Ladislava Petrnouška, Lidická,
Na Lukách, Malý Rohozec 42c, Mariánské náměstí, Mikulášská, Náměstí Českého ráje, Na
Skalici , Nudvojovická , od Sobotecké k TST s.r.o., Pekařova, Skálova, Studentská,
Svobodova, Tázlerova, Trávnice, Trhovka, U Nádraží – TERMINÁL vč. parkovacích ploch
a k poště, Vejrichova, Zborovská, Zdeňka Nejedlého, 28.října, parkoviště u prodejny Billa,
II . pořadí důležitosti: všechny místní komunikace v těchto ulicích do 12 hod:
Chodníky
Alej legií,Alešova spojnice k Integrované škole – 6d, Březová, Brigádnická, Dělnická –
Zahradní k prodejně COOP,Diamantová, Granátová, Hruborohozecká od podchodu až po
křižovatku Bezručova,chodník kolem kruhového objezdu u Ontexu směrem na Vesecko,
Kosmonautů, Kinského, Květinová, od prodejny Billa podél čp. 1607-1611 po čp. 1552, 7d,
od parkoviště V Lukách po lávce přes Jizeru k ul. Krajířova, Rubínová, sídl. Přepeřská od
křižovatky s ulicí Přepeřská po čp. 1803, spojnice od čp. 1551 po ulici Studentskou čp. 1531
a zpět do Kosmanautů naproti čp. 1421, -9d, Sportovní, Studentská, Trávnice od křižovatky
Palackého po staré kino, Za Sokolovnou včetně podchodu až po bytovky Máchova čp. 1838,
Zborovská vlevo od OAHŠ ke školce + vpravo kolem školky
Komunikace
Abigail Horákové , Achátová, Alešova, Bedřicha Smetany,BoženyNěmcové,Dr.Honců,
Březová, Budovcova, Čapkova, Čechova, Čistá, Čsl. Dobrovolců, Daliměřická,
Dělnická, Diamantová, Družstevní, Durychov pouze k čp. 908, Františka .Kavána,
Granátová, Hruboskalská, Jana Zajíce, Jaspisová, Jeronýmova, Josefa Štrégla,
kpt.Jaroše, Karla Vika, , Karoliny Světlé, Komenského, Koňský trh, Koněvova, Krátká,
Kotlerovo nábřeží, Kudrnáčova, Květinová, Lesní, Luční, Máchova, Mírová, Na
Kamenci, Na Osadě, Na Stebni, Nad Perchtou, Na Vyhlídce , Nerudova, Opletalova,
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Pacltova, Partyzánská, Perlová, Pod Zelenou cestou, Polní, Prouskova, Přemyslova, ,
Rokycanova, Rubínová, Sadová, sídliště J. Patočky – 16d,17d, 18d, sídliště J.Patočky od
čp. 1412 po čp. 1637 -25c, sídl. Přepeřská od křižovatky s ulicí Přepeřská po čp. 1803,
Solidarity, Sportovní, Šlikova, Šolcova, spojnice Svobodova-Dr. Honců, spojnice
Studentská – Brigádnická – 13d, Švermova, Terronská, Třešňová, Tylova, U Lip, U
Skladiště, U Tří Svatých, U Zastávky, Valdštejnská , Vesecká, Vesecko, Vrchlického,
Zahradní, Za Sokolovnou, Zelená cesta, 1. Máje, od Waldorfské školky po křižovatku
Bezručova – 30c, Žižkova –ke kinu, spojnice mezi Kosmonautů a Nádražní průchod čp.
1403
Seznam účelových komunikací udržovaných ve III. pořadí důležitosti do 48 hod.
