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Harmonogram zimní údržby pro zimní období 2022/2023 

 

I. Vysvětlení pojmů 

Závadou ve sjízdnosti místní komunikace  pro účely tohoto plánu zimní údržby (dále jen 

ZÚ) se rozumí taková změna ve sjízdnosti místních komunikací (dále je MK), účelových 

komunikací (dále jen ÚK), kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném 

stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací, povětrnostním 

situacím a jejich důsledkům ( § 26,odst. 6 zák.. č.13/1997 Sb.) 

 

Závadou ve schůdnosti místní komunikace pro účely tohoto plánu ZÚ se rozumí taková 

změna ve schůdnosti MK a vybraných ÚK, kterou nemůže chodec  předvídat  při pohybu  

přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací 

a povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( § 26,odst. 7 zák.. č.13/1997 Sb.) 

 

Vlastníkem místních komunikací  je  město Bystřice nad Pernštejnem, IČ 00294136, Příční 

405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem ( § 9, odst.1 zák.. č.13/1997 Sb.) 

 

Správcem místních komunikací je firma TS města a.s., IČ 25303660, K Ochozi 666, 593 01 

Bystřice nad Pernštejnem 

 

Zimní období  je doba  od 1. listopadu do 31 .března následujícího roku včetně. V tomto období 

se zimní údržba provádí podle  tohoto harmonogramu 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. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve 

schůdnosti a sjízdnosti  bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým 

možnostem vlastníka (správce) místních komunikací. 

 

Kalamitní situací se rozumí zhoršení sjízdnosti a schůdnosti MK, které vzniklo  nadměrným 

spadem sněhu, zpravidla spojeného  se silným větrem nebo mimořádným vytvořením ledovky 

nebo námrazy za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost  nebo neschůdnost  

pozemních komunikací ve větší části sítě těchto komunikací v obvodu města. Kalamitní situaci 

vyhlašuje starosta města. 

 

 

 

 

 



II. Základní technologické postupy při zajišťování ZÚ MK 

 

Závady ve sjízdnosti a schůdnosti MK způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky se 

zmírňují v zimním období odklízením sněhu, zdrsňování náledí nebo provozem zhutněných 

sněhových vrstev, případně jiným technicky a finančně dostupným způsobem.  

Odklízení sněhu mechanizačními prostředky je z ekologického hlediska nejvýhodnější technologií  

ZÚ. Podle možností správce  se sníh odstraňuje před tím než jej provoz zhutní. S odklízením 

sněhu se začíná, pokud vrstva sněhu přesáhne 3 - 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování 

sněhu provádí opakovaně. Zdrsňování náledí nebo provozem zhutněných sněhových vrstev se 

provádí posypem inertními materiály. Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že 

jednotlivá  zrna posypových materiálů ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, 

čímž se zvýší koeficient  tření .  

 

Z důvodů ekologických a ekonomických platí obecně zásada, že při trvalém sněžení  se začíná  

s odstraňováním  sněhu  při spadu 3 - 5 cm, přičemž při trvalém sněžení  se zásadně  do vrstvy 

napadaného sněhu neprovádí posyp. Pokud nerozhodne vlastník MK nepočítá se v běžném 

režimu ZÚ s vyvážením sněhu. 

 

III. Technické zabezpečení ZÚ  

Správcem místních a účelových komunikací pro účely zimní údržby je firma TS města a.s.,   IČ 

25303660, K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 

 

Mechanizační prostředky správce: 

- 3 sypače Multicar  M26 

- 1 sypač  MTSP 24 

- 2 traktory ZETOR se zadní radlicí  

- traktor Kioti (úzké chodniky) 

- sněhová fréza  

- nakladač Manitou 

 

Materiál  pro posyp :  

- písek frakce 0 - 4 mm, drť  frakce  4 -11 mm 

 

Materiál pro posyp chodníků :   

- písek frakce 0 - 4 mm, drť frakce 4 - 11mm 

IV. Povinnosti při provádění ZÚ 

 

Odpovědný pracovník správce vede provozní deník  ZÚ. 

