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26. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce
Staré Křečany
Ve Starých Křečanech , dne 21. ledna 2021
Věc: stížnosti a podněty občanů – výhrady k zimní údržbě komunikací

Předkládám na dnešní jednání zastupitelstva obce stížnost pana Martina Vondráčka ve
věci zimní údržby. Jelikož se vždy po spadu sněhu hromadí stížnosti byli na dnešní jednání
pozváni k vyjádření pracovníci Technického střediska Obce Staré Křečany.
Pokud se mám vyjádřit za vedení obce, sám osobně si provádím kontroly jednotlivých
sektorů, kde dochází k údržbě komunikací . Jistě jste zaznamenali že v posledních dnech byl
extrémní spad sněhu a byla vydána i výstraha UNIQVA, které upozorňuje na velkou
sněhovou pokrývku. Za vedení mohu konstatovat , že je zpracován Plán zimní údržby
komunikací, kde jsou jasně dané limity pro úklid. Plán je zpracován dle zákonných norem.
Pracovnicí zimní údržby vyjížděli již v průběhu spadu sněhu , aby byly v ranních hodinách
komunikace sjízdné. Obec se setkává se stížnostmi, že je zimní údržba prováděna neodborně,
pozdě apod. K tomuto bych sdělil , že obec vyhlásila soutěž na zimní údržbu a přihlásil se do
ní pouze jeden dodavatel. Takže zimní údržbu provádí jeden dodavatel a jeden náš traktor. I
přes velký spad se nám podařilo zachovat průjezdnost komunikací. Zimní údržba se setkává
s řadou dalších požadavků a podnětů. Zároveň řešíme i individuální požadavky, kdy se osoby
dostávají do svízelných situací. Velkým problémem je nedisciplinovanost řidičů a občanů
obce s odstavenými vozidly. Dále je nutno podotknout, že zimní údržba se provádí
mechanicky bez chemického posypu. To je též jeden z důvodů . Pokud Traktor protáhne
komunikaci v noci, což naši pracovníci jezdili v nočních hodinách, jsou schopni při ideálních
podmínkách se k tomu místu vrátit za několik hodin. Technicky je vyloučeno, že by stihl
úsek protáhnout několikrát v hodinových intervalech.pro představu celkově udržujeme zimní
údržbou komunikace o délce cirka 60 km , celková délka všech komunikací je kolem 150
km.
Proč nejsou komunikace v takovém stavu jako jsou silnice Ústeckého kraje. Pokud bychom
chtěli přistoupit na takovouto údržbu, je nutné dovybavit obec patřičnou technikou obsluhou
této techniky a dalším aspektem je ta skutečnost zda obec chce na svém území provádět
chemické ošetření komunikací vzhledem k vodním zdrojům apod. Jistě důležitým aspektem
je i ekonomická stránka řešení tohoto problému.
Dalším aspektem je ta skutečnost , pokud jsou osoby v ohrožení života či zdraví,
zajišťujeme přednostně sjízdnost komunikací pro tyto složky a pak se vracíme ,
k plánovanému režimu. Dalším aspektem je vyprošťování , vozidel veřejné hromadné
dopravy, které také musíme přednostně řešit.
Obec jako taková věc řeší a nezbavuje se odpovědnosti. Je však nutné podotknout ,
že by veřejnost měla pochopit , pokud jsou výstrahy a další upozornění na extrémní srážky,
není možné provést úklid na základě představ a požadavků všech občanů.

Jak jsem uvedl shora , jsme jenom lidé, rozmary počasí neovlivníme a chtěl jsem
celou veřejnost požádat o pochopení .
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