Číslo
ÚK
6b
1u
2u
3u
4u
5u
6u
7u
8u
9u
10u
16u
17u
18u
19u
20u
21u
22u
26u
28u
29u
30u
31u
32u
33u
34u
36u
37u
38u
39u
40u
41u
43u
44u
45u

Pojmenování účelové
komunikace
Chodník Nudvojovická
Turnov č.p.1648-9c k 30 bj. Máchova
Cesta mezi ul.Alešovou a Brigádnickou kolem Integrované školy
Od ul.Kosmonautů k firmě Resim kolem kotelny
Hruborohozecká ulice - do Veseckého lesa za hasičárnu
Vesecká ulice
Dělnická ulice-Daliměřice č.p.363
Dělnická ulice - Daliměřice+A151 č.p.259-261a č.p.268-270
Kotlerovo nábřeží,garáže-Turnov č.p.13 od garáží ke schodům na Daliměřice
Ulice Na Vršku
Spojka Daliměřická ulice Sil.III/28719-Ohrazenice kolem pivovaru
42c-Malý Rohozec č.p.22
Chatová kolonie Malý Rohozec
Malý Rohozec č.p.12 -Mokřiny
Sil. III/28719-42c spojnice k Ontexu
42c-Malý Rohozec č.p.20 ke knihovně
21u-Malý Rohozec č.p.19
Sil.III/01017-konec KÚ Malý Rohozec Vazovec
Sil.III/01018-Kobylka č.p.43
Sil.III/01018-28u
Sil.III/01018-Kobylka č.p.50
Sil.III/01018-Kobylka č.p.3
31u-Kobylka č.p.5
Dlaskův statek – Loužek č.p.2
K Zrcadlové koze
43c-Bukovina č.p.50
Sil.III/01018-43c
Sil.III/01018-kostel Bukovina
Bukovina-Hranice k č.p.35
od 39u-Bukovina . k č.p. 31
Bukovina kostel- ke Špetlíkom
Sil.II/610-směr garáže Za Viaduktem - depo
44c-kotelna Přepeř. sídliště.
Sil.III/27916-výjezd z STK
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48u
49u
51u
53u
54u
55u
58u
59u
62u
63u
64u
65u
68u
69u
70u
71u
72u
73u
75u
76u
77u
78u
79u
80u
81u
82u
83u
84u
88u
89u
91u
92u
93u
94u
95u
96u
97u
98u
99u
100u
101u
102u
103u
104u
105u
106u
107u
108u
109u

Sil.III/27916-46u Nudvojovice od hasičárny
spojnice Nudvojovice pod statkem Koškova
Parkoviště před Cryturem
48c-Chaton a.s.
53u-Votrubcova lávka
parkoviště mezi ulicí Krajířova a Trávnice
Pod Stránkou
Na Hrázce
Konělupy
ZŠ Skálova - Turnov č.p.1363 k Zamlovi
Ulice Na Sboře
Husova ulice-park
74c-ke kinu
Parkoviště u kina
Dolánky lávka-park Turnov
Sil.III/2831-Myšina č.p.496
Lubomíra Jasínka
spojnice ulic Zd.Nejedlého Jeronýmova
Benátky 1
Benátky-konec KÚ Turnov do Bělé
Ul. Na Stebni –Turnov č.p.522 jen k Dědečkom
Valdštejnská ulice
Hruboskalská ulice – Křišťálová
Chodník od 1.máje a schody k Integrované škole
Jahodová
Luční ulice - Turnov č.p.1708
Sil.I/35-Turnov č.p.1755 k Turnovcom
Sil.III/28315-Turnov
č.p.1741
Sil.III/27926-lávka 011
Sil.III/27926-Mašov č.p.129
Ulice U Školy
Sil.III/27927 - ul.U Školy
91u-Mašov č.p.203 – k Ukom
Sil.III/27926- 99u
Sil.III/27920-sil.III/27926 Kadeřavec
Sil.III/27927-Mašov č.p.12 B472 k Housom
Mašov č.p.89 - 96u
97u-Mašov č.p.59 Hamáčkův kout
Ulice Nad Hájkem
Od Mašov č.p.191 k 99u
Ulice U Lomu
Sil.III/27927-ul.U Lomu
104u-sil.III/27927
106u-Mašov č.p.10
Sil.III/27927-základní škola
Sil.III/27927-109u
Ul.Na Stráni,Mašov
Hostinec Mašov-Mašov č.p.144
Sil.III/27927-kostelík Mašov
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110u Sil.III/27927-Mašov č.p.96 a č.p.109
111u 103c-Mašov č.p98
113u 102c-Mašov č.p.27
114u 103c-zám.parkoviště