 



Provozní deník  zimní údržby: - pověřený pracovník správce je odpovědný za organizaci zimní 

údržby a za vedení Provozního deníku zimní údržby, kde se vedou údaje o povětrnostní situaci, 

počtech a druzích nasazené mechanizace a pracovníků a průběh služby.  

Nasazení pracovníci k výkonu zimní údržby jsou povinni vést Záznam o výkonu vozidla  (DZVV), 

kde se uvedou časové intervaly rozsahu práce, spotřeba posypových materiálů apod.  

V. Pořadí důležitosti – časový  plán 

Vlastními výkony nasazené techniky musí být zajištěna sjízdnost a schůdnost v těchto časových 

lhůtách od jejího výjezdu : 

 

A. pořadí důležitosti  :    do   4 hodin 

B. pořadí důležitosti :     do  12 hodin   

C. pořadí důležitosti  :    do   24 hodin   

 

VI.  ZÚ v místních částech města  

 

Zimní údržba v místních částech mimo Domanínek, dále jen MČ,  spadá do  C  pořadí důležitosti 

a provádí se v zastavěné části na komunikacích vlastníka. Místní část Domanínek spadá 

rozsahově pod harmonogram zimní údržby.  

Správce zajišťuje zimní údržbu v níže vyjmenovaných místních částech dodavatelsky,                            

v neuvedených vlastními silami. Zimní údržba v místních částech se provádí v zásadě 

pluhováním, případný posyp inertním materiálem pouze na základě další objednávky vlastníka 

pozemních komunikací, vyjma MČ Domanínek. 

 

VII. Neudržované pozemní komunikace 

 

Číslo  Název Staničení Délka 

1 Farská od ul. A. Štourače po ul. Zahradní  

2 K Hájům  /m.č. 

Domanínek/ 

od čp. 1248 směr hranice s k.ú. Rozsochy  

3 Nádražní od křižovatky se silnicí III/3889 po 

křižovatku se silnicí II/388 

 

4 Na Pile úsek od křižovatky se silnicí III/36035 po 

čp. 1241 

 

5 Suchý Kopec od křižovatky se silnicí III/38810 po č.p. 

82 

 

6 Bezejmenná komunikace 

/pracovně Říční/ 

v úseku od ulice Nový dvůr, k.ú. Bystřice 

nad Pernštejnem, po hranici 

s katastrálním  územím Domanínek 

/cyklostezka/ 

 



7 Bezejmenná komunikace 

/pracovně Říční/ 

v úseku od ulice K Hájům, k.ú. 

Domanínek, po hranici s katastrálním 

územím Bystřice nad Pernštejnem 

/cyklostezka/ 

 

8 Bezejmenná komunikace 

/pracovně Za humny/  

Chodník v úseku od čp. 952 po čp. 957  

 

VIII. Kontakty na odpovědné osoby /dodavatele/ 

 

Vlastník pozemních komunikací/kontakt: 

Město Bystřice nad Pernštejnem 

   Ing. Aleš Sitař 725 102 542 

   Ing. Ivan Buchta 721 318 628 

 

Dispečeři správce/kontakt: 

TS města a.s.          p. Císař                 607 213 418  

                              p. Pečinka             606 770 110 

 

Dodavatelé/kontakt: 

Ťupa Rozsochy   (údržba místních částí Rovné, Divišov)    

                                 

                               p. Ťupa            603 486 992 

 

Agra  Ždánice      (údržba místních částí Karasín, Vítochov, Pivonice, Dvořiště) 

                               p. Sochor              777 718 404 

                               p.Vícha                  777 718 402   

 

Domanín              Emil Skula                   

 

 

 

 

 

 

IX. Seznam ulic podle pořadí důležitosti  

 

Pořadí A /červená/ 

Číslo Název Staničení délka 



 

 

Pořadí B /modrá/ 

Číslo Název Staničení  délka 

1 Ant. Štourače od křižovatky s místní komunikací ul. Zahradní u čp. 

276 po křižovatku s místní komunikací Voldán 

Chodníky 

ne 

2 Černý vršek od křižovatky s místní komunikací ul. K Domanínku po 

křižovatku s místní komunikací ul. Stříbrná 

Chodníky 

ne 

3 Dr. Veselého  Jenom 

část  

4 Hornická od křižovatky se silnicí II/357 po křižovatku s místní 

komunikací ul. Okružní a Luční 

 

