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Informace o zimní údržbě silnic v Libereckém kraji na sezonu 2016/2017 

 

Vážení,  

 

Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 1778/16/RK ze dne 18.10.2016 „Plán zimní údržby 

silnic II. a III. tříd v Libereckém kraji pro zimní sezonu 2016 – 2017“ (dále jen „Plán zimní 

údržby“).  

 

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a 

podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a 

průjezdních úseků silnic. Zimní údržba se provádí podle Plánu zimní údržby. V obvyklé zimní 

situaci vlastník (správce) komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti 

(schůdnosti) komunikace v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby. Plán zimní údržby 

vypracovaný Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, respektuje 

ustanovení obecně závazných právních předpisů a je zpracován komplexně za celou silniční síť v 

Libereckém kraji. Plán zimní údržby je zpracován jako jednotný dokument pro údržbu silnic II. a 

III. tříd a je také tak projednán a schválen. Plán zimní údržby je sestaven na řešení obvyklé zimní 

situace. Zimní údržbu na silnicích II. a III. tříd bude provádět společnost Silnice LK a.s. 

 

Zimní údržba silnic I. třídy, které jsou ve vlastnictví státu, v zimním období 2016/2017 na území 

Libereckého kraje bude zajištěna stejně jako v minulém roce Sdružením ESAT (EUROVIA CS, 

a.s., Silnice LK a.s., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Technické služby města Liberce). Tato 

údržba je rozdělena do 3 oblastí, které mají přesah i do sousedních krajů. Zimní údržba na silnicích 

I. tříd není součástí schvalovaného Plánu zimní údržby a je objednávána správcem silnic I. třídy, tj. 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

 

Podrobnější informace o Plánu zimní údržby silnic naleznete na internetových stránkách 

Libereckého kraj, a to konkrétně http://doprava.kraj-lbc.cz/Dokumenty-odboru-dopravy/zimni-

udrzba-silnic-v-libereckem-kraji. Jsou zde uvedeny mimo jiné mapy pořadí důležitosti údržby 

silnic, mapa s technologií údržby silnic a mapa neudržovaných úseků silnic. Zároveň zde naleznete 

kontakty na zimní dispečerskou službu, základní informace o zimní údržbě silnic a výčet míst 

v Libereckém kraji, kde je povinná zimní výbava.   

 

V případě, že budete potřebovat podrobnější informace, obracejte se prosím přímo na Pavla 

Pospíšila, vedoucího zimní údržby a hlavního dispečera pro silnice II. a III. třídy (tel. 724 797 425, 

email: pavel.pospisil@ksslk.cz). 

 

S  pozdravem 

 
Otisk úředního razítka 

Ing. Jan Čáp 

vedoucí odboru dopravy 
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Příloha: 

Kontakty zimní údržba 

 

 

Rozdělovník: 

Obce Liberecký kraj 
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