115u Sil.III/27927-Mašov č.p.36 k Randákom
117u Sil.III/27927-102c
118u 117u-Mašov č.p.81
119u Sil.III/27927-117u
120u Sil.III/27927-Mašov č.p.72
121u Sil.III/27927-Mašov č.p.56
162u 24d Hruštice chodník i vozovka až k čp.1702
225u Na Teplici
245u Legionářů
264u Na Úvozu
279u Parkoviště U Raka
6c
sil.III/28728- 5c Fučíkova po křižovatku s B. Němcové
9c
7c-Turnov čp. 1086 od Máchovy ulice po most přes průtah ke Kotrmanom
105c Karla Drbohlava
2d
Turnov č.p.2015-8c k Mrklasom
3d
Cesta mezi ul.B.Smetany – Máchova
4d
Cesta mezi ul.Šlikovou a Prouskovou podél garáží
7d
od prodejny Billa po Studentskou , schody k Integrované škole
8d
Billa - ul. Kosmonautů parkoviště
21d Sil.III/01017-směr lávka Dolánky
22d Sil.III/01017-lávka přes železniční trať
26d Crytur-centrál. Parkoviště
37d Průchod Františkánskou zahradou
38d Cesta kolem Granátové ulice
40d Cesty před prodejnou na sídl. Výšinka
44d Ulice U Zastávky -sil.III/27927 zlatá stezka
45d Sil.III/27927-Mašov čp.90
Kozákovská
Na Piavě
Chodník Hruštice k urnovému háji
Bukovina Palmeová, jen v případě kalamitních stavů
Lubomíra Jasínka
V.Krajiny
Nad Šetřilovskem
Vesecko podél SFS Intec
Sídl. J.Patočky schody u čp. 1671
Malý Rohozec Na Pískách
Chodník Komenského úsek levá strana od křižovatky Husova po Švermova
Místní komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
- chodníky v ulicích:
Hruborohozecká- pravá strana od plynáren po křižovatku Bezručova, Achátová, Čistá,
Daliměřická, Dělnická, Lesní, Mírová, Na Osadě, Na Vršku, Polní, Solidarity, U Lip, Zahradní,
Alešova, Bedřicha Smetany, Boženy .Němcové, Budovcova, Čapkova, Čechova, Čsl.
Dobrovolců, Dr. Honsů, , Durychov, F. Kavána, Jana Palacha od křižovatky Magic vpravo po
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čp. 928 odbočka do ulice Granátová, Hruboskalská, Jana Zajíce, Jeronýmova, Jiráskova od
parkoviště u spořitelny po křižovatku Trávnice, Josefa Štrégla, Karla Drbohlava, Karla Vika,
Karolíny Světlé, Komenského mimo úsek levá strana od křižovatky Husova po Švermova,
Koněvova, Kosmonautů, Kpt. Jaroše, Krajířova, Krátká, Křišťálová, Kudrnáčova, Lidická,
Máchova, Markova pravostranný chodník od nám. Českého ráje po křižovatku s ulicí Antonína
Dvořáka, Na Stebni, Na Vyhlídce, Nad Perchtou, Nádražní po obou stranách od křižovatky
s Přepeřskou po křižovatku Pacltova, Nerudova, Nerudova, Opletalova, Pacltova, Partyzánská,
Pekařova, Perlová, podchod u Agby, Pod Zelenou cestou, Prouskova, Přemyslova,
Rokycanova, Svobodova, spojnice Přemyslova -28.října schody – 35d, Šlikova, Šolcova,
spojnice Koškova přes Jizeru k TST.s.r.o., spojnice Svobodova - Dr.Honců, spojnice Výšinka
Eligius – Granátová - 41d, spojnice od Granátové podél prodejny až po ulici Rubínovou –
37da 39d,Švermova, Terronská, Trávnice od starého kina po křižovatku s ulicí Jiráskovou,
Tylova, ulička mezi Hruborohozeckou a Zahradní, U Zastávky, U Svěrácké Brány,
Vrchlického, Zahradní, Zd. Nejedlého, Zelená cesta, 1. Máje, chodník sídl. J.Patočky od čp.