5 K Domanínku   

6 K Ochozi od křižovatky se silnicí II/388 po čp. 666 - průtah  

7 Kulturní  od křižovatky se silnicí II/357 ul. Novoměstská po 

křižovatku s místní komunikací ul. Luční 

Část od 

Spojovací 

ke KD ne 

8 Luční   

9 Zahradní od křižovatky se silnicí II/388 po křižovatku s místí 

komunikací Voldán 

Chodníky 

ne 

10 Okružní průtah mimo odboček a parkovišť  

11 Příční od křižovatky s místní komunikací ul. Dr. Veselého po 

křižovatku s místní komunikací ul. Tyršova 

 

12 Tyršova  o křižovatky s místní komunikací ul. Příční po 

křižovatku s místní komunikací ul. Dr.Veselého 

Jenom 

jedna 

strana  

13 Spojovací od křižovatky s místní komunikací ul. Hornická po 

křižovatku s místní komunikací ul. Kulturní mimo úsek 

za obchodem čp. 669 – průtah mimo odboček 

 

1 Ant. Štourače od křižovatky s místní komunikací ul. Zahradní u čp. 

276 po křižovatku se silnicí I/19 

 

2 Bratrská od křižovatky se silnicí  II/357 u  č.p. 119 po čp. 116  

3 Koželužská od křižovatky se silnicí II/357 po křižovatku se silnicí 

III/35734 – průtah, mimo odboček 

 

4 Větrná od křižovatky se silnicí I/19 po křižovatku s místní 

komunikací ul. Zahradní u č.p. 544 

 

5 Zahradní od křižovatky s místní komunikací Větrná u čp. 544 po 

křižovatku s místní komunikací Ant. Štourače u čp. 276 

 



14 Stříbrná od křižovatky a místní komunikací ul. Černý vršek po 

křižovatku s ul. K Domanínku 

Chodník 

ne 

15 Višňová   

16 Voldán od křižovatky s místní komunikací ul. Zahradní po 

křižovatku s místní komunikací ul. Ant.Štourače 

Chodníky 

jenom 

část 

17 Zahradní od křižovatky se silnicí II/357 po křižovatku s místní 

komunikací ul. Větrná u č.p. 544 

Jenom 

jedna 

strana  

18 Výrobní od silnice II/388 po ul. Průmyslová  

19 Průmyslová od silnice II/388 po ul. Výrobní  

 

Pořadí C /zelená/ 

Číslo Název Staničení délka 

1 Ant. Štourače od křižovatky s místní komunikací ul. Voldán po čp. 

685, vč. odboček k čp. 708, 698, 688 

Chodníky  

ne 

2 Beranka  Silnice 

ano 

chodníky 

ne  

3 Bočkova mimo úsek od čp. 246 po čp. 257  

4 Bratrská mimo úsek uvedený v pořadí A, včetně parkoviště u 

čp. 310 - 88 

 

5 Cibulkova od křižovatky se silnicí II/357 po křižovatku s místní 

komunikací Lužánky u mostu před Zimním stadionem 

 

6 Černý vršek od křižovatky s místní komunikací ul. Stříbrná po čp. 

823, včetně parkovací plochy čp. 796-792 

Jenom 

pravá 

strana 

od shora 

a dát 

tam 

značky 

přes 

zimu 

zákaz 

zastavení  

7 Dr. Veselého parkoviště u stadionu čp. 268  

8 Farská od křižovatky s místní komunikací ul. Bočkova po 

křižovatku s místní komunikací ul. Zahradní 

 



9 Hornická od křižovatky s místní komunikací ul. Okružní a Luční 

po křižovatku s místní komunikací ul. Lužánky   

 

10 Hornická Parkovací plochy u čp. 758, 978, 980, 982  

11 Hornická od č čp. 939 po čp. 947 - část přilehlá k bytovým 

domům 

 

12 Jívová včetně parkovacích ploch Ne před 

891až 

893  

13 K Hájům /m.č. Domanínek/ od křižovatky s místní komunikací 

ul.  Černý vršek a K Domanínku po č.p. 1248 

 

