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Operační plán zimní údržby 

pro komunikace města Telče v zimním období 2017 – 2018 
v souladu se zákonem č. 13/1997 o pozemních komunikacích v platném znění, nařízením města č. 4/2014 

„O provádění zimní údržby na místních komunikacích“  

 

Skládka posypového materiálu : Areál Služeb Telč, spol. s r.o., Radkovská 560, 588 56 Telč 

Používaný posypový materiál : Drcené kamenivo 4 - 8, drcené kamenivo 8 - 11, plavený písek 

Použitá technika : Zetor 8145 s radlicí, Zetor 6321 s radlicí, ČICHO sypač s radlicí, KUBOTA malotraktor s radlicí a 

sypačem, MAGMA s radlicí, Multicar 24 s radlicí, LOCOST 752 čelní nakladač, PIAST I. (posyp. přívěs), PIAST II. 

(posyp. přívěs), 

Dispečer : Červený Miloslav, Radkovská 454, 588 56 Telč, mob. 777 70 80 81 

 

Rozpis služeb : 

Rozpis služeb 

pro zimní údržbu komunikací 

2017-2018 

Od Do CHODNÍKY 
KOMUNIKACE - 

L 
KOMUNIKACE - T 

ZAHÁJENÍ  ZIMNÍCH  POHOTOVOSTÍ  xx. xx. 2017 

27.10.2017 03.11.2017 Tichý Jiří Nekula Bohumil Máca Karel 

03.11.2017 10.11.2017 Dohnálek Vladimír Šalanda Jaroslav Železný Václav 

10.11.2017 17.11.2017 Marek Ondřej Bačák Milan Chalupa Josef 

17.11.2017 24.11.2017 Tichý Jiří Nekula Bohumil Máca Karel 

24.11.2017 01.12.2017 Dohnálek Vladimír Šalanda Jaroslav Železný Václav 

01.12.2017 08.12.2017 Marek Ondřej Bačák Milan Chalupa Josef 

08.12.2017 15.12.2017 Tichý Jiří Nekula Bohumil Máca Karel 

15.12.2017 22.12.2017 Dohnálek Vladimír Šalanda Jaroslav Železný Václav 

22.12.2017 29.12.2017 Marek Ondřej Bačák Milan Chalupa Josef 

29.12.2017 05.01.2018 Tichý Jiří Nekula Bohumil Máca Karel 

05.01.2018 12.01.2018 Dohnálek Vladimír Šalanda Jaroslav Železný Václav 

12.01.2018 19.01.2018 Marek Ondřej Bačák Milan Chalupa Josef 

19.01.2018 26.01.2018 Tichý Jiří Nekula Bohumil Máca Karel 

26.01.2018 02.02.2018 Dohnálek Vladimír Šalanda Jaroslav Železný Václav 

02.02.2018 09.02.2018 Marek Ondřej Bačák Milan Chalupa Josef 

09.02.2018 16.02.2018 Tichý Jiří Nekula Bohumil Máca Karel 

16.02.2018 23.02.2018 Dohnálek Vladimír Šalanda Jaroslav Železný Václav 

23.02.2018 02.03.2018 Marek Ondřej Bačák Milan Chalupa Josef 

02.03.2018 09.03.2018 Tichý Jiří Nekula Bohumil Máca Karel 

09.03.2018 16.03.2018 Dohnálek Vladimír Šalanda Jaroslav Železný Václav 

16.03.2018 23.03.2018 Marek Ondřej Bačák Milan Chalupa Josef 

23.03.2018 30.03.2018 Tichý Jiří Nekula Bohumil Máca Karel 

  



(Zahájení, případné přerušení nebo předčasné ukončení zimních pohotovostí bude dle klimatických podmínek 

upřesňováno jednatelem společnosti) 

Chodníky : 

Služba začíná vždy v pátek ve 14.30 hod. a končí příští pátek ve 14.30 hod. 

Údržba a posyp chodníků se provádí dle potřeby po celou dobu služby, a to ráno od 3.00 hod. a končí večer ve 22.00 hod. 

