Plán údržby a úklidu obce Klokočná

PLÁN ÚDRŽBY A ÚKLIDU
obce Klokočná
Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento
„Plán údržby a úklidu obce Klokočná“ (dále jen „Plán údržby a úklidu“).

Letní údržba
(1) Údržba a rozvoj veřejné zeleně na hřbitově
Hřbitov je udržován v měsících květen - srpen 1x za týden. V ostatních měsících je
prováděna údržba 1x za 14 dní. Údržba je prováděna sečením trávy sekačkou se sběrným
košem a sběrem veškerých odpadků.
(2) Údržba a rozvoj veřejné zeleně v obci
Horní náves - obec, dolní náves a okolí restaurace jsou udržovány v měsících květen srpen 1x za týden. V ostatních měsících je prováděna údržba 1x za 14 dní. Ostatní méně
frekventované plochy jsou udržovány v měsících květen - srpen 1x za 14 dní. V ostatních
měsících je prováděna údržba 1x za měsíc. Údržba je prováděna sečením trávy sekačkou
nebo traktorem se sběrným košem, dosečení křovinořezem a odvoz posečené trávy na
sběrné místo.
(3) Úklid obce a jejího okolí
Úklid je prováděn nejméně 1x za týden a spočívá v ručním nebo strojovém zametení
nečistost z chodníků a silničních obrub a sběrem veškerých odpadků a psích exkrementů.
(4) Funkčnost a pravidelná údržba veškeré techniky v majetku obce určené k údržbě a úklidu
obce a jejího okolí
Pravidelnou údržbou se rozumí očištění od veškerých nečistost, kontrola a doplnění
provozních náplní, kontrola tlaku pneumatik a celková vizuální kontrola stavu. Veškeré
zjištěné závady, které není možno v rámci svépomoci odstranit, budou neprodleně
oznámeny nadřízené osobě.
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Zimní údržba
(1) Zimní údržba místních komunikací obci Klokočná je zabezpečována obcí. Některé
výkony při zimní údržbě jsou zajišťovány dodavatelsky na základě uzavřených smluv.
(2) Úkolem zimní údržby místních komunikací obce Klokočná je zajistit po dobu zimního
období (zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího
roku) zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které na nich
vznikly v důsledku zimních povětrnostních podmínek. Zimní údržba zajišťuje sjízdnost
silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích, umožňuje
bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Umožňuje bezpečný pohyb chodců v zastavěném území obce na místních a účelových
komunikacích a průjezdních úsecích silnic za stejných podmínek.
(3) Osobou odpovědnou za provádění zimní údržby je: pan František BAŠTA
(4) Posypové materiály a jejich použití. Inertní materiály jsou zdrsňující materiály, které se
používají při neúčinnosti chemických materiálů nebo tam, kde charakter komunikací s
ohledem na jejich sjízdnost a schůdnost nevyžaduje použití ekonomicky náročných
chemických materiálů. Chemické materiály jsou rozmrazovací materiály, které se
používají tam, kde charakter komunikací s ohledem na jejich sjízdnost a schůdnost
vyžaduje úplné odstranění sněhu nebo náledí.
(5) Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací
a) Při odstraňování sněhu
- v době pracovní nejdéle do 60 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu
dosáhla 10 cm
- v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 90 minut od zjištění,
že vrstva napadaného sněhu dosáhla 10 cm, v době od 23:00 – 04:00 dle možností
bez zbytečného odkladu.
b) Při posypu inertními nebo chemickými materiály pro zmírnění závad kluzkosti
- v době pracovní nejdéle do 60 minut od zjištění, že se na místních komunikacích
zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti
- v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 90 minut od zjištění,
že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením
kluzkosti, v době od 23:00 – 04:00 dle možností bez zbytečného odkladu.
(6) Pořadí prací při zimní údržbě místních komunikací
Místní komunikace jsou udržovány postupně od nejfrekventovanějších k nejméně
frekventovaným. K nejfrekventovanějším komunikacím patří horní náves se zastávkou
autobusu, dále dolní náves, okolí restaurace atd.
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