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ZIMNÍ ÚDRŽBA - KONTAKTY NA DISPE ČERSKOU SLUŽBU 
 
Údržba v zimním období je stanovena od 1. listopadu do 31. března. Cílem je udržení 
bezpečné sjízdnosti silnic podle zákona č. 13/1997 Sb. Jedná se především o frézování, 
pluhování a posyp chemickými i interním materiálem. 

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními 
vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti 
komunikací a průjezdních úseků silnic. 

Krajský plán údržby silnic je každoročně zpracován ve smyslu zákona o pozemních 
komunikacích č.13/1997 Sb., v úplném znění a podle vyhlášky č.104/1997 Sb., v úplném 
znění a dále pak i Pokynem ministerstva dopravy 85/20140-120-SS/1 z 31.8.2010. 

Krajský plán zimní údržby je závazným dokladem, který vychází z předpokladu 
celoplošného provedení ZÚ a nasazení plánovaných vozidel, mechanizmů a pracovníků. 
Pokud dojde ke změně potřeby nasazení vozidel, mechanizmů a pracovníků, dodržuje 
směnový dispečer tento plán v bodech, kde je to technicky možné, v ostatních případech 
se rozhodne podle technickoekonomických možností. 

Pořadí důležitosti: 
Na silnicích, jež jsou zařazeny do jednotlivých pořadí, se provádí údržba v různých 
časových intervalech. Údržba vozovek I. , II. a III. pořadí se provádí podle § 45 
Vyhlášky č. 104/97 Sb.: 

Podle § 45/2 - doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti silnice do doby výjezdu 
prvních mechanizmů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním obdobím delší než 30 
minut. 

Podle § 45/3 - vlastními výkony posypu musí být zajištěna sjízdnost v těchto časových 
lhůtách od výjezdu posypových mechanizmů na silnicích zařazených do: 

 I. pořadí do 3 hodin 

 II. pořadí do 6 hodin 

 III. pořadí do 12 hodin  

Zimní údržba se provádí na silnicích zařazených do: 

 I. pořadí důležitosti: v pracovní i mimopracovní dny po celých 24 hodin 

 II. pořadí důležitosti: v pracovní dny v době od 03.00 do 21.00 hod. a v 
mimopracovní dny v době od 04.00 do 19.00 hod. 

 III. pořadí důležitosti: v pracovní dny v době od 05.00 do 21.00 hod. a v 
mimopracovní dny v době od 04.00 do 19.00 hod.  

 
Pro silnice I. třídy v Libereckém kraji jsou tato spojení na nepřetržitá dispečerská 
pracoviště: 
Místo, název Adresa Spojení Působnost (okres) 
Silnice LK a.s., 
středisko Nová Ves 
nad Nisou 

Nová Ves nad Nisou 611, 
468 27 Nová Ves nad 
Nisou 

724 535 034 Jablonec nad Nisou 

EUROVIA CS a.s. 
závod Liberec 

Londýnská 564, 460 11 
Liberec 11 

731 601 229 
Semily, Liberec, 
Česká Lípa 
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Pro silnice II. a III. t řídy Libereckého kraje jsou tato spojení na nepřetržitá dispečerská 
pracoviště: 
Místo, název Adresa Spojení Působnost (okres) 
Silnice LK a.s., 
středisko Nová Ves 
nad Nisou 

Nová Ves nad Nisou 611, 
468 27 Nová Ves nad 
Nisou 

724 535 034 Jablonec nad Nisou 

Silnice LK a.s., 
středisko Jilemnice 
- Hrabačov 

Hrabačov 785, 514 01 
Jilemnice 606 034 017 Semily 

 

Místní komunikace - zimní údržba se provádí na místních komunikacích: 
V pracovní dny v době od 04.00 do 21.00 hod. a v mimopracovní dny v době od 05.00 do 
19.00 hod. – v případě kalamity dle potřeby. Telefonní spojení v následující tabulce je na 
osoby, které údržbu provádějí. Mějte proto pochopení, že Vás nemusí v traktoru slyšet a 
mimo uvedené časy údržby volejte pouze ve výjimečných případech. 
 
Místo, název Adresa Spojení Působnost  

(část obce) 
775 748 605 Malá Skála 

608 821 758 
Sněhov, Bobov, 

Mukařov 
Obec Malá Skála 

Malá Skála 122, 468 22 
Železný Brod 

602 209 315 Záborčí 
 
 

OÚ Malá Skála 
 
 
 
 
 


