Zimní údržba komunikací
Každoro n se setkáváme se stížnostmi ob an na nedostate nou, i pozdní údržbu
úsek místních komunikací p ed jejich domem. Tento lánek by m l p isp t k lepší
informovanosti o problematice zimní údržby komunikací.
Dle obecn závazných právních p edpis je zimní údržba komunikací definována
jako zmírn ní závad ve sjízdnosti a sch dnosti místních komunikací vznikajících
pov trnostními vlivy a podmínkami za zimních situací.
Každý rok Nové M sto pod Smrkem vypisuje výb rové ízení pro firmy, které zimní
údržbu zajiš ují. Na zimu 2006/2007 se do výb rového ízení p ihlásila pouze jediná
firma, která tedy tuto údržbu provádí. Tato firma disponuje dv ma traktory, z nichž
jeden provádí údržbu p ilehlých obcích a druhý udržuje m sto.
Pro tuto innost má Nové M sto pod Smrkem zpracován Opera ní plán zimní
údržby komunikací. V tomto opera ním plánu jsou uvedeny seznamy místních
komunikací, sestavené do posloupnosti pr jezdu dle po adí d ležitosti. Trasy si
m žete dle názv komunikací najít na map Nového M sta pod Smrkem. Po adí
d ležitosti je rozd leno do t í skupin. Reak ní doba je ošet ena ve smlouv – po
napadnutí 7 cm vrstvy sn hu zapo ne do 60-ti minut úklid sn hu.
Jeden traktor však nem že být na více místech najednou. P i vydatném sn žení
m že tedy teoreticky nastat situace, kdy není možné zahájit zmír ování závad ve
sjízdnosti komunikací v II. po adí, protože se opakovan odstra ují závady na
nejd ležit jších komunikacích, které jsou za azeny v I. po adí. Aby se tomuto
problému zabránilo, je prvotní snahou, projet p edepsané úseky co nejrychleji (n kdy
na úkor kvality), aby se následky sn žení zmírnily všude. Teprve pokud sn hová
nadílka poleví, m že se zvýšit kvalita zmír ování závad ve sjízdnosti. N kdy však
tento stav, kdy je t eba protahovat rychle a mén kvalitn , trvá i n kolik dn .
Nezbývá tedy než doufat v moudrost radních, kte í Opera ní plán zimní údržby
komunikací schválili a poprosit ob any o soudnost a trp livost.
Pokud Vám idi traktoru nahrne sníh zp t sotva ho odklidíte p ed svým prahem,
nespílejte mu, jist to ned lá úmysln . Jeho snahou a úkolem je zmír ovat závady ve
sjízdnosti a v zte, že sp chá, aby pomohl lidem, kte í se bez jeho pomoci v bec
nedostanou z domu.
P ipomínky k Opera nímu plánu zimní údržby komunikací je možné zasílat na
sekretariát MÚ.
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