
 

 

Plán zimní údržby komunikací v obci Doubrava 
pro období od 01. 11. 2020 do 31. 03. 2021  

 
K realizaci zimní údržby pozemních komunikací v období od 01. 11. 2020 do 31. 03. 2021 
slouží plán zimní údržby komunikací vč. chodníků a veřejných prostranství. Tento plán byl 
sestaven na základě § 27, odst. 6, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů a § 42, odst. 2, vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
1. Stanovení pořadí důležitosti komunikací pro zimní údržbu   

Součásti tohoto plánu zimní údržby je mapa udržované sítě komunikací s vyznačením 
pořadí důležitosti pro zimní údržbu komunikací takto: 
I. pořadí důležitosti - červená barva 
II. pořadí důležitosti - modrá barva 
Neudržované  - bez označení 

Mapa s vyznačením pořadí důležitosti komunikací vč. popisu komunikací a stanovení 
pořadí důležitosti komunikací pro zimní údržbu, jsou jako příloha č. 1 a č. 2 nedílnou 
součástí tohoto plánu zimní údržby.  
2. Organizace a dělba zodpovědnosti při zabezpečení zimní údržby komunikací 

Za komplexní plnění plánu zimní údržby komunikací ve vlastnictví Obce Doubrava 
zodpovídá jako vlastník a správce pozemních komunikací Obec Doubrava, zastoupená 
starostkou obce. Za organizaci zimní údržby komunikací ve vlastnictví Obce Doubrava 
zodpovídá pracovník úseku místního hospodářství. Za provádění zimní údržby místních 
komunikací bude zodpovídat vybraná firma na základě smlouvy o zajištění zimní údržby 
v obci Doubrava. 
3. Seznam mechanismů 

Pluhování komunikací -  speciální vozidlo pro odstraňování sněhu 
Posyp komunikací       -   posypový vůz  
4. Spojení s nepřetržitou službou 

Po celou dobu provádění zimní údržby bude zajištěno telefonické spojení s dispečerem 
firmy provádějící zimní údržbu pro řešení operativních požadavků dle povětrnostních 
podmínek.  
5. Ruční odklízení sněhu a posyp chodníků 

Za ruční odklízení sněhu a posyp chodníků před budovami ve vlastnictví Obce Doubrava 
zodpovídají pracovníci obce, seznam chodníků vč. jmenovitého seznamu pracovníků jako 
příloha č. 3, tvoří nedílnou součást tohoto plánu.  
 
Přílohy:  
 
č.1 -  Mapa s vyznačením pořadí důležitosti komunikací  
č.2 -  Stanovení pořadí důležitosti komunikací pro zimní údržbu  
č.3 - Rozpis pracovníků, zodpovědných za zajištění zimní údržby na chodnících a úsecích 
nepřístupných mechanizaci 

V Doubravě dne 12. 08. 2020 

 
Mgr. Dáša Murycová 

starostka obce Doubrava 
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Příloha č.2 k plánu zimní údržby pozemních komunikací v obci Doubrava od 01. 11. 2020 do 
31.03. 2021 

Stanovení pořadí důležitosti komunikací pro zimní údržbu 
v obci Doubrava 

 
Síť pozemních komunikací v celkové délce cca 35 km je zatříděna do dvou skupin. 

Přednostně se udržují komunikace s autobusovou a nákladní dopravou, dále s ohledem na 
potřeby zdravotní, požární a rozvoz obědů. 
 
I. Pořadí důležitosti (Příloha č. 1 - vyznačeno červeně) 

1b - od katastrální hranice s Orlovou (ul. 17. Listopadu) po napojení na silnici III/47215 

2b - od katastrální hranice s Karvinou na „Sovinci“ po napojení na silnici III/47215 

1c, 2c - křižovatka se silnicí III/47214 (Vrchovce) směrem na náměstí  

4c, 5c,7c, 8c - z náměstí kolem OÚ k č.p. 468, za hřbitovem k Husovu sboru a zpět k ZŠ, 

MK u dřevěnice, spojnice 1c a III/47214  

12c, 13c, 14c  - lokalita finských domků 

15c, 16c, 17c, 18c – MK směrem od (cihelny) na Hranice  

19c, 20c, 21c, - kolem č.p.121 (Hasičárna – úklid sněhu před výjezdními vraty) ke skládce 

TKO, dále kolem vodojemu ke „Krůčkovi“, zpět ke skládce TKO směr Šachta Sever, kolem 

