
Věc: Sdělení ve věci zimní údržby     Svitavy 10. 1. 2019 

Na vědomí: všem zastupitelům města Svitavy 

 

Na stránkách města Svitavy je odkaz „Dopravní omezení ve městě“. Zde bych očekával aktuální 

zprávy vztahující se k momentálnímu stavu průjezdnosti, průchodnosti, příčinách a přijatých 

opatřeních. Dále pak kontakty na osoby, které ve věci budou operativně konat ve věci připomínek.  

 

 

Při kliknutí na stránkách města Svitavy - odkaz na oficiální stránky „SPORTES Svitavy“ se mi objeví 

následující stránka: 

 



Není pro mě zrovna logické, v době poměrně složité situace spojené se sněhovou „kalamitou“, že 

nejen na stránkách města, ale především na stránkách správce komunikací, není hlavní informací 

řešení právě této problematiky! 

Po rolu na záložku Technické služby se pak objeví toto: 

 

Následně pak obrazovka s obsahem a kontakty na zodpovědnou osobu. Níže jsou také uvedeny 

odkazy na způsob provádění zimní údržby: 

 

 

 

Celá procedura dohledání způsobu řešení zimní údržby, přehled co se odklízí a co neodklízí, systém 

úklidu a kontakt na zodpovědné jsou pro běžného občana velmi složité. Běžnému občanu velmi těžko 

se orientovat v systému zimní údržby. 



 

Jsem přesvědčen o tom, že aktuální situace je již zcela neúnosná a vyžaduje mnohem operativnější 

konání zodpovědných osob a především důraznější zahájení řešení celé situace. Na mnoha místech ve 

městě se hromadí sníh, vznikají další bariéry a složitě prostupná místa, chodníky jsou ve velmi 

špatném stavu, mnohde bez zásahu směrem ke schůdnosti. Namísto nasazení veškerých dostupných 

kapacit a odklizení sněhu dochází ke zvyšování vrstvy zašlapáním a zledovatění jednotlivých vrstev.  

Za vším nestojí nejen neobvykle velký spad sněhu, který byl jednoznačně a dostatečně dopředu 

avizován, ale také, dle mnohých názorů občanů, současně selhání správce pověřeného zimní 

údržbou.  

                          

 

 



 

Na Svitavském stadionu je dostupná a využitelná technika v majetku správce a pro zajištění zimní 

údržby a mohla by být pro určité lokality města k dispozici. Namísto zvolení jednoznačně správných 

priorit v odklizení sněhu na městských veřejných chodnících a komunikacích ve vytipované lokalitě, je 

téměř excelentně odklízen každodenně sníh v areálu stadionu a z přilehlých stezek, a to jsou místa 

nepochybně s mnohem menší potřebou obslužnosti. 

 

 

 

 

 



 

(Snímky byly pořízeny ve dnech 8. - 9. 1. 2019 vždy v poledních a odpoledních hodinách)  

 

Dílem neodpovídajícího přístupu k provádění zimní údržby v druhé polovině minulého týdne (od 2.1.) 

se aktuální stav komplikací v dopravní obslužnosti a schůdnosti chodníků bohužel ještě výrazně 

zhoršil. 

Nehodlám věci specifikovat a ulice konkretizovat, správce ale i vlastník má pověřené osoby 

monitoringem stavu komunikací ve městě a předpokládám, že tak průběžně i činí.  

V pondělí 7. 1. 2019 jsem v odpoledních hodinách zaslal e-mailovou korespondencí dopis jednateli 

společnosti, která je zodpovědná za zimní údržbu ve věci, týkající se zimní údržby. Prozatím jsem 

neobdržel žádnou odezvu. S ohledem na to, že situace se nadále zhoršuje, rozhodl jsem se tuto 

záležitost opětovně, důrazně pojmenovat a ventilovat.   

Upozorňuji na fakt, že jsem v posledních dnech hovořil s mnoha občany a jsem přesvědčen o tom, že 

interpretuji i jejich názor na aktuální stav. Mnozí z občanů, kteří jsou fyzicky schopni odklízet sníh, 

vstřícně tak konají zejména v blízkosti svého obydlí. Další, méně zdatní občané jsou bohužel odkázání 

na asistenci nebo v těchto dnech nemohou prakticky vycházet.  

V nejbližší době budu opětovně navrhovat navýšení rozpočtu pro SPORTES Svitavy s.r.o., v oblasti 

investiční výdajů, s cílem pořízení další variabilní techniky pro zimní údržbu, a to ve formátu 

investiční dotace z rozpočtu města Svitavy. Současně úpravu „Plánu zimní údržby“ na následující 

rok. 

Předpokládám, že zodpovědné osoby přijmou okamžité opatření, včetně nasazení veškeré 

dostupné kapacity pracovníků a techniky, s cílem započít obnovení průchodnosti města. 

V opačném případě budu navrhovat směrem k vlastníku vyvození osobní odpovědnosti 

zodpovědných osob. 

S pozdravem 

Miroslav Sedlák v.r. 

Zastupitel a občan města Svitavy 



 


