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Operační plán zimní údržby místních komunikací města Pelhřimova a místních částí na rok
2017 – 2018 je vypracován na základě zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb,
prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění zákona č.102/2000 Sb, zákona č. 132/2000 Sb. a na
základě usnesení Rady města Pelhřimova (63. schůzí ze dne 19. 8. 2009) s důvodovou zprávou a
komentářem.
Ze Zřizovací listiny Technických služeb města Pelhřimova vyplývá povinnost odpovědně
zajišťovat sjízdnost místních komunikací a schůdnost komunikací pro pěší v zimním období
v závislosti na zimních přírodních podmínkách.
Zabezpečovat tento úkol předpokládá pohotovost a stálou dosažitelnost odpovědných pracovníků
TSmP v mimopracovní době, (v noci, ve dnech pracovního volna a o svátcích). Tito pracovníci
jsou schopni organizačně zabezpečovat sjízdnost silniční sítě odstraněním vzniklých závad. Jejich
odbornost a pracovní úkoly jsou specifikovány příslušnými zákony a kvalifikačními katalogy.
Potřebné operativní informace, včetně hydrometeorologických předpovědí pro správné
organizování preventivních nebo likvidačních zásahů, získávají pracovníci Technických služeb
města Pelhřimova během zimního období stálým spojením s DI Policie ČR v Pelhřimově,
Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, provozem Pelhřimov, s ICOM transport a.s, divize
Pelhřimov a s úsekem veřejného pořádku Městského úřadu v Pelhřimově.
Rozsah pohotovostí doma, na pracovišti, směnností k výkonu vlastní služby pro zimní údržbu
komunikací při různých očekávaných nebo už i vzniklých povětrnostních situacích je dán
technickou vybaveností, mzdovými i personálními možnostmi TSmP, při respektování základních
provozně – právních norem a resortních předpisů k tomu účelu vydaných.
Schválený Operační plán zimní údržby místních komunikací města Pelhřimova a místních částí na
rok 2017 – 2018 prokazuje, jaké možnosti mají TSmP pro to, aby učinili za daných okolností
potřebná opatření. Tyto jsou dány především pracovní dobou a fondem pracovníků, poměrem
jejich fyzických sil k rozsahu závad ve sjízdnosti způsobených přírodními podmínkami a dispozicí
potřebných mechanizmů a nezbytných výpomocí.
Deník zimní údržby je konkrétním dokladem o tom, jaká opatření byla za daných okolností učiněna
k odstranění závad ve sjízdnosti.
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1/ Část všeobecná – stanovení pořadí důležitosti pro zimní údržbu místních komunikací
2/ Část organizační
I.

Základní ustanovení
A/ Přímé řízení
B/ Seznam pracovníků povolaných do zimní údržby
C/ Pracovní doba pro pracovníky při zimní údržbě komunikací

II.

Povinnosti pracovníků povolaných do ZÚK.
A/ Povinnosti vedoucích pracovníků
B/ Povinnosti ostatních pracovníků povolaných do ZÚK

III.

Bezpečnostní předpisy

IV.

Technologické postupy

V.

Dopravně důležitá místa

VI.

Uložiště posypových materiálů

VII.

Stanoviště mechanizmů pro ZÚK
A/ Určené mechanizmy pro ZÚK
B/ Středisko mechanizované ZÚK

VIII.

Sklady a stanice PHM

IX.

Smluvně zajištěno
A/ Smlouvy
B/ Seznam MK převzatých KSÚS Vysočina do užívání na ZÚK od TSmP
C/ Seznam MK převzatých TSmP na ZÚK do užívání od KSÚS Vysočina

X.

Kontrolní činnost

XI.

Kalamitní situace

XII.

Opatření pro jarní období

3/ Část dokumentační
A/ Seznam komunikací
B/ Chodníky a veřejná prostranství
C/ Udržované přechody přes místní komunikace
D/ Placená parkoviště
E/ Mapová část
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1. Část všeobecná
Územím města Pelhřimova a jeho místních částí prochází silnice I/34, silnice II. třídy č. 602 a
některé další komunikace III. třídy, které jsou ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
provoz Pelhřimov. Všechny ostatní místní komunikace jak ve městě, tak i v místních částech
spadají do operativní správy TSmP, vyjma některých účelových komunikací.
Na základě zkušeností z minulých zimních období a vzhledem k důležitosti jednotlivých místních
komunikací a technických možností bylo provedeno jejich rozdělení do čtyř kategorií. Celková
délka místních komunikací se živičným povrchem nebo dlažbou ve městě a místních částech činí
88,576 km z toho ve městě 44.351 km.
Rozdělení jednotlivých místních komunikací podle pořadí důležitosti je vyznačeno na mapě města
Pelhřimova a barevně odlišeno takto: ( viz mapa č. 1)
I.
II.
III.
IV.

pořadí důležitosti
pořadí důležitosti
pořadí důležitosti
pořadí důležitosti

-

barva červená
barva modrá
barva žlutá
barva fialová

I.pořadí posypu - do 4 hodin - délka 14,5 km
Rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou
osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné
místní komunikace.
II. pořadí posypu - do 12 hodin - délka 14,005 km
Sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace
III.pořadí posypu - po ošetření komunikací I. a II. pořadí
nejpozději však do 48 hodin
Ostatní obslužné místní komunikace ve městě v délce 13,146 km a MK v místních částech,
jejichž délka činí 34,6 km.
IV. pořadí posypu – po ošetření komunikací III. pořadí
Místní komunikace na nichž bude zimní údržba provedena v návaznosti na povětrnostních
podmínkách, po ošetření komunikací zařazených do I. II. a III. pořadí. Jedná se o místní
komunikace v délce 2,7 km v Pelhřimově a komunikace v místních částech
jejichž délka činí 1,125 km.
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Místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní
bezvýznamnosti. Jedná se o místní komunikace v délce 8.5 km v místních částech Pelhřimova, viz
seznam na str. 17. Dále se jedná o „Cyklostezku“ v Městských Sadech v Pelhřimově, která je
zařazena do místních komunikací v zimním období neudržovaných.
Komunikace pro pěší – chodníky
Celková délka chodníků ve městě Pelhřimov (mimo místních částí) činí 138,75 km,
z toho 40,99 km je v zimním období udržovaných.

2. Část organizační
I. Základní ustanovení
Ve smyslu § 27 zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č.
104/1997 Sb. ve znění zákona č. 102/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. s důvodovou zprávou
s komentářem a směrnic pro zimní údržbu komunikací k zabezpečení jejich sjízdnosti a schůdnosti
v zimním období jsou ve městě Pelhřimově odpovědni TSmP v rozsahu schváleného Operačního
plánu ZÚK pro rok 2017 – 2018 zastoupené ing. Pavlou Licehammerovou ředitelkou TSmP.
Zimní údržba MK je centrálně řízena Technickými službami města Pelhřimova.
Ředitelce TSmP ing. Pavle Licehammerové jsou podřízeni vedoucí směn, kteří plně odpovídají za
průběh a zajištění sjízdnosti místních komunikací, schůdnosti chodníků, schodů a parkovišť,
spadajících do operativní správy TSmP. Zodpovídají za práci všech podřízených pracovníků, za
použité mechanizmy z hlediska jejich účelového využívání, za správně zvolenou technologii a za
dodržování bezpečnostních předpisů.
Organizační zabezpečení zimní údržby a odpovědnost pracovníků TSmP.
A/ Přímé řízení
Vedoucí:
ing. Pavla L i c e h a m m e r o v á

ředitelka TSmP
Lešov č. p. 42
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tel. 565326973
tel. 565382149
mobil. 724782820

