
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 01. 11. 2017 

 

 

Návrh „Plánu zimní údržby komunikací a chodníků v Lysé nad Labem na zimní období 

2017/2018“ 

 

Rada města projednala dne 10.10.2017 usnesením č. 603: 

Rada města 

 

I. Schvaluje 

Plán zimní údržby na rok 2017 – 2018 v předloženém znění, 

 

II. Předkládá 

ZM dne 1.11.2017 plán zimní údržby na vědomí. 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo 

 

I. Schvaluje 

„Plán zimní údržby komunikací a chodníků v Lysé nad Labem na zimní období 2017/2018“ 

 

 

 

 

 

 

      Podpis starosty nebo místostarosty: 



Důvodová zpráva do RM dne 10.10.2017: 

Popis problému: 

Odbor SM předkládá plán zimní údržby pro sezónu 2017/2018. 

Zimní pohotovost bude zahájena dne 1.11.2017 a ukončena 31.3.2018. 

Náplní zimní údržby je zajistit sjízdnost komunikací, určených chodníků a frekventovaných 

ploch ve městě, městských částech a některých vybraných bytových domů. Čištění bude 

prováděno motorovou technikou (např. traktor s pluhem, Multicara se sypačem, atd.) a 

manuálně (ruční zametání). Ošetření povrchů bude mechanické (zametením), chemické 

(posypovými přípravky). 

Detailní popis viz. „Plán zimní údržby komunikací a chodníků v Lysé nad Labem na zimní 

období 2017/2018“. 

 

Při dotazování dotčených úředníků k připomínkování map s trasami techniky, téměř nikdo 

neodpověděl, zda se jich ZÚ v některých činnostech netýká. 

 

Do letošní ZÚ přibyly tyto lokality: 

K Borku – nová komunikace 

Ve Skále – chodník 

Jedličkovo sídliště – přístupové cesty (na výzvu občanů) 

Sídliště – přístupové chodníky k bytovým domům 1494 – 1511, 1491 a 1492 

Slunéčková – kousek silnice a chodníku 

Dvorce – silnice ve vlastnictví města 

Jarolímovy sady/ Sadová – komunikace 

Spojovací – nová komunikace z konce roku 2016 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Nebylo předmětem jednání. 

 

Návrh usnesení: 

OSM doporučuje RM souhlasit s předloženým plánem zimní údržby 2017/2018 a 

s požadovanými změnami OSM. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v žádné komisi či výboru. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu města jsou náklady na zimní údržbu komunikací hrazeny z pol. 2212 oddíl 5169 

č.org. 2014 – čistota, zimní údržba. Ale s přidáváním nových komunikací a chodníků se 

zvyšují náklady na zimní údržbu. Rovněž se musí brát zřetel na klimatický průběh zimy a 

údržby sjízdnosti a schůdnosti města. Což navyšuje náklady. 

 

 

Přílohy: 1. Neudržované komunikace - textová část 

  2. Plán zimní údržby – textová část 

3. Plán zimní údržby – grafická část 

 

 

 

Ing. Veronika Rybová OSM 

 