14 Kostelní   

15 K zámečku /m.č. Domanínek/ od křižovatky s komunikací ul. 

K Hájům po čp. 1222 

 

16 Koželužská mimo úsek uvedený v pořadí A  

17 Krátká   

18 Kulturní od křižovatky s místní komunikací ul. Luční po čp. 754, 

včetně parkoviště u KD 

 

19 Lipová včetně parkoviště  

20 Lnářská /m.č. Domanínek/ od křižovatky s komunikací ul. 

K Hájům po vyústění na silnici I/19 - průtah 

 

21 Lužánky od křižovatky s místní komunikací ul. Hornická po 

most přes Bystřici včetně samostatné větve této 

komunikace pod fotbalovým stadionem /v sousedství 

tenisové haly/ 

 

22 Malá Branka   

23 Masarykovo 

náměstí 

od křižovatky se silnicí II/357 u čp. 4 po čp. 298, vč. 

připojení na silnici II/357 u kašny a parkoviště před 

kostelem 

 

24 Masarykovo 

náměstí 

chodníky oboustranně  

25 Na  Cihelně     

26 Nádražní od křižovatky se silnicí II/357 u č.p. 992 po křižovatku 

se silnicí II/357 u čp. 1410 

 

27 Na Kameníku   

28 Na Pile od křižovatky se silnicí I/19 po čp. 1241  

29 Na Příkopech   

30 Na Skřipci   

31 Na Vyhlídce   

32 Nová  Čtvrť   



33 Novoměstská parkoviště u čp. 930 - 932  

34 Novoměstská Parkoviště u čp. 948 - 949  

35 Novoměstská od  p.č. 489 po čp. 586 vč. připojení na silnici II/357  

36 Nový Dvůr od křižovatky se silnicí III/3888 po most přes Bystřici 

u fotbalového stadionu včetně odbočky k čp. 318 

/EDEN/ v délce 140 m 

 

37 Okružní  od křižovatky s místní komunikací ul. Hornická a Nová 

čtvrť k č.p 983-propoj, včetně parkovacích míst 

 

38 Pod Horou   

39 Pod Kaštany od křižovatky s místní komunikací ul. Bočkova u čp. 

233 - po č.p. 242  

Vrchem 

ano , 

chodník 

přímo u 

silnice ne 

40 Průmyslová od ul. Výrobní po č.p 1420  

41 Příční od křižovatky s místní komunikací ul. Tyršova po 

křižovatku s místní komunikací ul. Cibulkova 

 

42 Příční dvůr čp. 405, parkovací stání od křižovatky s místní 

komunikací ul. Dr.Veselého po křižovatku s místní 

komunikací ul. Tyršova 

 

    

44 Rudolfa Vaška   

45 Souběžná   

46 Spojovací  mimo úsek uvedený v pořadí B, včetně parkoviště za 

čp. 669 

 

47 Starý Dvůr   

48 Suchý kopec od křižovatky se silnicí II/388 u čp. 418 po čp. 412  

49 Suchý kopec od křižovatky se silnicí II/388 u čp. 419 po čp. 82  

50 Stříbrná mimo úsek uvedený v pořadí B  

51 Topolová   

52 Tyršova od křižovatky s místní komunikací ul. Příční po čp. 57  

53 Větrná mimo úsek uvedený v pořadí A a parkoviště  

54 Větrná parkovací plochy u čp. 580, v sousedství 

autobusového nádraží a I/19 

 

55 Voldán u čp. 658 - 657  

56 Zahradní od křižovatky a místní komunikací Ant. Štourače u čp. 

276 po křižovatku s místní komunikací ul. Voldán 

 

57 Zahradní od čp. 485 po čp. 650  



58 Zahradní od křižovatky se silnicí I/19 po křižovatku s místní 

komunikací ul. Malá branka 

 

