DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC
č.: 41343/2017/DVP/PB3.1

PLAVEBNÉ OPATRENIE
č. 153/2017
o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2017/2018
V zmysle § 39 písm. g) a o) bod 1. zákona NR SR č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Dopravnú úrad ukladá toto
plavebné opatrenie, ktorým v záujme bezpečného zazimovania plavidiel pre prevádzkovateľov
plavidiel vydáva nasledovné pokyny:
1.

Pred zazimovaním plavidiel vykonať dôslednú kontrolu technického stavu plavidla vrátane
podponorových častí. Odvodniť príslušné systémy tak, aby sa zabránilo ich poškodeniu
v dôsledku skupenskej premeny vody. Vykonať kontrolu funkčnosti a kompletizáciu záchranných
čerpadiel, havarijného materiálu, záchranných a vyväzovacích prostriedkov. Vykonať kontrolu
a v prípade potreby výmenu hasiacich prostriedkov, doplniť lekárničky na predpísaný obsah.

2.

Všetky plavidlá vrátane malých plavidiel, ktoré budú vytiahnuté na breh musia byť umiestnené
nad kótu najvyššieho vzdutia.

3.

Plavidlá zimujúce v zimných prístavoch musia byť dostatočne pevne vyviazané a pre prechod
medzi nimi a brehom zriadené predpísané prechodové lávky s umiestneným posypovým
materiálom, v noci osvetlené. Medzi plavidlami stojacimi vedľa seba a plavidlami a prístavnými
múrmi musia byť odrazníky.

4.

Prevádzkovatelia plavidiel sú povinní zabezpečiť:
a) v prípade zamrznutia vodnej plochy uvoľnenie plavidiel z ľadu tak, aby nedošlo k ich
poškodeniu (lámanie ľadu),
b) odpratávanie snehu z plavidiel a prechodových lávok za účelom zabezpečenia možnosti
bezpečného pohybu po nich,
c) dostatok posypového materiálu a jeho používanie na prístupových cestách k plavidlám,
d) stály dohľad nad zimujúcimi plavidlami, resp. nad skupinou plavidiel,
e) vypracovanie situačného plánu rozmiestnenia plavidiel na vodnej ploche a uviesť v ňom
postupy a pokyny pre osoby vykonávajúce dohľad pri mimoriadnych udalostiach,
f) protipožiarny plán ochrany plavidiel na vodnej hladine.

5.

Prevádzkovatelia plavidiel sú povinní najneskôr do 15.12.2017 zaslať písomnú správu o vykonaní
opatrení miestne príslušným odborom štátneho odborného dozoru Dopravného úradu.

Vodcovia a prevádzkovatelia plavidiel sú povinní dôsledne dodržiavať ustanovenia tohto
plavebného opatrenia. Kontrolu a dodržiavanie tohto plavebného opatrenia budú zabezpečovať
plavební inšpektori Dopravného úradu.
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