Komunikace : 

Služba začíná vždy v pátek ve 14.30 hod. a končí příští pátek v 14.30 hod. 

Údržba a posyp komun. se provádí dle potřeby po celou dobu služby, a to ráno od 3.00 hod. a končí večer ve 22.00 hod. 

Ve dnech pracovního klidu od 4.00 hod. do 22.00 hod. 

 

Průběh služby bude každý přesně evidovat v záznamu o zimní údržbě. 

 

Každá směna plně zodpovídá za bezpečnou chůzi a provoz po chodnících a komunikacích dle vypracovaného 

harmonogramu. 

 

Při posypu vozovek je nutno seřídit rozmetadla na nezbytně nutné dávky a posypový materiál volit dle dané 

situace na vozovkách. V prostoru náměstí dávky minimalizovat. 

 

Úseky místních komunikací I. – III. třídy, na kterých se odstraňují nebo zmírňují závady ve sjízdnosti a ve 

schůdnosti a jejich pořadí (v podrobnostech viz přiloženou mapovou část) 

 

1) Sypač Zetor s radlicí + PIAST I. 

 

Furchova, Tobiáškova, Na Korábě, Mládkova, Tyršova, Maškova, Nám. Hrdinů,  autobusové nádraží, Nádražní, 

Komenského, Družstevní, Lipky, Na Sádkách (vč. příjezdu k čerpací stanici), Na Sádkách (objízdná komunikace 

k novým obytným domům včetně slepých zakončení ulice), Oldřichovo nám., Květinová (včetně okálů), Jiráskova, 

Myslibořská – boční (ke kamenosochařství), Špitální, U Matky Boží, Zachariášova, Luční, Příční, Křížova, Svatojánská, 

28. října, Foitova (asfaltovaná část), Polní, Cihelna (od ul. Dačická k bytovým domům tzv. Cihelna čp. 204 – 205), cesta 

k ČOV z hráze Staroměstského rybníka, spojnice ulic Radkovská a Novoříšská po železniční přejezd a zastávku, 

příjezdová cesta  k tzv. Kopřivovu mlýnu. 

 

2) Traktor Zetor s radlicí + PIAST II. 

 

spojnice ul. Luční a ul. 9. května okolo objektu HZS a velkoobchodu nápojů, poliklinika (vč. parkoviště), Palackého, 

náměstí Zachariáše z Hradce, Na Baště, náměstí Jana Kypty, Seminářská, Hradební, Krátká, Úzká, Na Parkaně, Rybniční, 

spojnice z ul. Rybniční až na ul. Na Posvátné (okolo Štěpnického rybníka směrem k sídlišti U Štěpnického rybníka), 

sídliště U Štěpnického rybníka a spojnice do ulice Masarykova, včetně vjezdu do polikliniky, Třebíčská -  bytovky, Za 

Stínadly, Na Posvátné (pouze sjezd k regulační stanici plynu u čp. 114 - 342), Štěpnická – boční až k rodinnému domu 

čp. 414, Jana Žižky, Markovo humno – garáže, Jana Husi, nám. Bří Čapků vč. objízdné komunikace, Nerudova, 

Havlíčkova, Beringerova, Na Kotnově (od Jihlavské ul. po rodinný dům čp. 388), Mlýnská, Zahradní, Svatoanenská 

(parkoviště), Na Dlážkách (po dům č.p.84), Srázná, ZŠ III. (školy Hradecká) vč. parkoviště mezi ZŠ a GOB, Luční 

(včetně příjezdů k rodinným domům čp. 595, čp. 596 a čp. 600), Špitální (spojnice ze Špitální ulice k Domu 

s pečovatelskou službou), sídliště Radkovská, Radkovská (sjezd u bytovky čp. 617), sídliště U Háje, Foitova (pouze 

průjezdní komunikace),  

 

V části ul. Palackého od Horní brány k věži sv. Ducha je z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a 

předejití škodám na fasádách přilehlých nemovitostí nutné provádět operativní odvoz sněhu. 