Vedoucí směn:
Petr Januš

ved. skupiny
Táborská 1805

tel. 565323138
mobil. 724782836

Petr Mazanec

ved. skupiny
Fr. Hamzy 779

tel. 565323138
mobil. 724761666

Ing. Miloslav Záboj

investiční referent
Solní 862

tel. 565323138
mobil. 724782822

Jaromír Kylsán

ved. technik údržby tel. 565323138
Vystrkov č. p. 97
mobil. 7247841

Zdeňka Lišková

ved. odp.hospod.
Vnitřní 974

Seznam pracovníků povolaných do zimní údržby
Brož Milan
Čech Jaroslav
David Antonín
Hajný Stanislav
Holub František
Hora Jan
Janků Jaroslav
Kolář Jaroslav
Kos Milan
Kovář Pavel
Kužel Milan
Másilko Jiří
Mrázek Pavel
Nacházel Luboš
Nehyba Jan
Nejedlý Tomáš
Novák Petr
Pachman Václav
Poulíček Miroslav
Prokůpek Libor
Rais František

řidič
řidič
řidič
řidič
řidič
řidič
ruční posyp
řidič
řidič
řidič
řidič
ruční posyp
ruční posyp
řidič
řidič
řidič
ruční posyp
řidič
ruční posyp
ruční posyp
řidič
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tel: 565323138
mobil: 724782839

Rataj Petr
Roubíček Vladislav
Schneider Petr
Slabý Lubomír
Skala Josef
Svoboda Martin
Ševčík Jaroslav
Šplíchal Petr
Urban Martin
Vondrů Jana
Zíka Josef

řidič
řidič
řidič
řidič
ruční posyp
řidič
ruční posyp
ruční posyp
řidič
řidič
řidič

Příkaz k provádění zimní údržby vydává ing. Pavla Licehammerová, ředitelka TSmP a vedoucí
směn Petr Januš, Petr Mazanec, ing. Miloslav Záboj, Jaromír Kylsán a Zdeňka Lišková. Základním
dokumentem je týdenní rozpis služeb, který nejpozději v pátek předcházejícího týdne vydává
vedoucí dopravy nebo jeho zástupce.
C/ Pracovní doba pro pracovníky při ZÚK
Pracovní doba od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018
pondělí – pátek
3.45 – 12.15 hod.
sobota – neděle – svátky
4.45 – 8.45 hod
Pracovní pohotovost
pondělí - pátek
sobota - neděle svátky

15.00 - 22.00 hod
9.00 - 22.00 hod

Pražská-průtah městem
2.45 - 11.15 hod.
3.45 - 7.45 hod.
15.00 – 22.00 hod.
8.00 - 22 00 hod

Pražská – průtah městem (část bývalé I/19) – délka 1,7 km.
Tato komunikace je zařazena do I. pořadí důležitosti. Pracovní doba na údržbu této MK
započne ve 2.45 hod, v průběhu dne se bude údržba provádět v normálním časovém sledu.
Údržba této komunikace se nebude provádět od 22.00hod do 2.45 hod, pouze při mimořádně
obtížných povětrnostních podmínkách. Při údržbě této komunikace bude použit stejný
technologický postup, jako na všech ostatních udržovaných MK.(viz str. 11)
Odměny za nařízenou pracovní pohotovost jsou stanoveny zákonem 143/92 Sb. § 19.
Je-li pracovník povolán k výkonu práce, končí mu odměna za pracovní pohotovost a náleží mu
mzda za vykonanou práci.
V pracovní dny od začátku do konce pracovní doby organizuje ZÚK vedoucí dopravy nebo
jeho zástupce. Za organizování zimní údržby mimo pracovní dobu zodpovídá vedoucí směny.
Od 15,00 hod do 22,00 hod v pracovní dny je nařízena pohotovost podle počasí pro pracovníky
zimní údržby, kterou vyhlašují podle stavu, předpovědi počasí a podle týdenního rozpisu
vedoucí směn.
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Dle tohoto rozpisu budou zajišťovat za mimořádně obtížných povětrnostních podmínek
vedoucí směn zimní údržbu i v době od 22,00 hod. do 6.00 hod. a to po celé období a na základě
telefonických informací od KSÚS Vysočiny, provoz Pelhřimov, se kterou je uzavřena dohoda
o hlášení stavu sjízdnosti (stálá služba KSÚS Vysočiny, provoz Pelhřimov – číslo telefonu
565323768).
II. Povinnosti vedoucích zimní údržby komunikací
A/ Povinnosti vedoucích směn při zimní údržbě komunikací
- vedou denní záznamy o zimní údržbě komunikací ve městě a místních částech spadající do
správy TSmP
- zaznamenávají od ICOM transport a.s, divize Pelhřimov nahlášené zpoždění autobusových
spojů z důvodu závad ve sjízdnosti
- zaznamenávají Policií České republiky nahlášené dopravní nehody, u nichž je podezření, že
jejich příčinou je závada ve sjízdnosti
- podle vzniklé situace povolávají pracovníky z pohotovosti na pracoviště, případně i další
pracovníky, kteří pohotovost nedrží
- v rozsahu smlouvami zajišťované ZÚK vyhlašují u dodavatelů pohotovost včetně
zabezpečení zimní údržby
- v průběhu své služby i mimo pracovní dobu se řídí schváleným Operačním plánem zimní
údržby místních komunikací města Pelhřimova a místních částí na rok 2017 – 2018.
- průběžně provádí kontrolu stavu sjízdnosti komunikací
dbají na:
- dodržování určené technologie zásahu
- na dodržování časového harmonogramu provedení zásahu
- šetrné zacházení s mechanizmy a na to, aby do deníku ZÚ bylo zapisováno, v jakém stavu
byly mechanizmy předány k dalšímu využití střídající směně
- doplnění PHM a vedení jejich řádné evidence
- používání ochranných pomůcek a v případě neuposlechnutí vydaných pokynů, zapíší
přestupek do deníku ZÚ
- využívání pracovní doby
Podle přílohy č. 8, vyhlášky MDaS, kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích č.
13/1997 Sb. je třeba vést denní záznam o zimní údržbě a její vyhodnocení.
Správci komunikací vedou dokumentaci o zimní údržbě jako samostatný deník, ve kterém
chronologicky zaznamenávají všechna zjištění a činnost tak, aby do deníku nemohlo být nic
dodatečně vpisováno, ani z něj dodatečně vymazáno.
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V průběhu služby se do deníku zaznamenávají veškerá hlášení, oznámení a sdělení, výjezdy na
kontrolu nebo zásah, návraty, zpráva o sjízdnosti komunikací. Dále se zaznamenávají údaje o
počasí (náhlé změny teplot, srážky, vítr) a hlášené dopravní nehody, u nichž je předpoklad, že
byly zaviněny závadou ve sjízdnosti. Deník dále obsahuje i záznamy o kontrole vedoucích
pracovníků nebo kontrolních orgánů.
Po skončení služby se zapíše sjízdnost nebo nesjízdnost komunikací a správnost údajů v deníku
potvrdí svým podpisem vedoucí směny. Zápis se provádí s jedním průpisem. Vyplněné deníky
se archivují po dobu 5 let.
1) Deník zimní údržby silnic a místních komunikací
Vedoucí směny
- jméno a příjmení
Pracovníci směny
- seznam pracovníků pro zimní údržbu podle skutečné přítomnosti
Domácí pohotovost
- seznam pracovníků pro posílení směny
Vozidla a mechanizmy v provozu
- počty a druhy mechanizmů vyčleněných pro výkony zimní údržby v provozuschopném
stavu pro danou směnu
Povětrnostní situace
- teplota, jasno, oblačno, zamračeno, déšť, mlha, sněžení, vítr apod.
Stav sjízdnosti
- stručný popis (u silnic dle pořadí důležitosti), vozovka sjízdná, sjízdnost omezená,
vrstva sněhu v cm, námraza, závěje v km, vozovka nesjízdná – doprava odkloněna předpoklad sjízdnosti
Průběh služby
- čas nástupu a ukončení služby
- chronologický záznam nejdůležitějších událostí
- záznam kontroly stavu sjízdnosti
- zprávy o sjízdnosti od jiných orgánů – uvádí se čas, obsah a kdo informaci podal
- upozornění na závady přecházející do další směny