1412 po čp. 1637 -25c, od Waldorfské školky po křižovatku Bezručova – 30c, chodník podél
I/10 od Vápeníku k Dolánkám, Žižkova - ke kinu, od čp. 1530 a 1527 Studentská k účelové
komunikaci MTT s.r.o. k sídlišti J. Patočky - 15d,
Účelové komunikace, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
11u
12u
13u
14u
15u
23u
24u
25u
27u
35u
42u
46u
47u
50u
52u
56u
60u
66u
67u
74u
85u
87u
90u
112u
116u
1d
167u
211u
218u

Zahrádkářská kolonie 1 Daliměřice
Zahrádkářská kolonie 2 Daliměřice
Zahrádkářská kolonie 3 Daliměřice
Zahrádkářská kolonie 4 Daliměřice
Zahrádkářská kolonie 5 Daliměřice
Zahrádkářská kolonie 1 -Malý Rohozec
Zahrádkářská kolonie 2 -Malý Rohozec
42c-Malý Rohozec čp. 38-26u
Sil.III/01017-Dolánky č.p.15
33u-Bukovina č.p.120
41u-Bukovina č.p.122
Sil.III/27916-Nudvojovice - chatky
48u-Nudvojovice chatky
Nudvojovická Šicovi Údolí lásky
Autobusové nádraží
Komunikace podél parkoviště 57u
Kostel Narození p.Marie - Turnov č.p.9
28.října - Turnov č.p.1687
Rokycanova ul.-Turnov č.p.1757
Sil.II/283-Turnov č.p.1782 u řadových domů u nemocnice
Sil.I/35 - 117u od Kamence na Pelešany
Otočka u sil.III/27926 otočka Turnov město
Sil.III/27926-nová zástavba Mašov za Šritrem vpravo
102c-Restaurace U Koubusů
Sil.III/27927-Mašov č.p.17
Chatová kolonie Vesecko
Mezi plechovými garážemi ul. 5.května
Mezi řadovými garážemi ulice Pekařova
Mezi řadovými garážemi ulice Koškova
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219u Mezi řadovými garážemi Nudvojovická
280u Mezi řadovými garážemi u Střelnice
286u Mezi řadovými garážemi 28.října u kotelny
Mezi řadovými garážemi sídl. Přepeřská
Mezi řadovými garážemi Přepeřská
Chodníky a místní komunikace, kde je možné použít k posypu chemické prostředky
Chodníky:
Antonína Dvořáka, Bezručova, Havlíčkovo nám., Hluboká, Hruborohozecká od podchodu až
po křižovatku Bezručova, Husova, Kinského, Mariánské náměstí, Markova levostranný
chodník od nám. Českého ráje po křižovatku A. Dvořáka, Náměstí Českého ráje, Palackého ,
Sobotecká, V Uličkách, Výšinka od čp. 1378 na Kamenec včetně chodníků od křižovatky J.