59 Zahradní od čp. 566 kolem čp. 750 po křižovatku se silnicí I/19  

60 Zahradní od čp. 289 – 164  /AN/  

61 Zahradní sběrné parkoviště za čp. 7  

62 Zlatá   

63 Za Rybníčkem   

64 Dolinky od křižovatky s místní komunikací Starý dvůr (slepá)  

65 Antonínka od křižovatky s místní komunikací Zahradní (slepá)  

66 Forota Od křižovatky ul. Za Rybníčkem a Forota po č.p. 

1763+ parkoviště mezi bytovými domy  

67 Rovinky  Od č.p.1704 po čp. 1708 

 

 

 X. Udržované chodníky   

 

Seznam chodníků : 

• za Penny k přechodu a směr Hornická k č.p. 982 

• ul. Hornická před domy č.p.982-981, 980-979,  

• ul. Hornická za domy od č.p. 981 po č.p 977 

• ul. Hornická před Hotelovkou a DPS (pokud nestojí auta a dá se projet) a pokračování až 

na křižovatku nad kotelnou č.p. 746 

• ul. Hornická za Hotelovkou od ul. Okružní po č.p. 963 + šikmý chodníček v parku před 

MŠ 

• ul. Hornická od křižovatky Nová Čtvrť až po ul. Okružní (před č.p. 962-964) 

• ul. Hornická spojovací chodník od č.p. 964 po č.p. 961 

• ul. Hornická za domy č.p. 964-962, 961 – 958 (před domy směrem ke komunikaci nelze 

udržovat s ohledem na parkující auta) 

• ul. Lužánky od č.p. 952 až po skruž na Nových Dvorech vč. chodníku u zimního stadionu 

• ul. Okružní od č.p.976 po č.p. 965 

• ul. Okružní před domy č.p. 958-957, 956-955 (až po č.p.952), 952-951  

• ul. Novoměstská za kapličkou č.p. 347 – 571 

• ul. Novoměstská od kruhového objezdu až po křižovatku s ul. Kulturní u Enpeky                     

č.p. 40  

• ul. Hornická za č.p. 947 po ul. Novoměstská 

• ul. Hornická za domem č.p. 947 – 939 (starý kravín) 

• ul. Hornická před č.p. 939 a starou kotelnou č.p. 334 + šikmá pěšinka k přechodu 

• ul. Novoměstská před č.p. 948-949 

• ul. Novoměstská mezi č.p.853 a 932 až po č.p. 940 



• ul. Spojovací mezi domy č.p. 939 a 334 a domem č.p. 936-938 

• ul. Spojovací před domy č.p. 936-938, 933-935, 930-932 

• ul. Spojovací od staré kotelny č.p.334 kolen novinového stánku až po                                    

ul. Novoměstskou u č.p. 436 

• ul. Spojovací před obchodem FLOP až po ul. Kulturní 

• ul. Spojovací před domy č.p- 929-927, 926-924, 923-921 – pokud to umožňují 

zaparkovaná vozidla 

• ul. Kulturní od prodejny Enpeka č.p. 40 po křižovatku ul. Spojovací 

• ul. Nová Čtvrť – parčík křížící se chodníky 

• ul. Luční za Kult. domem a před Sportovní halou po vchod (dále nelze úzké) 

• ul. Luční před Kulturním domem po křižovatku s ul. Dr. Veselého  

• ul. Dr. Veselého od č.p. 372 op č.p.343 

• ul. Dr. Veselého od křižovatky ul Novoměstská po křižovatku s ul. Příční  

• ul. Dr. Veselého od č.p. 379 po parkoviště před Sportovní halou 

• ul. Dr. Veselého kolem ZŠ TGM ( od ZŠ  šikmo přes park po Sokolovnu) 

• ul. Tyršova chodník před Sokolovnou po  č.p. 408 

• ul. Tyršova od č.p.406 po č.p. 473 

• ul. Cibulkova – pěší zóna od ul. Krátká přes mostek až po ul. Bratrská č.p.97 

• ul. Kulturní mezi hřbitovem a Zemědělskou školou až po Dr. Veselého 

• ul. Novoměstská před hřbitovní zdí po křižovatku s ul. Dr. Veselého 

• ul. Zahradní od č.p. 38 (křižovatka s ul. Novoměstská) po č.p.27 (křižovatka s ul. Malá 

Branka) 

• ul. Zahradní od č.p. 566 po průchod k AN, + přístup k AN 

• ul. Zahradní propoj od čp. 7  k poliklinice 

• ul. Zahradní od č.p. 289 až po křižovatku s  ul. Větrná  

• ul.Zahradní  od křižovatky s ul. Malá Branka po č.p.391  

• od ul. Lipové kolem domu č.p.522 po autobusovou zastávku  

• sídliště Voldán – nové asfaltové chodníky (před domy č.p. 990-989 za č.p.986-985, před 

č.p. 988-987. 