Pokud jde o nutnost uhradit regresní náhrady výlučně z důvodů neúplných záznamů v knize
ZÚ, čímž vznikne Městu Pelhřimov škoda ve výši regresní náhrady, bude tato škoda v plné
výši připsána tomu pracovníkovi, který vadný a neúplný záznam v knize ZÚ provedl. Neplnění
tohoto úkolu bude považováno za vážné porušení pracovních povinností.
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B/ Povinnosti pracovníků povolaných do zimní údržby
- všichni pracovníci povolaní do ZÚ jsou povinni přesně a odpovědně plnit úkoly, které jim
určí službu konající pracovník – vedoucí směny

- žádný pracovník nesmí měnit trasu posypu, nařízený technologický postup a musí používat
přidělené ochranné pomůcky

- bezodkladně hlásit všechny vzniklé závady a překážky, které mu brání v splnění daných
úkolů a vyčkat pokynů pracovníků – vedoucích směn

- ohlásit okamžitě všechny závady mechanizmů

- ohlásit veškeré ostatní skutečnosti a poznatky z prováděného posypu na určené trase

- zvláštní povaha prací a úkolů ZÚ vyžaduje od všech pracovníků zachovávat předpisy o
základních povinnostech pracovníků podle § 73 ZP i svou funkční náplní podle
Organizačního řádu TSmP

- dodržování předpisů o BOZP a to:
a) všeobecných - uvedených v § 132 – 136 ZP

b) zvláštních - daných pro jednotlivé druhy práce pro všechny pracovníky, jímž podle
jejich povolání a zaměstnání je svěřena obsluha mechanizačních prostředků
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III. Bezpečnostní předpisy pro zimní údržbu komunikací
1) pro práci v zimním období, při zimní údržbě platí všechna bezpečnostní opatření platná
v letním období
2) pracovníci provádějící ruční posypy a odstraňování sněhu z chodníků apod. jsou
povinni nosit ochranné prostředky pro zvýšení jejich viditelnosti
3) všichni pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a teplým
oblečením podle vnitropodnikových směrnic TsmPe vydaných dne 20. 1. 2014.
4) mechanizmy, které budou pro potřebu ZÚ použity, musí odpovídat
směrnicím o provozu, jejich obsluha musí mít předepsanou kvalifikaci
5) všechny mechanizmy určené pro ZÚ musí být výrazně označeny červenobílými pruhy,
červenými praporky, obrysovými světly, případně výstražnými majáky

IV. Technologické postupy
A. Komunikace
Pro udržování MK ve sjízdném stavu bude použit následující technologický postup:
- od začátku spadu sněhu v průběhu činnosti směny zajistí vedoucí směny výjezd
mechanizmů na plužení (odhrnování sněhu z komunikací od 3cm výšky sněhu)
- při trvalém sněžení se nebude používat inertní posypový materiál, pouze v případě nutnosti
se použije na ošetření dopravně důležitých míst chemických rozmrazovacích prostředků
- po skončení spadu sněhu bude zahájen posyp komunikací inertním materiálem mimo
dopravně důležitá místa, udržovaná chemickými látkami (viz str. 12)
- chemické rozmrazovací prostředky – chlorid sodný – bude použit pro odstraňování náledí a
sněhových vrstev při teplotách do – 5o C
- zrnitost zdrsňovacích posypových materiálů musí být v rozmezí 0,5 – 8 mm, v žádném
případě nemá posypový materiál obsahovat částice menší než 0,3 mm nebo větší než 16 mm.
Mimo zastavěné části je možno použít zrnitost zdrsňovacího materiálu 8 – 16 mm.
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B. Komunikace pro pěší
Na těchto komunikacích musí být v době od 5.00 hod. do 22.00 hod. trvale zdrsněn povrch
inertním materiálem a výška sněhu nesmí přesáhnout 3 cm. Nerovnosti vzniklé vlivem tání a
provozu se zdrsňují hrnutím případně odškrabáním i odsekáním ušlapaného sněhu až na kryt
komunikace. Zbytky náledí se zdrsňují inertním materiálem. K posypu se smí používat písek
a drobné drcené kamenivo 2-5 mm. Nesmí se používat škvára, popel, domovní odpadky a
jiné nevhodné hmoty znečišťující MK nebo ovzduší.
V. Dopravně důležitá místa
Udržovaná chemickými látkami
- Pražská – průtah městem (část bývalé I/19)
- na silnici č. III/1333 od křižovatky se silnicí I/34 po křižovatku se silnicí
III/03413 od Skrýšova
- na silnici III/03414 křiž. I/34 ul. Křemešnická, Nádražní, Tylova,
Pod Kalvárií – ke křižovatce ul. Třída Legií
- Třída Legií
- Nádražní (kolem kostela p. Marie)
- Mikuláše z Pelhřimova
- Pod Náspem
- Rosolova
- Požárnická
- Pod Floriánem
- Boženy Němcové
- Bílkova – část
- Architekta Janáka
- otočka MHD na Osvobození
- Táborská k otočce MHD – včetně
- K.H.Borovského
- Primase Hrůzy
- Pujmanova – část
- Strachovská
- Na Hradišti
- Čajkovského
- Dobiášova
- Smetanova ke křižovatce s ul. Dvořákova
- Matějkova
- Hrdinova
- K Silu
- křižovatky na MK udržované v I. pořadí důležitosti
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VI. Úložiště posypového materiálu
Úložiště posypového materiálu pro posyp komunikací, chodníků a veřejného prostranství se
nachází v objektu Technických služeb, Myslotínská č. p. 1740. Jedná se o drobné drcené kamenivo
2-5, 4-8, 8-16 a tříděný říční písek. Chlorid sodný je uložen v areálu
KSÚS Vysočiny, provoz Pelhřimov.
VII. Stanoviště mechanizmů pro zimní údržbu komunikací
a/ Určené mechanizmy pro zimní údržbu komunikací
Liaz 151 – sypač s radlicí
Mercedes Benz Axor 1829 – sypač s radlicí
Mercedes Benz Atego 1018 – sypač s radlicí
Škoda 706 MTSP 25 – sypač s radlicí
Multicar M 26 – sypač s radlicí
Multicar M 26 – sypač radlicí
Traktor Zetor 7245 s radlicí
Traktor Zetor 7341 s radlicí
Traktor Zetor 6911 s radlicí
Traktor Deutz – Fahr s radlicí
HON UN 053 čelní nakladač
Paus 852 čelní nakladač
Mustang čelní nakladač
UNC 750 čelní nakladač
Malotraktor VIVID
Malotraktor Goldoni
Multicar M 25 valník (ruční posyp)
Multicar M 25 sklápěč (ruční posyp)
Multicar M 25 – sypač s radlicí (ruční posyp)

PE 79-18
4J1 6987
1J2 9492
PE 61-91
PE 94-44
1J1 6578
PE 69-78
PE 87-13
PE 45-69
J03 1656
J00 2144
J02 6285
J02 6354
J00 2161
3J2 2863
1J1 6467
3J2 2928

b/ Středisko mechanizované zimní údržby komunikací
Středisko mechanizované ZÚK a stanoviště veškerých mechanizmů a jejich osádek určených podle
rozpisu služeb se nachází přímo v Technických službách, Myslotínská ul. č. p. 1740, a v Solní ulici
v objektu Městské tržnice. Telefonní spojení na číslech 565323138, 565323458 a 565326973.

