Příloha č. 3 k usnesení ZO č. 16/2021

Plán zimní údržby
K zajištění zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci Polkovice pro zimní období
2021/2022.
1)

Seznam dopravně důležitých míst.
a) Správa silnic Olomouckého kraje udržuje průjezdní komunikace přes obec ve
směru Tovačov – Kojetín (II/435) a Prostějov – Kojetín (II/367).
b) Obec Polkovice zajišťuje zimní údržbu místních komunikací.
Zimní údržba bude provedena odhrnutím sněhu.
V případě potřeby bude proveden posyp zdrsňovacím materiálem.

Pro odhrnutí sněhu z místních komunikací je sjednána dohoda se sdružením samostatně
hospodařících rolníků v Polkovicích.
2)

Seznam chodníků a prostranství udržovaných obcí:
a) chodníky
- od Chalánkova č.p. 14, kolem OÚ k autobusové zastávce u hřiště
- u OÚ a k poště
- u základní školy
- od základní školy k mateřské škole
- od základní školy přes školní zahradu k zámku
- od rozcestí u Otáhalova ke hřbitovu
- od garáží u zámku k č.p. 158
- od Hrabalova č.p. 44 k č.p. 129
- okolo fotbalového hřiště
- u křižovatky silnic II/367 a II/435

b) prostranství
- u autobusové čekárny na rozcestí
- u autobusového nástupiště před prodejnou JEDNOTA a Pohostinstvím Veselá
- před budovou zámku před konáním kulturních akcí
- na hřbitově
U výše uvedených chodníků a prostranství provádí obec odklizení sněhu a případný posyp.
Pro tuto údržbu má obec připraven posypový materiál v budově OÚ.
3)

Zajištění zimní údržby místních komunikací
a) Pracovníci SHR dle potřeby a po dohodě
b) Pracovníci obce (stálí a na dohodu)
c) Firma TECHNIS a. s. Kojetín ( při použití posypových mechanismů)

4)

Zimní údržba ostatních chodníků
Ostatní chodníky ve vlastnictví obce nebudou v zimním období udržovány a jejich
použití je na vlastní nebezpečí chodce.

5)

Přechody přes státní silnici v obci
K udržovaným přechodům přes státní silnici v obci patří:
- přechod u Šimkova k Halenkovu – k ZŠ
- přechod k autobusové zastávce u Pohostinství Veselá
- přechod k autobusové zastávce na rozcestí
Tyto přechody udržuje obec.
Ostatní přechody nejsou udržovány a jejich použití je na vlastní nebezpečí chodce.

Posyp chodníků solí je zakázán !!!
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