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OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 
místních komunikací v obci Bulovka, 

k zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací 
na zimní sezónu 2020-2021 

 
 

Zastupitelstvo obce Bulovka vydává v bodě usnesení č. 11/19-2020 ze dne 20/10/2020 a podle § 102, 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a v 
návaznosti na předchozí Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2002 Vymezení úseků místních komunikací 
na území spravovaných obcí Bulovka, Arnoltice a Dolní Oldřiš, na kterých se pro malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, tento operační plán zimní 
údržby k zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací: 
 
 

čl. I 
Všeobecná část 

1. Plán zimní údržby se vydává za účelem zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací na 
celém území obcí Bulovka, Arnoltice a Dolní Oldřiš. 
 
2. Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní 
dopravě na území obce. Místní komunikace je i komunikace nepřístupná provozu silničních 
motorových vozidel jako např. chodníky, stezky pro pěší, lávky a pod. 
 
3. Průjezdním úsekem silnice je část silnice, která vede územím obce, která převádí převážnou část 
průjezdné dopravy tímto územím. 
 
4. Místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel, 
přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních 
komunikací a povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat a jejich 
důsledkům. 
 
5. V zastavěném území obce místní komunikace jsou schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb 
chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a opravně technickému stavu těchto 
komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 
 
6. Závadou ve sjízdnosti pozemní komunikace se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže 
řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému 
stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 
 
7. Závadou ve schůdnosti pozemní komunikace se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní 
komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při svém pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a 
dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 
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8. Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti nebo 

schůdnosti, které vzniklo nadměrným spadem sněhu zpravidla za silného větru nebo mimořádným 
vytvořením ledovky nebo námrazy. A to za předpokladu, že tyto živelní události způsobí nesjízdnost a 
neschůdnost místních komunikací na většině území obce. 
 
9. Základní povinnosti uživatelů místních komunikací: 

 přizpůsobit jízdu a chůzi obvyklému stavu místních komunikací v zimním období (kluzkost, 
sníh) 

 při chůzi dbát zvýšené opatrnosti a věnovat zvýšenou pozornost stavu komunikace 
 
 

čl. II 
Zimní údržba 

 
1. Zimní údržbu místních a účelových komunikací a veřejných ploch bude zajišťovat obec Bulovka 

mechanizačními prostředky: 
a) Traktor Zetor Proxima 7441 se zadní radlicí, předním nakladačem, sypačem. 
b) Mechanizační prostředky smluvních firem dle písemné smlouvy schválené ZO při vyhlášení 
kalamitní situace. 
 

2. Plochy v majetku občanů a firem v obci nebude obec Bulovka pravidelně zabezpečovat vyhrnování 
sněhu. Výjimečně bude obec Bulovka zabezpečovat zimní údržbu na základě předchozí písemné 
nebo telefonické objednávky, a to v pořadí až po provedené zimní údržbě na veřejných plochách a 
komunikacích v majetku obce. 

 
3. Zimní údržba veřejných ploch v níže určeném pořadí. Za dodržování určeného pořadí odpovídá 

starosta, místostarosta obce a určený technický pracovník Obecního úřadu. Obecní úřad obce 
Bulovka může podle objektivních podmínek pořadí změnit, avšak výhradně na pokyn starosty. 

 
 

čl. III 
Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti 

 
1. Úklid bude vždy zahájen a prováděn dle sněhových podmínek, a to vždy, když výška sněhové 

pokrývky přesáhne 10 cm. Úklidové práce budou zahájeny dostatečně včas, tak aby komunikace 
byly sjízdné do 7.00 hod. 

 
2. Schůdnost a sjízdnost pozemních komunikací a volných ploch v majetku obce mimo komunikací 

uvedených v čl. IV bude zajištěna do 4 hodin od ukončení spadu sněhu. 
 