VIII. Sklady a stanice PHM
Mechanizmy používané pro ZÚK čerpají pohonné hmoty u ICOM transport a.s, divize Pelhřimov,
Skrýšovská ul. č. p. 1680 a u čerpací stanice Čepro a.s (EuroOil) na Pražské ul,
na předem vyzvednuté platební karty na středisku dopravy TSmPe.
Čerpací stanice ICOM transport a.s. Pelhřimov
Pracovní doba denně 24 hod
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tel. 565323389

Čerpací stanice Iromez s.r.o. U Agrostroje 1412, Pelhřimov
Pracovní doba denně 24 hod.

tel. 565326647

Sklad mazadel a olejů pro mechanizmy používané při ZÚ se nachází přímo v TsmPe,
část je smluvně zajištěna přímo od dodavatelů.
IX.

Smluvně zajištěno od jiných organizací

a/ smlouvy
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Pelhřimov, Myslotínská 1887, Pelhřimov,
Další firmy a soukromé subjekty: - Šulc Jan, Váňa Radek, Heřmánek Petr,
f. Pelmont Pelhřimov

b/ c/

seznam MK převzatých mezi KSÚS Vysočiny, provoz Pelhřimov
a Technickými službami města Pelhřimova:

KSÚSV provoz Pelhřimov bude provádět zimní údržbu silnic na silniční síti, jež je ve
správě TSm Pelhřimova:
- Na silnici křiž. 03413 – obec Skrýšov – otočka autobusu
- Na silnici Hodějovice konec sil. III/11243 – konec silnice ve správě TSmP(k. ú. Pelhřimov)
- Na silnici Lešov konec sil.III/11246 – křiž. až konec silnice ve správě TSmP(k.ú.Pelhřimov)
TSm Pelhřimova budou provádět zimní údržbu silnic na silniční síti, jež je ve správě
KSÚSV provoz Pelhřimov:
- Na silnici III/01935 křiž. I/19 Rekrea – Řemenov – křiž. Chválov

X.

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost nad zajišťováním zimní údržby komunikací provádí za Technické služby
ing. Pavla Licehammerová ve spolupráci se zástupci Města Pelhřimova, DI Policie České
republiky a úsekem veřejného pořádku Městského úřadu v Pelhřimově.

XI.

Kalamitní situace

Pokud při ZÚK vznikne kalamitní situace bude nasazena tato mechanizace:
- čelní nakladač Mustang, čelní nakladač UNC 750, čelní nakladač UN 053 HON
a čelní nakladač Paus 852. (odhrnování sněhu z křižovatek)
- 4 ks Avie sklápěč na odvoz sněhu
- nákladní automobil Mercedes sklápěč na odvoz sněhu
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Ostatní mechanizace potřebná na odvoz sněhu, kterou TsmPe nedisponují, bude objednána od
jiných organizací. Sníh z ulic bude odvážen do prostoru „Zařízení ke sběru a výkupu stavebních
odpadů“, na volné plochy mimo samotné zařízení v Rynárecké ulici. Jedná se převážně o ulice,
kterými projíždí autobusy MHD. Za tímto účelem a z důvodu plynulého a bezproblémového
prohrnování byly do těchto ulic zabudovány, po dohodě s DI Policie, dopravní značky „Zákaz
stání“.
XII. Opatření pro jarní období
V průběhu zimního období a především v období tání bude zesílen dozor na prohlídky stavu
vozovek a účinnosti odvodnění s cílem předejít následným škodám způsobených změnou
účinnosti konstrukčních vrstev vozovek.
Za plnění tohoto úkolu odpovídá vedoucí skupiny doprava Januš Petr. Na základě zjištěného
stavu budou pracovníci nasazováni na:
- svedení povrchových vod z vozovek
- čištění kanalizačních vpustí
- zvýšené použití mechanizace na úklid posypového materiálu
z vozovek a komunikací pro pěší

3. Část dokumentační
K operativnímu zjištění závad ve sjízdnosti MK pomáhá závazná spolupráce s DI Policie ČR
Pelhřimov a s úsekem veřejného pořádku Městského úřadu v Pelhřimově. Případné zjištěné náledí,
námrazy apod. ohlašuje Policie na TsmPe č. tel. 565323138, 565323458, v mimopracovních
hodinách vedoucímu skupiny p. P. Janušovi, Táborská 1805,
č. tel. 724782836, ředitelce TsmPe ing. P. Licehammerové, Lešov č. p. 42, tel. 565382149,
724782820 a vedoucímu investičního a kontrolního úseku TSmPe p. V. Starému,
Vlásenice č. p. 45, tel. 724782828.
Touto spoluprací jsou vytvořeny podmínky účinného a rychlého zásahu především na
komunikacích I. pořadí a ke zvýšení bezpečnosti provozu v Pelhřimově a místních částech, podle
Operačního plánu ZÚ.
A/ Seznam komunikací

(viz mapa)

Seznam MK I. kategorie - I. sled posypu
Pražská-průtah městem (část bývalé I/19)
Pod Náspem - část
Mikulášská
Rosolova
Požárnická - část
Pod Floriánem
Arch. Janáka
Osvobození I - otočka
Táborská část

Nádražní - část
Lipová
Říčanského - část
Tylova
Tyršova
Pod Kalvárií
Solní
Příkopy
Čajkovského
Dobiášova
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Táborská otočka autobusů MHD
Strachovská
Pujmanova
U Stínadel
Na Hradišti
Třída Legií
Křemešnická - po kř. do Skrýšova

Smetanova část
Dvořákova
Matějkova
Hrdinova
K Silu – Rimowa II
Pelhřimov – Řemenov - Chválov

Seznam MK II. kategorie - II. sled posypu
Ke Stráži
Masarykovo náměstí
Požárnická - část
Růžová
Konečná
Palackého
Menhartova
Kralertova
Lidická
Smetanova - část
Družstevní
Janáčkova
k rekr. středisku Stráž
Fibichova
Cholossiova
Do Polí
Ant. Sovy
Na Houfech
Krásovy domky
Okružní
Komenského
Údolní
Friedova
Žitná
Pod Náspem - část
Olešenská
Fárova
Plevnická
K. H. Borovského
Jiráskova
Primase Hrůzy
Nerudova
Pichmanova - část
Čapkova
Pod Šancemi
Bezručova
Pujmanova
Na Výsluní
Válkova
U Splavu
Hodějovická
U Elektrárny
Krasíkovická
U hřbitova
z ul U Stínadel k č. p. 1655 („modrý pavilón“)
Bílkova - část
Sdružená
V Lomech
Lesní
Boženy Němcové
Poděbradova
propojovací komunikace – chodník do Starého Pelhřimova
Seznam MK III. kategorie - III. sled posypu
Březová
Jedlová
Modřínová
Akátová
U Agrostroje
U Nádraží
Prokopa Holého
Žižkova
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Topolová
Smrková
Jasanová
Pod Hájkem
U Pekárny
Tomáše ze Štítného
Husova
K Jezu

Za Náspem (část)
U Popovic
5.května
Vnitřní
Vlásenická (z Pichmanovi ul)
Švecova
U Sauny
Dolnokubínská
Nová
Pražská (část)
Táborská (část)
Radětínská
Zahradní
stará Humpolecká
Na Obci
kolem kostela sv.Víta
Lírova
Kurandové

Hamzova
Říčanského (část)
Sportovní
Jirsíkova
Bílkova (část)
U Rendlíku
U Strachova
Rubešova
Na Škvárovně
Osvobození (část)
Hrnčířská
MK pod VZP k vratům f. BROP
Sadová
K Tenisu
V.B.Juhna
U Prostředního mlýna
Lipských
Kouřimského

Seznam MK IV. kategorie – IV. Sled posypu
Místní komunikace, na nichž bude zimní údržba provedena v návaznosti na povětrnostních
podmínkách, po ošetření komunikací zařazených do I. II a III. sledu
sídliště F.B.Vaňka
- část Sadové ulice (kopec na Humpoleckou)
Za Náspem - část
- část uličky mezi Humpoleckou a Sadovou ul.
Wolkerova ulice
- Javorová ulice
Požárnická - k č. p. 1071
prostranství mezi garážemi (Humpolecká, Pražská, Křemešnická, Pod Floriánem, Sdružená,
U Strachova, garáže za objektem České Policie)
- ostatní parkoviště
-