Šachty Sever zpět na MK 1b 

22c  - od vodojemů na kopci kolem č.p. 700 k č.p. 288 a č.p. 700 k č.p. 484   

23c od č.p 128 až po hranici katastrálního území Dětmarovice – pozemní komunikace pod 

Ujalou 

28c, 29c, 30c - lokalita nové výstavby „Nad Vídeňkou“ 

 

1  - z MK 18c po č.p. 687  

2  - z MK 17c od č.p. 607 a k č.p. 168 

7  - odbočka na Sovinci k č.p. 613   

8  - odbočka na Sovinci k č.p. 783  

16 - za OÚ ke sběrnému dvoru 

14  - z MK 19c od č.p. 447 po č.p. 238  

 

Pozemní komunikace zahrnuté do I. pořadí důležitosti  

 4 - od č.p. 155 k č.p. 608 a č.p. 480 

- příjezd k č.p. 348 

- pozemní komunikace od č.p. 260 k č.p. 605 

- pozemní komunikace od č.p. 831 k č.p. 170 

5 - od č.p. 517 po č.p. 304 (odbočka ze silnice II/474 před křižovatkou „U zrcadla“) - invalidní 

občan 

 

   

II. Pořadí důležitosti (Příloha č. 1 - vyznačeno modře) 

9c - od Dinoparku k parc. č. 2082 k.ú. Doubrava u Orlové 
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10c a 11c - od Dinoparku přes křižovatku napojení na komunikaci 10 c a pokračování kolem  

pozemku parc.č 2380 k.ú. Doubrava u Orlové, napojená na místní komunikaci 

1b v Dědině 

6 c – od dřevěnice k zahradním chatkám 

 

 

Parkoviště a chodníky: 

- u byt. domu č.p. 135 

- u byt. domu č.p. 348  

- u byt. domu č.p. 866 

- u byt. domu č.p. 900  

- u byt. domu č.p. 600 

- na náměstí 

- chodník kolem základní školy k „desetidomkům“ 

 
 
 
 

V Doubravě dne 12. 08. 2020 

 
 

Mgr. Dáša Murycová 
starostka obce Doubrava 
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Příloha č. 3 k plánu zimní údržby pozemních komunikací v obci Doubrava od 01. 11. 2020 
do 31. 03. 2021 

Rozpis pracovníků zodpovědných za zajištění zimní údržby na chodnících a úsecích 
nepřístupných mechanizaci 

 
1. Odklízení sněhu a sypání chodníků na nebezpečných úsecích a úsecích 

nepřístupných mechanizaci     
- chodníky v prostoru náměstí 
- chodník od náměstí ke hřbitovu 
- chodník od náměstí k ZŠ 
- vstup do Zdravotního střediska Doubrava čp. 444 
- chodník od zastávky ČSAD „Doubrava náměstí“ k náměstí 
- chodník od náměstí ke koupališti (kolem silnice III/47215) 
- schody a chodník kolem domu čp. 348 ke koupališti 
- chodník od náměstí k Národnímu domu 
- schody a chodník kolem čp. 126, 127 a 900 
- nástupní chodníky autobusových zastávek Doubrava Špluchov oboustranně 
- nástupní chodníky autobusových zastávek Doubrava náměstí oboustranně  
- nástupní chodníky autobusových zastávek Doubrava „Komendir“ oboustranně (směr 

Důl ČSA) 
- nástupní chodníky autobusových zastávek Doubrava Komendir oboustranně (směr 

Špluchov) 
- nástupní chodníky autobusových zastávek Doubrava „Vrchovec“ oboustranně 
- chodník par. č. 5069/6 „Bezpečnostní řešení ARA Kozinec přechod a chodník 

Doubrava“  
- případně další úseky dle potřeby 

 
Zodpovídá: Václav Tannhäuser   

David Szkuta   

Milan Kovalčík  
 

2. Úklid sněhu a sypání chodníku před budovami ve vlastnictví Obce Doubrava 
 
- OÚ Doubrava čp. 599, zodpovídá topič      

- Národní dům Doubrava čp. 462, zodpovídá topič 

- Mateřská školka Doubrava čp. 496, zodpovídá topič  

- Hasičská zbrojnice, zodpovídá topič   

- Základní škola Doubrava čp. 546, zodpovídá topič.   

      

 
V případě zástupu, kteréhokoli topiče jiným pracovníkem zodpovídá tento za úklid sněhu 
a posyp před příslušnou budovou. 
 

V Doubravě dne 12. 08. 2020 

 
 

Mgr. Dáša Murycová 
starostka obce Doubrava 

 
 