• ul. Voldán – průchod za kotelnou po ul. Zahradní (mezi domy 654 a 653) 

• průchod u KB (č.p.17 až na ul. Zahradní) 

• průchod přes dvůr ZZN (od východu z prodejny Albert po ul. Zahradní, š. 2m) 

• průchod kolem WC mezi domy č.p.1 a 2 po č.p.292 ul. Bočkova 

• Masarykovo náměstí – rovně od České spořitelny přes přechod u Partyzána až po ul. 

Koželužskou + od přechodu po rampu u Knihovny 

• ul. Nádražní od ul. Koželužské č.p. 158 po ul. Na Příkopech č.p.138 (před Policií ČR) 

• ul. Na Skřipci od č.p 138 až po přechod na ul. Nádražní před II. ZŠ 

• ul. Na Vyhlídce před č.p. 305a 306   

• ul. Boží Muka 



• ul. Bratrská od ul. Beranka po zastávku MHD před II. ZŠ (včetně zastávky) a větve                 

k ZUŠ 

• ul. Nový Dvůr od vlakového nádraží po vjezd do Wery (ul. Nádražní) 

• ul. Nádražní od č.p. 424 až po křižovatku s ul. K Pernštejnu (Elcom č.p. 627) 

• ul. K Pernštejnu (od Elcomu č.p. 627) po Nábytek pohoda  č.p.628 

• ul. Nádražní + zastávka MHD u Kozlovny až po ul. Lipová  + přechod ke Gymnáziu 

• ul. Lipová před domy č.p. 900-902, 897-899, 897-896, 891-893, 885-887, 882-884, 879-

881, 

• ul. Lipová chodník od křižovatky ul. Jívová č.p 885 po ul. Višňová 

• ul. Višňová od křižovatky ul. Lipová pod č.p. 881, 866-864, 863-861, až po ul . Jívová u 

č.p. 867 

• ul. Višňová před domy č.p. 918-920, 915-917, 912-914, 909 – 911, 876-878, 873-875 

• ul Jívová před domy č.p. 867-869, 870-872 až k č.p.884 

• ul Jívová od restaurace Harenda před domy č.p. 890-888 po č.p. 893 

• ul. Jívová před restaurací Harenda a prodejnou potravin č.p.608 po přechod                     

u Gymnázia 

• ul. Jívová před domem č.p. 903-905 po prodejnu potravin + šikmý přes park 

• ul. Jívová mezi č.p. 888 a 887 až po ul Višňová mezi č.p. 866 a 881 

• ul. Nádražní před domy č.p. 908-906 až k č.p. 896 

• ul. Nádražní od č.p. 902 až po ul. Jívová č.p.893 

• ul. Suchý Kopec od č.p. 90 po ul. Nádražní č.p. 418 

• ul. Dr. Veselého mezi čp. 754 – 268 /u sportovní haly/  

• ul. Pod Horou od č.p. 384 po křižovatku ul. Vírská a Bratrušínská  

• přechod přes koleje kolem betonárky po ul Průmyslovou  

 

 

Pokud se prohrnuje před domy na sídlištích, udržuje se pouze propojovací chodník, nikoli 

jednotlivé odbočky k jednotlivým vchodům. Úseky, které nelze udržovat stejně se udržují na 

základě objednávky vlastníka dotčených pozemních komunikací mimo rámec tohoto 

harmonogramu. 

Všechny uvedené chodníky se udržují v pořadí C. 

 

Případný odvoz nahromaděného sněhu po jeho intenzivním spadu bude řešen individuálně 

na základě objednávky vlastníka dotčených pozemních komunikací mimo rámec tohoto 

harmonogramu.  

 

Schváleno Radou města Bystřice nad Pernštejnem dne 15.11.2022 

 