Seznam neudržovaných MK v místních částech
Pejškov - Lipice
Drbohlavy - Božejov
Chvojnov - sil. I/34
Vlásenice – Vlásenický Dvůr
Útěchovičky – na konec katastru
ze sil. 11244 po hrázi Nemojovského
rybníka k chatám
- ze sil. 11244 na MK 153c
- ze sil. 11b na sil. III/1333
- Chvojnov – na konec katastru
-

(47c)
v délce 1,6 km
(10b)
0,4 km
(17b)
1,6 km
( 8b )
0,65 km
( 222c ) směr V. Rybník
1.85 km
(153c)
(154c)
(139c)
(214b) směr na Olešnou

1,0 km
0,3 km
0,3 km
0,8 km

Všechny neudržované MK v místních částech jsou označeny dodatkovou tabulkou „Jiné
nebezpečí, v zimním období neudržované“.
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B/ Chodníky a veřejná prostranství
I. pořadí posypu (mapa č. 2)
-

Děkanská – od bývalých TsmPe na náměstí (klenotnictví Reich)
mezi Muzeem a kostelem – kolem kostela k divadlu
Solní branou na Masarykovo náměstí
Masarykovo náměstí - napříč od klenotnictví Reich k průchodu na Příkopy
chodník od Elektro Brož ke Komerční bance
chodníky v Palackého ulici – obě strany
Masarykovo náměstí – chodník od Radnice č. p. 1 ke Klenotnictví Reich č. p. 6
Masarykovo náměstí – napříč od MěÚ k mléčným lahůdkám Daňkovský
Poděbradova – od mléčných lahůdek za Rynáreckou bránu
Příkopy – chodník od veřejných záchodků k bývalé restauraci Stará pošta
Příkopy – chodník od domu č. p. 203 k semaforum (naproti bývalé restauraci)
Rynáreckou branou – zpět na Masarykovo náměstí
Masarykovo náměstí – chodník od Káva čaj k obchodu s oděvy č. p. 13
Školní ulice – až do ulice Hrnčířská
chodník nad parkovištěm OD Vysočina a podél OD až k Lékárně u sv.Víta
Solní – chodník pod parkovištěm za MěÚ
Pod Kalvárií – chodník vlevo až ke kinu
Třída Legií – kolem kina ke gymnáziu
Třída Legií – chodník pod kulturním domem – od soudu k parkovišti
Třída Legií - chodník pod schody na hřiště za Kalvárií
chodník v parku nad ZUŠ ke schodům – zpět vycouvat
chodník mezi kulturním domem a parkovištěm – až k tělocvičně v Komenského ulici
Komenského ulice – chodník od tělocvičny kolem parčíku až k Domovu mládeže
Friedova ulice – chodník od Domova mládeže k Soudu
Jirsíkova ulice – z Třídy Legií do Tylovy ulice (mezi školami)
Vlásenická ulice – chodník od kř.ul.F.Bílka ke kř.ul.K.H.Borovského
Vlásenická – chodník od kř.ul.Pichmanova ke křižovatce u kina
Třída Legií – chodník od Soudu k Domu služeb
Vnitřní – z Tř.Legií do průchodu + chodník dole před vchody od č. p. 968 po č. p. 975
Friedova – chodník od gymnázia k obchodu č. p. 1092
Pod Náspem – od obchodu č. p. 1092 ke kř. ulice 5.května
5. května – ke sloupkům u Tř.Legií (u Domu služeb)
Říčanského – z ulice 5.května na kř.s ulicí Mikulášská
napříč starým sídlištěm k I. ZŠ – kolem SOU a dolů parkovištěm u kulturního domu
Třída Legií – od gymnázia ke kostelíku p. Marie
chodník kolem kostelíka p.Marie
chodník kolem starého hřbitova směrem k autobusovému nádraží (kolem památníku)
chodník od podchodu ke světelné křižovatce (kolem parkoviště OD Penny)
chodník od restaurace Popovice na autobusové nádraží a kolem rohového domu
v křižovatce ulic Říčanského – U Popovic
chodník napříč „starým hřbitovem“ do ulice Lipová
Říčanského - chodník z kř.ul. Lipová do ul.Nádražní (průtah I/34)
Nádražní – průtah chodník od autobusového nádraží (levá strana)do kř.ul.Křemešnická
Průběžná – chodník od Billy k vjezdu na parkoviště u Kamenného mostu
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-