Palacha Výšinka po odbočku do ulice J. Zajíce, Žižkova,chodníky kolem kruhového objezdu u
Ontexu směrem na Vesecko, 5.květen, 28. říjen Chodník na průtahu přes Jizeru k ,,Hodinám“ ,
Na Lukách – příjezd k hasičům a k lávce
Komunikace:
Havlíčkovo nám, Hruboskalská, Jana Palacha, Jiráskova, Koškova , Krajířova , Krátká,
Kudrnáčova, Kinského, Ladislava Petrnouška, Lidická, Mariánské náměstí, Náměstí
Českého ráje , Na Skalici, Na Stebni – stoupání na Výšinku, Svobodova, Tázlerova, Trávnice,
U Nádraží, Vejrichova,
od křižovatky Palackého příjezd k hasičů a k lávce, 28.října,
Zborovská, Na Stebni
Komunikace místní a účelové bez posypu pouze pluhování:
* Loužek
* Cesta k vodárně Dolánky
* Mašov za hasičárnou od Grůši k Rakoušovi
* Mašov za hasičárnou do Koutů
* spojka od Hamrů k Libuňce k č.p. 71
* Od Sobotecké - proti stavebninám do zahrádek
* Cesta k Valdštejnu od parkoviště Pelešany
* Mašov k č.p. 84
* Vrchhůra k č.p. 893
* Od Hruboskalské kolem č.p. 348
* Nudvojovice od hasičárny k č.p. 1042 a od vodárny k č.p. 1030
* Kadeřavec kolem bývalé skládky
* Kadeřavec za čp. 4
* Cesta kolem koupaliště Dolánky
* M.Rohozec k č.p.18 - bývalá knihovna
* Bukovina - Hranice nad kravínem a ostatní komunikace mimo hlavní trasu
* Cesta od Luků Daliměřice - Na Vršku
* Kotlerovo nábřeží od VAK ke garážím
* Od Sobotecké kolem Stebénky Na Házce
* Spojka pivovar Malý Rohovec – Ohrazenice
* Bezručova od skladu zeleniny Batlička po most Malý Rohozec I/10
Na průjezdních úsecích silnic, které jsou ve správě Krajské správy a údržby silnic Libereckého
kraje, provádí správce silnic zmírňování závad ve sjízdnosti podle plánu schváleného
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ministerstvem dopravy. Správce místních komunikací zajišťuje zmírňování závad ve
schůdnosti na průjezdních úsecích silnic pouze na vyznačených přechodech pro chodce.
9. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací:
V době od 6,00 do 19,00 hod.zahajuje správce místních komunikací údržbu do 60 min., v době
od 19,00 do 6,00 hod do 180min. od zjištění uvedené závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti.,
v době 22,00 do 3,00 hod se zimné údržba nezajišťuje (neplatí při kalamitní situaci)
10. Přehled mechanizmů pro zajištění zimní údržby místních komunikací:
* 2 x Zetor 7745 - radlice
* 1 x Zetor 7011 - radlice
* 2 x Malotraktor MT 0850 - radlice, sypač
* 3 x Multicar M25 - radlice, sypač
* 1 x Magma Alficar- radlice, sypač
* 1 x UNC 061 - nakladač
* 1 x UNK 053 – nakladač
* 1x malotraktor John Deere –radlice,sypač
Stanoviště všech mechanizmů je v areálu TS Turnov, Sobotecká 2055.
* 1 x Traktor - radlice
* 1 x Malotraktor MT 0850 - radlice
* 1 x Malotraktor – radlice
* 1 x Malotraktor Kubota
* 1 x Nakladač KAT
Využití mechanizmů od dodavatele - Zahradnictví Hájek , Opravy automobilů Hašek Bělá,
SOLSATS
11. Přehled úložišť posypových materiálů:
Posypové materiály jsou uloženy v areálu TS Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055 Na ruční posyp
schodišť jsou v sídlištích a v ulicích Koškova, , Skalička zřízeny úložiště posypového materiálu
přímo na místě samém. Posyp komunikací se provádí převážně drtí frakce 2/5, 4/8 a ve
schválených lokalitách posypovou solí K4.
12. Organizační schéma pracovníků zajišťujících zimní údržbu:
Zimní údržbu místních komunikací budou zajišťovat dvě směny pracovníků. Po dobu zimní
údržby těmito pracovníky disponuje vedoucí směny, který je podřízen pouze jednateli
organizace. Uvedeno v příloze č.2
Plán zimní údržby místních komunikací pro Město Turnov byl schválen a projednán v Radě
města a schválen usnesením RM č. 603 /2018 ze dne 3.10.2018. Schválením se plán zimní
údržby stává základní normou pro provádění zimní údržby místních komunikací a průjezdních
úseků silnic v katastrálním území města Turnova a správce místních komunikací Technické
služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055 je povinen se tímto plánem řídit. Do plánu je možno
nahlédnout na odboru správy majetku nebo na Technických službách, s.r.o.
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V Turnově dne 22.10.2018

V Turnově dne 17.10.2018

Ing. Tomáš Hocke
starosta

Libor Preisler
jednatel

Zpracoval: Pavel Hořák, vedoucí provozu
Schválil: Libor Preisler, jednatel
V Turnově dne 6.9.2018

13

