
Návrh opatření a změn v organizaci zimní údržby 

(Pro jednaní 17.01.2019 v kanceláři jednatele SPORTES Svitavy s.r.o.) 

 

Pro budoucí zlepšení organizace plnění povinností správce komunikací navrhuji otevřít diskuzi nad níže 

uvedenými návrhy a opatřeními, případně některé neodkladně aplikovat: 

1. Novelizace Plánu zimní údržby na období 2019-2020 a dále 

- Vytipování vhodných lokalit (např. Vějíř, „Malá Evropa“, sídliště „U Stadionu“, 

náměstí Míru) pro provádění odklizení sněhu a posypu chodníků (variantně i 

komunikací) vlastními kapacitami 

- Vynětí vhodné lokality ze smlouvy z dodavatelem uvedených služeb 

- Zavést blokový způsob odklizení sněhu (obdobně jako letní blokové čištění)  

- Nehromadit dočasné skládky sněhu na místech nevhodných nebo bránících 

parkování nebo toto minimalizovat v místech důležité obslužnosti (Poliklinika,..) 

- Vyhodnotit připomínky občanů a provést aktualizaci systému údržby 

2. Aktualizovat webové stránky společnosti – aktuální informovanost o stavu chodníků a vozovek 

v majetku města a správě SPORTES Svitavy s.r.o. . Aplikace a informační systém pro hlášení 

závad ve schůdnosti a sjízdnosti, překážkách. Kontaktní a odpovědné osoby na jednoduše 

dostupném a přehledném místě webu. Propojení aplikace z webem města. Rychlé informace 

o stavu zimní údržby (obdoba info o lyž. Běžeckých trasách).  

3.  Provést neodkladně aktualizaci plánu a způsobu provádění zimní údržby v areálu Svitavského 

stadionu 

- Priority zimní údržby (trasy a místa s proritou I., II., III.) 

- Využití disponibilních kapacit pro úklid ve městě 

- Navýšení počtu pracovníků pro obsluhu mechanizace (1) i s přihlédnutím 

k očekávanému zvýšenému využití ZS 

4. Provést revizi odpovědností a zařazení pracovníků pro variabilní využití ve středisku 

Technických služeb (Správa a údržba komunikací a kompostárny, Údržba veřejné zeleně)  

5. Zajistit na Smlouvy a VPP dostatečný počet firem a osob způsobilých pro zimní úklid (Úřad 

práce, Šance, firmy, drobní živnostníci s technikou, apod.) 

6. Vznést požadavek na investiční dotaci na pořízení variabilní techniky (sekaní/úklid sněhu) 

z prostředků města na rok 2019 ve výši 1,3 mil. Kč (Multifinkční sekačka+zimní údržba kpl)  

7. Obdobně požádat o investiční dotaci na rok 2020 ve výši 1,3 mil. Kč. 

8. Pořídit z vlastních investičních prostředků další využitelnou techniku (670,- tis. Kč). 

9. Postupně, v období dvou let, převést zimní údržbu chodníků pod SPORTES Svitavy s.r.o. 

 

Ke všem výše uvedeným bodům navrhuji provést analýzu, případně aktualizaci současného stavu. 

Jsem přesvědčen o tom, že za předpokladu správného vyhodnocení a přijetí opatření, alespoň v části 

uvedeného, je předpoklad zlepšení stavu. Jsem si rovněž vědom, že složitá situace spojená se spadem 

sněhu a vznikem náledí, či ledovky není možné predikovat s parametry opakovatelnosti. Na druhou 

stranu přispět k bezpečnému pohybu chodců po městských chodnících a komunikacích by měla být 

považováno za službu vysoké priority. V takové souvislosti je potřeba s jistou vizí do budoucna 

uvažovat a činit kroky jak ze strany správce, tak i ze strany vlastníka. Současný stav, což bylo zčásti 

potvrzeno i v předchozí zimní sezóně, je možno bohužel považovat za neutěšený. 

V rámci vznikající Dopravní komise při RM jsem připraven toto téma zařadit do priorit náplně práce. 

Děkuji za zamyšlení nad výše uvedeným a jsem připraven na další konzultace a spolupráci. 

Miroslav Sedlák 

 


