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PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ VE SVOBODĚ
nad ÚPOU pro zimní sezonu 2020 - 2021
Článek 1

Technické zabezpečení provádění zimní údržby
Mechanizace:
Traktor John Deere + čelní pluh + závěsný sypač + třístranný sklápěč.
Reform Metrac H6 + čelní pluh + sněhová fréza + závěsný sypač.
UNC 053 /HON/ - čelní nakladač.
Weidemann 1380 – čelní kloubový nakladač + sněhová fréza + čelní sypač.
2x sněhová fréza - ruční
Posypový materiál:
- drť
lokality Luční, Sluneční stráň, Horská, Stará alej, Nový Svět, Maršov II
- sůl
dle potřeby závěsnými sypači
Posyp všech lokalit bude prováděn pouze mimo spad sněhu, rozsah a četnost vždy určí vedoucí
technické čety.
Umístění nádob s posypovým materiálem:
Svoboda - Sluneční stráň 4x
č.p. 203, 233, 302, 310
Kostelní ulice 2x
č.p. 225, 412
Luční ulice 1x
č.p. 204
Horská ulice 2x
č.p. 279, 268
Stará alej 1x
č.p. 540
Maršov I - Nový Svět 3x
K Muchomůrce 1x
Stará alej 1x
Rýchorské sídliště

č.p.104, 111, 79
č.p. 68
č.p. 1
JIP

Maršov II - Pod Rýchorami 3x
č.p. 3, 4, 193
Pod Světlou horou 2x č.p. 26, 34
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Článek 2

Organizační zabezpečení provádění zimní údržby
Odpovědnost za zimní údržbu místních komunikací:
vedoucí technické čety:
Vilém Kaňka

telefon: 734 151 956

Přehled udržovaných místních komunikací dle využité techniky:
1.Traktor John Deere + posyp
Nádražní ulice od kovošrotu k autobusovému nádraží, autobusové nádraží a přilehlé ulice,
ulice 5. května od mostu Nepomuckého, nám. Svornosti, ul. Kostelní, okolo MŠ, ulice podél
restaurace Helena, Sluneční stráň-podél hřbitova a pravá strana k č.p.235, Horská ulice,
Tyršova ulice, Rýchorské sídliště od Promu za Rýchorku, od č.p. 116-117 k ulici Maršovská
až po č.p.46 a č.p.102 k ulici Úpská, Nový svět, ulice k Muchomůrce.
Případný posyp Maršov II.
2. Reform Metrac H6 + posyp
Lipová alej, Sluneční stráň - pod hřbitovem k č.p. 219, nad hřbitovem a nad Stránskými,spodní
ulice za nádražím k č.p. 449, ulice Ke Stadionu, u zdravotního střediska a pošty, Kostelní ulice
okolo č.p.430, 438 , 225 a 165 /k ubytovně na stadionu/, Luční ulice, dočištění Horské ulice,
(přilehlé komunikace), Stará alej-horní i spodní cesta, výjezd podél č.p.554, ulice Spojovací,
ulice k Muchomůrce až č.p. 84, Nový svět od mostu k č.p. 118/1 a 79/1, Rýchorské sídliště
k č.p.119 a parkoviště, prostor před garážemi na Rýchorském sídlišti, Maršovská ulice
k č.p.109.
3. Čelní nakladač UN 053 /HON/
Parkoviště na nám. Svornosti, výjezdy od garáží v Lázeňské ulici, prostor před MěÚ. Blokové
čištění ulice 5 května a Rýchorského sídliště. Odklízení kup z křižovatek ve Svobodě + Dolní
Maršov. Využití v případě kalamit.
4. Čelní kloubový nakladač WEIDEMANN 1380
Chodník od hranice katastru Svobody nad Úpou (odbočka k areálu Pejos) k mostu
Nepomuckého, od autobusového nádraží pravá strana směr Pec k vjezdu na Sluneční stráň, od
benzínové pumpy Lucraco levá strana až k Pietteho nám., chodník k autobus. zastávce naproti
hotelu Prom, dále levý chodník až k penzionu Riegel, přejezd na pravý chodník a čištění až za
autobusovou zastávku v Maršově II, levá strana od odbočky k č.p. 26 až ke konci katastru
Města.
5. Maršov II – smluvně dodavatelským způsobem
Ulice Pod Rýchorami od mostu k čp. 56 a čp. 149 a čp. 154 a ulice Pod Světlou Horou od čp.
39 až k čp. 69 a čp. 42 a 45 a dále obě strany Modrokamenného potoka k čp.157 a k čp. 26.
Dále dle možností dodavatele včetně chodníků.
6. Ruční sněžné frézy
Chodníky v centru města, přechody pro chodce, kontejnerová stání, parkoviště za MěÚ.
7. Pracovníci veřejné služby a veřejně prospěšných prací
Manuální úklid všech autobusových zastávek, přechodů pro chodce a kontejnerových stání,
k č.p.141, č.p.60, dle možností městské hřbitovy – v tomto pořadí. Dočišťování chodníků po
úklidu ruční frézou, manuální posyp.
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Časový rozvrh údržby dle lokalit:
do 4,30:
autobusové nádraží
do 5,00:
hlavní obslužné komunikace v centru města, v ulici Horská,
Sluneční stráni, Rýchorském sídlišti, Novém Světě, v Maršově II.
do 6,00:
chodníky od autobusového nádraží po Rýchorské sídliště, přechody pro
chodce, ul. Kostelní – ZŠ, DPS, Stará alej. Ostatní komunikace směrem od
centra budou čištěny s ohledem na hustotu osídlení a potřebu dopravní
obslužnosti.
V případě jednorázového nadměrného spadu sněhu jsou výše uvedené časy pouze orientační!
Dočištění ulic bude prováděno po skončení základního úklidu dle aktuálního množství
spadlého sněhu.
V případě předpovědí na blížící se spad sněhu, bude vedoucím technické čety z pracovníků
technické čety vždy určen jeden zaměstnanec, který bude držet noční pohotovost a včas
vyrozumí ostatní pracovníky na nutnost vyjetí s technikou.
Blokové čištění sněhu v ulici 5. května a na Rýchorském sídlišti bude prováděno v závislosti
na spadu sněhu a spolupráci s obyvateli těchto lokalit. Samotný úklid bude oznámen 3 dny
předem. Pokud nebudou vyznačené prostory uvolněny, bude blokové čištění až do odvolání
zrušeno.
Lokality nezařazené do plánu zimní údržby pro sezonu 2020 - 2021
Nový svět: č.p. 159 - 141
Luční: cesta nad bývalou zvláštní školou k č.p. 211
Třešňovka: od č.p.219 k zahrádkářské kolonii
Maršovská: č.p. 109 – 62.
Zdůvodnění: obtížná dostupnost (možnost uvíznutí techniky), ochrana zdraví obsluhy
komunální techniky, šetrné zacházení s technikou, nízká hustota osídlení dané lokality.
Článek 3

Závěrečná ustanovení
Tento dokument byl schválen na 41. schůzi Rady města dne 30.11.2020 pod číslem usnesení
RM/528/41/2020 písm. a) pro zimní období 2020/2021, které končí dnem 31.3.2021. Nabývá
platnosti a účinnosti dnem schválení.
Ve Svobodě nad Úpou dne 2.12.2020
……………...............
Mgr. Petr Týfa
starosta města