Humpolecká – chodník od Kamenného mostu ke kř ul. V Lomech
Humpolecká – od jídelny Nemocnice k f.Auto Racek + napříč přes ostrůvek
Slovanského bratrství – chodník podél areálu Nemocnice
Slovanského bratrství – chodník nad parkovištěm do kř.ul.Čajkovského
Okružní – chodník po levé straně kolem hřiště
Řemenovská – chodník od f.DUP na kř. za hotelem Rekrea
Řemenovská – nový chodník kolem bývalého hotelu Rekrea
chodník kolem hotelu Rekrea až do ul.Průběžná k betonové zdi
Průběžná – chodník od betonové zdi ke kř. s ul. Křemešnická(ke SOU)
Nádražní(průtah) – od areálu Alfatexu k Plaveckému bazénu (až na konec)
chodník od podchodu kolem hřiště do Sportovní ulice
Křemešnická – dva chodníky od Vodaku ke Škrobárnám
Nádražní(průtah) - chodník od PSJ k vlakovému nádraží, přes železniční přejezd ke
vjezdu do f. Iromez (obě strany)
Nádražní(průtah) - chodník kolem zastávky MHD před vlakovým nádražím
Nádražní(průtah) - chodník kolem parkoviště f. Adélka
chodník od f.Status do kř. s ul. Rynárecká
podchod viadukt – z Rynárecké ulice k f. Koh.i-noor
Myslotínská – chodník od f.Koh-i-noor k f.Neza
K Silu – chodníky po pravé straně vozovky
Matějkova – chodníky po pravé straně vozovky
K Silu – chodník k f. Rimowa II
K Silu – nový chodník kolem f. Conteg
K Silu – zastávku MHD před f. Neza
Pod Hájkem – pravá strana od kř. ul. Křemešnická po kř. ul. Skrýšovská
Křemešnická – zastávka MHD u hřbitova
Hřbitov + Obřadní síň
Pod Kalvárií – nad LŠU kolem parčíku(bývalý pomník K.G) až ke vjezdu do Pivovaru
Pichmanova – za f.Mercia doprava dolů až za Děkanku
Svodnice – do ul.U Stínadel
U Sauny - zámková dlažba až k obchodu Jednota
zpět kolem Sauny a ulicí U Rendlíku do Pichmanovi ulice
rozšířit Pichmanovu ul. z kopce za Děkanku
Hrnčířská ulice – od Děkanky až k Lékárnickému domu
kolem parčíku před f.Velosport Valenta
chodník na Svatovítském náměstí před pojišťovnou Alianz
Pražská (bývalá I/19) od kostela sv.Víta (kolem parkoviště,Policie) až k Autoškole
Hodějovická – chodník naproti Veterině do kř.s ul.Krasíkovická
Sdružená – pravá strana chodník pod f.Kotrbatý do 60 ti bytovky
chodník z ul.arch.Janáka do ul.Rubešova(souběžný z Pražskou - I/19)
Pražská – chodník z ul.Rubešova do ul.U Stínadel(kolem autoopravny)
U Stínadel – chodník kolem areálu III.ZŠ
Pražská – chodník z ul.U Stínadel kolem MŠ a areálu Městského úřadu
šikmý chodník kolem 13 ti patráku do ul Nová
Nová – z Rubešovy ul. mezi zahradami do ul.U Sauny
chodník mezi Strahovskými rybníky
chodník z Rubešovy ul.souběžný s I/19 až na otočku MHD na Osvobození
chodník na Osvobození – spojka od otočky MHD na přechod pro chodce k OC
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chodník souběžný s komunikací Pražská(bývalá I/19) od přechodu pro chodce
k parkovišti před OC Kaufland
chodník kolem parkoviště OC Kaufland
chodník pod Mamografem kolem Non stopu doprava k paneláku
chodník kolem sochy „Matky s dítětem“ k paneláku č.p.1695 - doprava směrem paneláku
č.p.1693, sešikmený chodník na komunikaci Osvobození
chodník před panelákem č.p.1692 a 1693
dlouhý chodník od č.p.1696 mezi panelákama a f.Adélka až na MK Pražská (I/19)
chodník nad čerpací stanicí – souběžný s MK Pražská (I/19)
chodník ze světelného přechodu – mezi panelákama na Pražskou
chodník kolem rybníku „Moučka“ k Lékárně
dále okolo dětského palisádového hřiště (parčíkem)
chodník okolo oploceného hřiště doleva na chodník ze zámkové dlažby k Jednotě
znova chodník kolem oploceného hřiště doprava až k Tiskárně 999
za tiskárnou doleva přes můstek k Sauně
chodník od Adélky kolem paneláku (čtyřpatráky) až do Arch.Janáka
doleva k MK Pražská (I/19)
chodník od Pražské(I/19) kolem restaurace Pražanka do ul.Nová
chodníky a prostranství před prodejnou Jednoty
chodník souběžný s MK Arch.Janáka(pravá strana) do kř.s ul.Dolnokubínská
spojovací chodník - od Tiskárny do kř. s ulicí Arch. Janáka (pod panelákem 1438-1440)
chodník ve Strachovský ul. před č.p.520 (Parlament)
Strachovská ul. – chodník po pravé straně až do kř.s ul. Pichmanova
chodník kolem Strahovských rybníků na šikmý pod Saunou do ul. Arch.Janáka
chodník v Dolnokubínské pravou stranu kolem paneláků až k paneláku č.p.1671
chodník z Dolnokubínské(od parkoviště pod č. p. 1671 ) přes vrbičky, kolem I. šikmého
na Pražskou
chodník od Pražanky kolem I. II. a III. šikmého(levá strana) až před panelák č.p.1436
chodník v kř. ulic Strachovská x U Stínadel (naproti bytovce č.p. 520)
chodník z kř. ulic Strachovská, arch. Janáka a K.H.Borovského na Dolnokubínskou
(levá strana) kolem paneláků až ke IV. ZŠ
chodník z Dolnokubínské k novému baráku (až k boxu na odpadky)
chodník před IV.ZŠ
chodník od IV.ZŠ kolem paneláku č.p. 1805 – 1803 na Táborskou (po kruhové vývěsky)
chodník doprava před panelákem č.p.1789-1790 k myčce Iromezu
šikmý chodník nad lékařskými ordinacemi
chodník nad Mateřskou školkou z ul. Osvobození na Táborskou k č. p. 1803
zpět po chodníku souběžným z Táborskou(levá strana) až na otočku autobusu MHD
chodník souběžný s oplocením IV. ZŠ (od zadních vrat do ZŠ) až za restauraci Vrbičky
(k popelnicovým boxům)
chodník mezi restaurací Vrbičky a MŠ k popelnicovým boxům před č. p. 1805
chodník ze zámkové dlažby od paneláku č. p. 1874 směrem k restauraci Vrbičky
chodník v B. Němcové (pravá strana) až nahoru
chodník z B. Němcové kolem pískového hřiště do ul. Vlásenická
ul. Pod Floriánem – z kř.s ul. Menhartova (č. p. 1620) pravá strana do kř. s ul. Požárnická
(k lípě)
ul. Požárnická – od kř. s ul. Pod Floriánem (levá strana) do ul. Družstevní (k parkovišti)
ul. Družstevní - chodník na trojúhelníku u trafostanice
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chodník v ul. Ke Stráži (levá strana) do ul. Pod Floriánem
chodník z Družstevní ul. levá strana do kř. s ul. Požárnická
ul. Požárnická – od kř. s ul. Družstevní, levá strana, do kř. s ul. Rosolova, Cholosiova
chodník (průchod) kolem MŠ k tělocvičně v Komenského ul.
šikmý chodník kolem tělocvičny (parčíkem)
komunikaci K Jezu (od PB kolem volejbalu přes mostek do sídliště Polní Dvůr)
Masarykovo náměstí – chodník od Mléčných lahůdek č. p. 27 do Růžové ul. č. p. 37
Příkopy – chodník kolem areálu České Pošty
Nádražní ul. – od kostelíka p.Marie levou stranu až k prodejně Zeleniny (Jezevec)
Nádražní ul. - od přechodu pro chodce k Poště levou stranu až k prodejně „U Volta“
chodník v křižovatce „u Fiata“ od vjezdu do Jednoty kolem PSJ až k bistru „U Hrnčířů“
Pražská (bývalá I/19) - chodník od obchodu Richter a Frenzl do kř. ul.
Pražská – Krasíkovická
Krasíkovická – chodník z kř.ul.Pražská-Krasíkovická pravou stranu k f. Nová tiskárna
Osvobození – chodník kolem paneláků č.p.1694-1696 (naproti Mateřské školce)

II. pořadí posypu
- Táborská – chodník kolem areálu IV. ZŠ od zadních vrat do školy kolem plotu ke vchodu
do paneláku č. p. 1884
- Boženy Němcové – chodník za betonovou zídkou
- spojovací chodník z ul. Požárnická do ul. Družstevní (vedle paneláku č. p. 1228 – 1229)
- Radětínská – chodník od placeného parkoviště k Domovu pro Seniory v Sadech
- Humpolecká ulice (kolem Kalinova statku) od kř. ulice V Lomech do kř s ul. Zahradní
(levá strana)
- Křemešnická ul. – chodník kolem areálu Škrobáren až k AZ u hřbitova
- Průtah I/34 - chodník kolem autobusových zastávek naproti f.Madeta(od nádraží ČD
k prodejně, autobazaru)
- Myslotínská – chodník od f. Syner po pravé straně k rodinným domkům
Seznam úseků pro ruční posyp (I.sled)
- vchod do kostela
- dlouhý chodník kolem Jihlavské brány až k plakátovací ploše
- Růžová ul. – chodník od Lékárny k vchodu do budovy praktických lékařů
- propojku z Růžové ul. do ul.Příkopy (k restauraci Stará pošta)
- chodníky na starém Kamenném mostě + schody u zábradlí
- chodník od aut. zastávky k Non stopu + vyhrnutí autobusové zastávky
- na druhé straně ulice chodník od aut.zastávky kolem parčíku do ul. V.B.Juhna
- oba chodníky na Kamenném mostě až k druhým semaforum + schody
- průchod od veřejných záchodků na Náměstí
- před Rynáreckou bránou chodník pod vývěskami
- chodník v Jirsíkova ul. kolem parku (před Gymnáziem)
- chodník od Knihovny (od vjezdu) dolů k parkovišti
- chodník naproti parkoviště v zatáčce
- chodník za zábradlím – naproti Mercii
- Nádražní (I/34) – levá strana chodník od kř.s ul.U Pekáren ke kř.s ul.Skrýšovská
- Solní ul. - přechod za kostelem k budově Městského úřadu
- chodník mezi hradbami od kostela na parkoviště za Městským úřadem
-22 –