 

3) Technika společnosti Statek Telč, spol. s r.o. : 

 

Místní část Studnice – mimo části místní komunikace od čp. 1 do čp. 3 včetně a části místní komunikace od čp. 16 do čp. 

18 včetně   

 

 

 

 

 



Úseky místních komunikací IV. třídy (chodníků), na kterých se odstraňují nebo zmírňují závady ve schůdnosti (v 

podrobnostech viz přiložená mapová část) 

 

U Háje (pouze spojovací chodník okolo průjezdní komunikace), Dačická 1 (chodník souběžný se silnicí na Dačice od 

parkoviště u supermarketu Jednoty Moravské Budějovice k silnici na Radkov, včetně spojnice u bytovky čp. 617), 

Dačická 2 (chodník souběžný s hlavní silnicí), Svatojánská (pouze od kruhového objezdu Hornomyslovská-

Kostelnomyslovská po konec pozemku Restaurace na Žabinci), 9.května 1 (pouze chodník po levé straně od kruhového 

objezdu Hornomyslovská-Kostelnomyslovská po křižovatku s ul. Komenského),  9.května 2 (pouze pravá strana směrem 

k městu), Komenského 1 (pouze vchod do  mateřské školky od ul. Komenského a průchod z ul. Komenského do ul. 

Hradecké v celé délce okolo prodejny), Komenského 2 (pouze chodník po pravé straně od ul. 9. května po příjezd 

k mateřské školce), spojnice z ul. Komenského do ul. Svatojánské, Hradecká 1 (pouze chodník po levé straně ve směru od 

čerpací stanice Benzina od křižovatky ul.  Hradecké, Komenského a příjezdu k ZŠ až po křižovatku s ul. Na Hrázi vč. 

autobusového zálivu), Hradecká 2 (pouze chodník po pravé straně ve směru od čerpací stanice Benzina od ul. Družstevní 

po křižovatku ul.  Hradecké, Komenského a příjezdu k areálu škol), Hradecká 3 (pouze chodníky vedoucí od 

autobusového zálivu kolem GOB a ZŠ směrem k parkovišti mezi školami), pískové cesty k Základní škole 

Hradecká a zimnímu stadionu od Belpské lávky přes Ulický rybník, Belpská  lávka přes Ulický rybník, Židovská, 

Seminářská, náměstí Jana Kypty (pouze průchod z Kyptova nám. do zámeckého parku), Hradební, U Masných krámů, 

Na Můstku, Parkan 1 (pouze prostor mezi křižovatkou ul. Na Můstku a budovou České pojišťovny, Parkan 2 (pouze 

pozemek parc. č. 7375/7 - prostor mezi kamenými sloupky pod Horní bránou - ručně), spojnice ul. Na Parkaně a 

Svatoanenská (schody u MultiMarketu), Svatoanenská (po levé straně ve směru od horní brány k poliklinice od domu čp. 

167 po konec Multimarketu), Masarykova 1 (hlavní cesta na hřbitově u Sv. Anny včetně přístupu), Masarykova 2 (pouze 

celý chodník od ul. Na Parkaně až na křížovatku s ul. Staňkovou po levé straně ve směru od náměstí k nádraží), 

Poliklinika (pouze chodník kolem spodní budovy vč. schodů ke Štěpnickému rybníku), Nádražní (pouze levá strana ve 

směru od ul. Masarykova k výpravní budově ČD), autobusové nádraží, nám. Hrdinů (pouze průchody přes park), 

Zahradní (pouze spojnice mezi ul. Zahradní a nám. Hrdinů), Masarykova 3 (pouze po pravé straně ve směru od náměstí k 

nádraží od rodinného domu čp. 59 včetně po křižovatku s ul. Tyršovou), Tyršova 1 (od Sokolovny pravá strana po vchod 

k areálu stadionu), Tyršova 2 (levá strana od kruhového objezdu k náměstí Hrdinů dále až po ulici Novoříšká), Mládkova 

levá strana od nám. Hrdinů na křižovatku ulice Maškova, U Štěpnického rybníka 1 (pouze průchod od polikliniky na 

sídliště U Štěpnického rybníka včetně  spojnice k rybníku), U Štěpnického rybníka 2 (pouze spojnice ul. Na Posvátné a 

