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Predmet rokovania : Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na  

                                                obdobie 2020/2021   

                                          

                                                
Pre   :           MZ 24.9.2020 
     
 
Predkladá  : Technické služby mesta Levoča /ďalej len TSmL/ 
 
Spracovateľ  : Mgr. Branislav Minďaš – riaditeľ TSmL 
 
      
 
Návrh na uznesenie :           MZ schvaľuje „Operačný plán zimnej údržby miestnych  
                                               komunikácií na obdobie 2020/2021.“ 
 
 
Stanovisko MR         :          MR odporúča MZ schváliť „Operačný plán zimnej údržby    
                                               miestnych komunikácií na obdobie 2020/2021.“ 
 
 
 
Zodpovedný  : Mgr. Branislav Minďaš – riaditeľ TSmL 
 
 
Na vedomie  : Primátor mesta 
    Zástupca primátora 
    Hlavný kontrolór mesta 
    Právny útvar 
 
     
 
 

 

 

 

 

 











mechanizačnými prostriedkami. Pokyn na vj,jazd nemusí r,1,lrlásit' r.šetkým mechanizmom.

ktoré majú Technické služby- mesta Le1,oča k dispozícií. Pokl.n vydár,a na záklatie

vzniknutej situácie.

Vl,hlasuje sa pri:

, qlrznťlce nrrholenie aďážď. pri snežení. kde neutlačená snehová vrstva predstavrrie

hrúbku do 10 cm

. šm,vkl"avosti mestských komunikácií spósobenÝch najrTrá námrazou

2 Fr-r., stupeň kalanritnej situácie

Fri prvom stupni kalamitne.j situácie dár,a riaditel' orgatrizácie pokl,n na r,,1,konanie

zirnnej ťidržb_v miestnl ch korrrunikácií všetkýnr rnechanizačnýrn prostriedkorn r, rámci

Technick, cl-i služieb nresta Lel,oča a r.,opred znrlur.,ne dojednaných organizácií. O il,hlásenom

stupni inibrmuje primátora mesta Ler,oča.

3 Bruhý sttlpeň kalamitnej situácie

Druhý stupeň kalamitrrej sitrrácie l,yhlasuje primátor mesta. pričorn riadenie zimnej

údržb1, preberá krízol,ý štáb.

Časové Ěirnit.1, zabezpečenia zj azdnosti

Fri komunikáciách. ktoré sú udržiavané strojo1,o jc potrebné zabezpečit' bezpečnost'

a zjazdnast' miestnr-clr komunikácii do 6 lrodín po ukotlčení sneženia. Pri komunikáciách

uCržiavaných ručne platia zásad1, viď. strana 9 a 10.

4 TECHĎ{OLÓGÍA ZIMNEJ SLUŽBY

Fos3"pov_v materiál:

Drr,ené kamenivo ťrakcie 4/8 mrn.8/16 mm

. Frieml*seiná sol'

Fosl'pový materiál bude skladol,aný r,areáli Správr, a ťrdržby ciest Prešovského

samcsprál,neho kraja - oblast' Poprad (Novor,,eská cesta) na základe uzatvorenej dohody. kde

je zabezpečená nepretržitá nakladacia slrržba. Ďalšia skládka posypor,ého materiálu je
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