
 

PLÁN   ZIMNÍ   ÚDRŽBY 

Obce  Lično 

 

V období od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku jsou komunikace udržovány v režimu zimní 

údržby (§ 41 a násl. prováděcí vyhlášky zákona o pozemních komunikacích) 

 

Pro účely plánu zimní údržby se komunikace rozdělují podle pořadí důležitosti od komunikací 

dopravně důležitých, až po komunikace, na nichž není provozována osobní doprava. 

Do plánu zimní údržby nespadají silnice, které udržuje SÚS Rychnov n. Kn. 

Zimní údržbu provádí zaměstnanci Obecního úřadu v Ličně a smluvní zaměstnanci s mechanizací a 

ručním nářadím: 

1) traktor Kubota M5091 + čelní pluh a nesený sypač 

2) traktor Zetor 7211 + vlek s posypovým materiálem 

3) seco Goliath s radlicí 

4) ruční shrnovák, košťata a lopaty 

 

Za provádění zimní údržby a nasazení techniky je zodpovědný vedoucí technických služeb obce 

Lično, případně jiný pověřený pracovník.  

V období od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku, v době pracovního klidu zajišťuje pracovní 

pohotovost k provádění zimní údržby. 

 

Se zahájením úklidu sněhu se začíná v době, kdy jeho vrstva dosáhne výše přibližně 5cm. Při 

trvalém sněžení se odstraňování sněhu průběžně opakuje.  

 

Úklid sněhu se provádí vyhrnováním mimo komunikace, nebo k jejich okraji, pokud není možné 

sníh vyhrnout mimo komunikaci. 

Posyp bude aplikován na cesty a chodníky dle potřeby.  
Posyp bude prováděn ručně nebo mechanizací. Posypový materiál je zvolen jemný štěrk nebo sůl. 

Posyp je proveden vždy až po pluhování. 

 

Rozdělení komunikací v plánu zimní údržby podle pořadí důležitosti jejich ošetření v zimě a lhůty 

zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací : 

 

I. pořadí - komunikace, které budou v zimě ošetřeny jako první, nejdéle do 4 hodin od spadu (ne 

však od 22.00 a déle, tam platí zahájení úklidu ve 4.00). 

1. komunikace Hůrka – Traktor Kubota M5091 + čelní pluh a nesený sypač 

2. chodníky Hůrka až k obchodu + zastávka náves – Seco Goliath s radlicí + ruční úklid 

3. komunikace V oborách – Traktor Kubota M5091 + čelní pluh a nesený sypač 

4. chodník V oborách k benzínové stanici – Seco Goliath s radlicí + ruční úklid 
5. komunikace k okálům a přilehlé cesty – Traktor Kubota M5091 + čelní pluh a nesený sypač 

6. chodník od okálů ke kostelu, včetně autobusové zastávky Na drahách– Seco Goliath s radlicí + 

ruční úklid 



7. prostranství před školou, poštou + zastávka autobusů náves – Traktor Kubota M5091 + čelní 
pluh a nesený sypač 

8. chodník od obchodu k MVDr Samkovi - Seco Goliath s radlicí + ruční úklid 
9. komunikace do Radostovic - Traktor Kubota M5091 + čelní pluh a nesený sypač 
 

 

II. pořadí - komunikace, které budou ošetřeny nejdéle do 8 hodin od spadu. 

 

1. komunikace v Radostovicích – Traktor Kubota M5091 + čelní pluh a nesený sypač 
2. komunikace v Ostašovicích – Traktor Kubota M5091 + čelní pluh a nesený sypač  
3. komunikace kolem vinárny a obecního úřadu - Traktor Kubota M5091 + čelní pluh a nesený 

sypač  
4. chodník od hospody k rybníku – Seco Goliath s radlicí + ruční úklid 
5. komunikace ke hřbitovu – Traktor Kubota M5091 + čelní pluh a nesený sypač 
6. komunikace Potok+Gründl – Traktor Kubota M5091 + čelní pluh a nesený sypač 
7. chodník od Hodků k obchodu – Seco Goliath s radlicí + ruční úklid 
 

III. pořadí - komunikace, které budou ošetřeny nejdéle do 12 hodin od spadu. 

 

1. komunikace k sokolovně – Traktor Kubota M5091 + čelní pluh a nesený sypač  
2. komunikace od pumpy k hasičárně - Traktor Kubota M5091 + čelní pluh a nesený sypač 
3. chodníky + schody na hřbitově – Seco Goliath s radlicí + ruční úklid 
4. komunikace ke stodole + Petržílkovi – Traktor Kubota M5091 + čelní pluh a nesený sypač 
5. komunikace Falta M. – Traktor Kubota M5091 + čelní pluh a nesený sypač 
 
 

Přílohy: 

1) Jmenný seznam zaměstnanců obce a smluvních zaměstnanců, kteří zajišťují zimní údržbu. 

2) Seznam komunikací s grafickým znázorněním 

3) Seznam rozmístění nádob s posypovým materiálem 

 

 

V Ličně dne 22.12.2022 

 

Vypracoval:   Karel Joukl                                            

Schválilo zastupitelstvo obce: dne 22. 12. 2022, pořadové číslo 4, usnesení bod 9. 



Příloha č.1 

Jmenný seznam zaměstnanců obce a smluvních zaměstnanců, kteří zajišťují zimní údržbu: 

 

1) traktor Kubota M5091 + čelní pluh a nesený sypač 

Josef Mejtský, Aleš Padrián, Josef Dostál 

2) traktor Zetor 7211 + vlek s posypovým materiálem 

Josef Mejtský, Aleš Padrián, Josef Dostál 

3) seco Goliath s radlicí 

Josef Mejtský, Roman Škop 

4) ruční shrnovák, košťata a lopaty 

Josef Mejtský, Roman Škop, Helena Rouhová 

 

 