Štěpnickým rybníkem u trafostanice včetně její spojnice na sídliště), U Štěpnického rybníka 3 (pouze kolem přijezdové 

komunikace - oboustranně), Na Hrázi (pouze chodník po levé straně ve směru od Základní školy k náměstí), Pod Horní 

bránou od průchodu u domu čp. 8 po bránu, Krátká, Úzká, U Horní brány (pouze chodník okolo brány  přes můstek po 

dům čp. 115), Pod zahrádkami (pouze sjezdy z ul. Na Baště), Jihlavská 1 (pouze chodník mezi restaurací a křižovatkou 

s ul. Slavatovskou), Jihlavská 2 (pouze chodník po pravé straně od křižovatky s ul. Štěpnickou po čp. 78 – bývalé Uhelné 

sklady), Kovářská, Dvorecká, Slavatovská 1 (pouze podél centrálního parkoviště k hotelu Antoň včetně), Na Sádkách  1 

(pouze chodníky okolo benzínové pumpy od ul. Slavatovské k MěÚ Na Sádkách), ulice Batelovská chodník od zadní 

brány statku po silnici do areálu Excelence, hřbitov Lipky (pouze přístupová cesta k obřadní síni), Na Sádkách 2 

(objízdná komunikace k novým obytným domům), Slavatovská 2 (od křižovatky s ul. Na Baště po přechod u Hotelu U 

Hraběnky), chodník kolem I/23 - od ul. Nerudova ke křižovatce Jihlavská, nám. Bří Čapků (pouze cesta přes 

parčík), Jana Žižky 1 (pouze průchod od nám. Bří Čapků na Oldřichovo nám. a chodník od čp. 360 směrem k prodejně 

a dále ke křižovatce s ul. Štěpnickou, chodník od Bašty kolem dětského domova v celé délce až k výkupu, 

Myslibořská (pouze chodník ve směru od města k OD Tesco od křižovatky s ul. Na Posvátné po OD Tesco), Staňkova 

(pouze na straně pošty v celé délce), Tobiáškova (pouze chodník okolo parkoviště), Mlýnská (boční uličky), lávka přes 

Staroměstský rybník, Na Dlážkách (pěší stezka Na Dlážkách), POZOR – rozšíření údržby – Květinová (pouze chodník od 

ul. Na Posvátné po ul. Jiráskovu) 

 

Zastávky hromadné autobusové dopravy, schodiště a přechody pro chodce, na kterých se odstraňují nebo 

zmírňují závady ve schůdnosti 

 

Údržba zastávek autobusové hromadné dopravy (dále jako „zastávka“) spočívá v úklidu nástupní hrany chodníku 

(odklizení nahrnutého sněhu z vozovky, příp. z chodníku). 

 

Jihlavská – zastávka  2x, 9. května – přechody na kruhovém objezdu 4x, Kostelnomyslovská – zastávka  1x, Dačická – 

zastávka  2x, Hradecká – přechod 2x, Na Hrázi – přechody na kruhovém objezdu – 4x, Komenského – přechod 1x, 

Svatoanenská – schody u Multimarketu 1x, Staňkova – přechody na kruhovém objezdu 4x, Slavatovská – přechody u 

centrálního parkoviště a skleníku 3x, Na Baště – sjezdy na cestu okolo Štěpnického rybníka 2x, Americká lávka 1x. 

 



Z důvodu porušení dopravních předpisů řidiči (nedodržení předepsané vzdálenosti mezi vozidly) nebude 

komunikace prohrnuta. Tuto skutečnost je nutné zaznamenat do záznamu o zimní údržbě včetně SPZ 

příslušných vozidel !! 

 

 
 



 



 