 

čl. IV 
Vymezení komunikací, na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

odstraňováním sněhu a náledí: 
Bulovka 

 Dolní cesta tel. ústředna – p. Fako, p. p. č. 2937/1 
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 Brod p. Podhorský, p. Vaňková, p. p. č. 2921-2925  

 Předmostí p. Vaňková, p. p. č. 2927 

 p. Tryzna – p. Sudek – středisko – Rudolfovi, p. p. č.  2910/1, 2910, 2910/2 

 zadní cesta za školou ke kostelu, p. p. č. 2944 

 cesta p. Novotný – p.Honzík, p. p. č. 2693 

 cesta rybník – Kaplový vrh, p. p. č. 2687 

 cesta okály – pískovna, p. p. č.2727/2 

 cesta hřbitov – Pertoltice, p. p. č. 2898 

 cesta bytovky – statek, p. p. č. 2860/2 

 cesta p. Papírníková – rokle – Horní Bulovka, p. p. č. 2833 

 cesta p. Zedník – p. Sedláček, p. p. č. 2095/3 

 cesta Bulovka – Pertoltice, p. p. č. 2870/4, 2846 

 cesta Horní Bulovka – kaplička les, p. p. č. 2775/1 
Arnoltice 

 cesta konec obce – hájenka, p. p. č.1238-1236 

 cesta p. Neumann – letiště Pertoltice, p. p. č. 1223 

 cesta p. Jelínková – hl. silnice, p. p. č. 1281/1, 1215 

 cesty ke kostelu, p. p. č. 1219-1220¨ 

 cesta kaštanová alej – hl. alej, p. p. č. 1256 

 cesta Arnoltice 131 – samota, p. p. č.1284 
Dolní Oldříš 

 místní komunikace v plném rozsahu. 
 
 

čl V 
Pořadí a režim ploch a komunikací určených k zimní údržbě, na kterých bude údržba probíhat 

 
V obci Bulovka, Arnoltice a Dolní Oldřiš 
Zimní údržba bude v rámci obce Bulovka probíhat na těchto plochách a komunikacích v následujícím 
pořadí důležitosti: 

1. průjezd obcí Arnoltice, Bulovka a Dolní Oldřiš 
2. točny autobusů ve všech obcích 
3. ostatní místní komunikace kromě místních komunikací dle čl. IV. Pořadí určuje dle aktuální 

situace starosta obce nebo jím pověřený pracovník. 
Posyp inertními materiály 
Výše uvedené komunikace budou v první fázi udržovány výhradně pluhováním. Posypem inertním 
materiálem budou následně ošetřeny komunikace, které jsou bez posypu jen obtížně sjízdné.  
Posyp nebude prováděn v případě sněžení a předpovědi sněžení dle údajů ČHMÚ. V případě 
extrémních klimatických podmínek (např. ledovka) bude prováděn posyp inertními materiály 
individuálně i na dalších komunikacích, po předchozím rozhodnutí starosty. V ojedinělých případech 
bude prováděn i chemický posyp. 
 

 
 

čl. VI 
Kalamitní situace 
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Zimní kalamita je takový stav místních komunikací, kdy není možno zajistit 

sjízdnost v časových limitech daných pro jednotlivá pořadí důležitosti komunikací při nasazení všech 
kapacit určených tímto plánem. 
Povětrnostní situace, které mohou zhoršit nebo i znemožnit sjízdnost a schůdnost místních 
komunikací (a které tento plán řeší), jsou vánice, dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, 
oblevy, mrznoucí déšť. 
 
Postup při kalamitní situaci 
Starosta obce: 
1) ověří všemi dostupnými prostředky situaci i s ohledem na předpokládaný vývoj počasí 
2) povolá do zásahu všechny dostupné pracovníky obecního úřadu i mimo službu, 
3) spojí se s ostatními dodavateli služeb a vyzve je k činnosti na určených úsecích, 
4) oznámí vznik kalamitní situace, způsob a postup řešení zastupitelstvu obce, 
5) rozhodne po dohodě se ZO udržované sítě místních komunikací, 
6) rozhodne o případném použití chemických prostředků (chlorid sodný) pro ošetření dopravně 
nebezpečných úseků komunikací. 
Mimo kalamitní situaci při náledí budou podle potřeby pro zajištění schůdnosti ošetřeny 
posypem chodci nejpoužívanější komunikace. 
 
 
čl. VII 
Přehled důležitých kontaktů 
Obecní úřad Bulovka – tel.: 482 343006 
Starostka obce Bulovka – tel.: 602 124 600 
Policie ČR – tel.: 158 
 
 
V Bulovce dne  
 
 
 
 
____________________________   _________________________ 
      Vojtěch Niedermertl           Romana Šidlová 

       Místostarosta       starostka 
 
 
Vyvěšeno:  22/10/2020 
Sejmuto:  
 
 

    