-

úzká ulička z parkoviště ke kostelu (kolem Klenotnictví)
chodník za Městským úřadem na parkovišti
chodník kolem kostela sv.Víta od brány
chodník kolem garáží za budovou Policie do Sdružený ulice
zastávka MHD v ulici arch.Janáka u obchodu Jednoty
zastávka MHD v ulici arch.Janáka U Sauny
úzký chodník mezi Strachovskými rybníky
chodník v ulici B.Němcové od výměníku nahoru
chodník v ulici B.Němcové od zámečku k paneláku č.p.1749
úzký chodník od IV. ZŠ dolů směrem k tiskárně 999 na kř.v parčíku
chodník od I. šikmého na Pražské ul. k obchodu Jednota
chodník a schody na Osvobození vedle obchodu Adélka (kolem popelnicových boxů)
Táborská(rozjezdové byty) průchod a stání pro invalidy(zdr.středisko )
zastávka MHD na Táborské (otočka)
úzký chodník na Táborské od č.p.1812 kolem hřiště
přechod na kruhovém objezdu u Kaufland
zastávku MHD u Kaufland
zastávku MHD na Osvobození (otočka)
chodník ve Strachovské ul. od kř.s ulicí Vlásenická ke kř. s ul.Pichmanova
úzký chodník mezi barákama v ul.U Rendlíku do Svodnice
úzký chodník z ul.U Rendlíku do Svodnice (za Děkankou)
hlavní chodník na Děkanské zahradě (od divadla do Pichmanovi ulice)
chodník z Pichmanovi ul.do Svodnice pod vilama (za Děkanku)
dva chodníky v ul. Tř.Legií, naproti zubnímu středisku v kř.Tř.Legií x Mikulášská x Vnitřní
chodník a schody ve spojovačce ul. Bezručova a Na Výsluní
chodník kolem parčíku před F.Velosport Valenta (kam se nedostane M 26 sypač)
chodník před budovou Městského úřadu (bývalé Technické služby)
chodník a schody v parku nad LŠU (vedle Pivovaru)
chodník kolem LŠU do kř. s ul. Pivovarská
chodník kolem trafostanice pod kř. ul.Družstevní a Ke Stráži (kolem plotu až k rozcestí)
schody v ulici B.Němcové ( 5x)
chodník od horních vrátek k hlavnímu chodníku na Děkanské zahradě
podchod a schody na I/34
chodník od semaforů (směrem k Bille) ke světlu V.O. za mostem
chodník kolem betonové zdi za hotelem (I/34)
schody u České Pojišťovny – průchod z ul.Vnitřní do ul.Nádražní

Seznam úseků pro ruční posyp (II.sled)
- Příkopy – chodník a schody od restaurace „Kolíbka“ kolem hotelu Slávie k veřejným WC
- Průběžná ul. – chodník kolem parkoviště naproti hotelu Rekrea(od světelné křižovatky po
vjezd na parkoviště)
- Pražská(bývalá I/19) chodník od č.p.121 kolem č.p.117 do kř.s ul.Hrnčířská
- Příkopy – kolem budovy (dříve sídlo České Policie)
- Václava Petrů – chodník z Karlova náměstí kolem obchodu na Kamenný most
- K Tenisu – v případě kalamity stezku pro pěší vyčistit sněhovou frézou
- chodník v Říčanského ul. – od kř. s ul.U Popovic levou stranu do kř. s ul. Mikulášská
- Křemešnická – pravá strana od Kohinorky ke světelné křižovatce
- Pražská (bývalá I/19) - chodník od kř.ul.Pražská-Hodějovická k obchodu Richter a Frenzl
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Komunikace pro pěší (chodníky) - v zimním období neudržované
5.května:
Antonína Sovy:
Architekta Janáka:
Boženy Němcové:
Bezručova:
Čajkovského:
Čapkova:
Děkanská zahrada:
Do Polí:
Dobiášova:
Dolnokubínská:
Dr.Kralerta:
Dr.Tyrše:

uvnitř obytných domů
oboustranně
směrem do městě vlevo od č.p.456 k č.p.2256
pravá strana směrem do sídliště od č.p.1942 k č. p. 983
oboustranně
oboustranně
oboustranně
mimo hlavního chodníku přes Děkanskou zahradu a chodníku od
vchodu u dětského hřiště na hlavní chodník
oboustranně
oboustranně
před domy 1671,1672,1456 – 1459,1447 – 1450,1888,1438-1440
oboustranně
vlevo od kř.s ul.Dr.Kralerta do kř. s ul. Školní
vpravo od f.Velosport Valenta k parkovišti u lékárny

Družstevní:

pravá strana od ul.Požárnická, od prodejny, k trafostanici E-ONU
levá strana od ul.Požárnická, od č.p.1231(parkoviště) ke křižovatce
s ul.Ke Stráži

Dvořákova:
F.B.Vaňka:
Fárova:
Fibichova:
Fr.Bílka:

oboustranně
oboustranně
oboustranně
oboustranně
levá strana od kř.s ul.Vlásenická ke kř.s ul.Plk.Švece
pravá strana od kř.s ul.B.Němcové do kř.s ul.Plk.Švece

Fr.Hamzy:
Friedova:
Hodějovická:
Hrnčířská:
Humpolecká:

oboustranně
oboustranně od kř.s ul.Pod Náspem do kř.s ul.Rosolova
chodníky před č.p. 448 a 649
oboustranně
od č.p.776 kolem rodinných domků k č.p.764 (stará Humpolecká)
chodník přes park a kolem garáží

Husova:
Cholosiova:
Janáčkova:
Jiráskova:
Jirsíkova:
K.H.Borovského:
Karlovo náměstí:
Ke Stráži:

oboustranně
oboustranně
oboustranně
oboustranně
chodník kolem Gymnázia a před č.p.294
oboustranně
chodníky od č.p.160 k č.p.170 a od.č.p.166 do kř.s ul.Dr.Tyrše
pravá strana od kř.s ul.Cholosiova až po kř.s ul. Pod Floriánem
levá strana od kř.s ul.Cholosiova až na konec oploceného
pozemku č.p. 1041

Konečná:

oboustranně
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Krasíkovická:
Křemešnická:

levá strana od kruhového objezdu do kř.s ul.Hodějovická
pravá strana od kř.s ul.Nádražní (I/34) až k restauraci„U Suchánků“
levá.strana od č.p. 816 přes světelnou křižovatku k f. Vodak

Lesní:
Libkovodská:
Lidická:
Lipová:
Menhartova:
Městské Sady:

oboustranně
oboustranně od kř.s.ul. K Silu směrem na Libkovu Vodu
oboustranně
oboustranně
oboustranně
mimo „malý okruh“ a mimo chodník souběžný s Radětínskou ulicí,
Cyklostezka

Mikuláše z Pelhřimova:
Na Houfech:
Na Hradišti:
Na Výsluní:
Nábřeží Rekordů a kuriozit
Nádražní:
Nádražní – průtah I/34:

oboustranně
oboustranně
chodník před č.p.1328 (f.Mercie)
oboustranně

Nerudova:
Nová:
Okružní:
Osvobození:

oboustranně
oboustranně
levá strana od kř.s ul. Plevnická k č.p. 1728
1877, 2001, 2002, 1700,1692, 1693, 1691, 1690,
1698, 1699 – včetně chodníků uvnitř obytných domů

Palackého:
Pichmanova:
Pod Floriánem :

chodník před č.p.61
oboustranně od kř.s ul.Strachovská do kř.s ul.Vlásenická
levá strana od kř. s ul. Vlásenická až do kř. s ul. Požárnická
pravá strana od kř. s ul. Vlásenická do kř. s ul. Menhartova
(konec chodníku u č.p. 1605)

Pod Kalvárií:
Pod Náspem:

chodník vpravo od kř.s ul.Solní po kř.s ul.Pivovarská
levá strana od bistra „U Hrnčířů“ do kř.s ul.Friedova
pravá strana od kř.s ul.Nádražní do kř.s ul.5.května

Pod Šancemi:
Požárnická:

oboustranně
pravá strana – od kř.s ul.Pod Floriánem na konec zástavby
levá strana – od kř. s ul. Cholosiova až na konec zástavby

Pražská:

pravá strana od kř.s ul. Krasíkovická k přechodu pro chodce pod
OC Kaufland
před č.p. 1197 – 1199 a 1431 – 1433

Prim.MUDr.Pujmana:
Primase Hrůzy:

oboustranně
oboustranně

pravá strana od kostelíka p.Marie do kř.s ul.Křemešnická
levá strana od kř.s ul.K Jezu ke kř.s ul.Tomáše ze Štítného
pravá strana od kř.s ul.Skrýšovská k čerpací stanici Benzina
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Prokopa Holého:
Příkopy:

oboustranně
pravá strana sjezd k bytovkám za budovou Telecomu k č.p.206
levá strana kolem objektu restaurace „Stará Pošta“

Rosolova:
Růžová:
Rynárecká:
Řemenovská:

oboustranně
oboustranně
oboustranně
levá strana od.kř.s ul.Slovanského bratrství ke kř.s ul.Fibichova
pravá strana chodník kolem Domova mládeže a chodník
od č.p.2250 ke kř.s ul Dobiášova

Říčanského:
Sadová:
Sdružená:

pravá strana od.kř.s ul.Lipová ke kř.s ul. Mikulášská
oboustranně
levá strana od kř.s ul.Hodějovická ke kř.s ul.Lesní
pravá strana od kř.s ul.Hodějovická na konec objektu f.Kotrbatý

Skrýšovská:
Slovanského bratrství:
Smetanova:
Solní:

oboustranně
pravá strana od kř.s ul.Řemenovská ke kř.s ul.Smetanova
oboustranně
pravá strana od Městského divadla k vjezdu na placené parkoviště
levá strana od kř.s ul Pod Kalvárií k č.p.1814 a před č.p.862

Strachovská:
Svatovítské náměstí:

pravá strana od kř.s ul. Pichmanova do kř.s ul.U Stínadel
levá strana od f.Velosport Valenta do kř.s ul.Školní
pravá strana před č.p.124, 324, 122, 123 a chodník pod hlídaným
parkovištěm

Táborská:

1809, 1810, 1811 – včetně uvnitř obytných bloků
1884, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875 – včetně uvnitř
obytných bloků

Tomáše ze Štítného:
Třída Legií:

oboustranně
pravá strana kolem budovy Soudu, od DDM ke kostelíku p.Marie
(vjezd na parkoviště)
levá strana kolem budovy Gymnázia
oboustranně
oboustranně
oboustranně
oboustranně
oboustranně
oboustranně
oboustranně
oboustranně od kř.s ul.Pražská (I/19) ke kř.s ul.Strachovská,
mimo chodníku kolem areálu 3.ZŠ

Tylova:
U Elektrárny:
U Nádraží:
U Pekárny:
U Popovic:
U Prostředního mlýna:
U Rendlíku:
U Stínadel:

V.B.Juhna:
Václava Petrů:
Válkova:

oboustranně
pravá strana od kř.s ul.Příkopy na Kamenný most
oboustranně
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Vlásenická:

pravá strana od kř.s ul.Pichmanova ke kř.s ul.K.H.Borovského,
od kř.s ul.F.Bílka na konec objektu f. Fit Farma
levá strana před objektem č.p.762

Vnitřní:
Za Náspem:

před budovou č.p.276
pravá strana od kotelny f.Iromez k vjezdu do f.Wohler Bohemia
levá strana z kř.s ul.U Nádraží k ubytovně f.Agrostroj Pelhřimov

Zahradní:
Žižkova:

oboustranně
oboustranně

C/ Udržované přechody přes místní komunikace
Solní ul.

- od Děkanské zahrady ke kostelu
- křižovatka od prodejny Alma k Solní bráně

Tylova ul.

- od bývalé pošty k prodejně Elektro
- u prodejny zeleniny

Pod Kalvárií

- od kina k Pivovaru
- pod Základní uměleckou školou

Třída Legií

- všechny přechody označené „zebrou“
- od DK ke kostelíku a přes Vlásenickou ul.

Na Hradišti

- z parku u Pivovaru na Vlásenickou ul.
- před křižovatkou Na Hradišti x Pichmanova

Strachovská ul.

-

Pichmanova ul.
(přes křižovatku)

- přechody označené „zebrou“- souběžný s Vlásenickou ul.

Pujmanova ul.

- přechody označené „zebrou“
- souběžný s Vlásenickou ul.

K.H.Borovského

- přechody označené „zebrou“
- souběžný s Vlásenickou ul.

u Montéra (za křižovatkou s Pichmanovou ul.)
před křižovatkou u zrcadla
za křižovatkou u zrcadla
před č.p. 520 (Parlament)
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Primase Hrůzy

- přechody označené „zebrou“
- souběžný s Vlásenickou ul.

U Stínadel

- přechody označené „zebrou“
- přechod od Strachovských rybníků
- „zebra“ u hl. silnice(bývalé I/19)

Arch. Janáka

-

Radětínská

- souběžný s Pražskou ul.

Hodějovická

- souběžný s Pražskou ul.

Krasíkovická

- souběžný s Pražskou ul.

Vjezd k Policii

- souběžný s Pražskou ul.

Vjezd k s.p. Lesy

- souběžný s Pražskou ul.

Lipová ul.

- dva přechody u Tř. Legií a u Říčanského ul.

Mikulášská ul.

- přechody u křižovatek

Friedova ul.

- u Soudu
- u Domova mládeže

Pod Náspem

- u autoservisu Svárovský
- křižovatka s Mikulášskou ul.
- u obchodu (Lula)

U Popovic

- souběžný s ulicí Pod Náspem
- souběžný s ulicí Říčanského

5.května

- souběžný s ulicí Pod Náspem

Rosolova ul.

- u Požární zbrojnice (křižovatka) 2x

Cholossiova ul.

- přechod z ul. Ke Stráži do ul. Ant. Sovy
- souběžný s Vlásenickou ul.

Komenského ul.

- u Domova mládeže
- u Mateřské školky

za křižovatkou s Dolnokubínskou ul.
u autobusové zastávky
před křižovatkou s Pražskou ul.
za křižovatkou s Pražskou ul.
u křižovatky s hl. silnicí(bývalé I/19)
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Antonína Sovy

- souběžný s Vlásenickou ul.

Jirsíkova ul.

- u Gymnázia

Vnitřní ul.

- za Gymnáziem souběžný s Tř. Legií

Příkopy

- u světelné křižovatky
- u veřejných záchodků

U Elektrárny

- před Poštou souběžný s ul. Příkopy

Nádražní ul.

-

Hrnčířská ul.

u kostelíka p. Marie
pod Českou Pojišťovnou
u zeleniny Janeček
u bývalého obchodu Barum

Svatovítské nám.

- u kostela Sv. Víta 2x
- přechody před prodejnou Velosport Valenta

V.B.Juhna

- souběžný s hl. silnicí(bývalou I/19)

Karlovo nám.

- pod Jihlavskou branou

Řemenovská ul.

- u hotelu Rekrea souběžný s Jihlavskou ul.

Rubešova ul.

- souběžný s Pražskou ul.

Nová ul.

- souběžný s Pražskou ul.

U hřbitova

- přechody označené zebrou

Smetanova

- u obchodu

Pod Floriánem

- přechody označené „zebrou“
- u obchodu Jednoty

Čajkovského ul.

- souběžný s Jihlavskou ul.

K Silu

- u křižovatky před autobusovou zastávkou
- před skladem f. Flosman
- před SBD (autobusová zastávka)

Matějkova

- přechody označené „zebrou“
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Hrdinova

- přechody označené „zebrou“

Pražská-průtah městem
(část bývalé I/19)

- všechny přechody označené „zebrou“

D/ Placená parkoviště
Placená parkoviště

-

V Pelhřimově dne 31. 8. 2017

zařazena do II. sledu posypu
(Tržní náměstí, u lékárny sv.Vít, Pražská, MÚ – Pražská)

Ing. Pavla Licehammerová
ředitelka TSmPe

