Příloha k nařízení obce ač.1/2020
Plán zimní údržby místních komunikací obce Josefův Důl
Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních
situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic.
Rozsah zimní údržby:
Místní komunikace na katastru obce Josefův Důl, chodníky ( u objektů v majetku obce ), veřejná
prostranství. Celkový počet udržovaných vozovek……36km.
Časový plán:
Plná pohotovosti techniky pro odklízení sněhu vyhlašuje starosta obce dle povětrnostních podmínek.
Provoz zimní údržby

pluhování

okamžitě po napadnutí 10 cm vrstvy sněhu

posyp

do 9.hodiny ranní event. do 2 hodin po pluhování

dále dle sněhových podmínek nebo kalamitní situace a potřeb.
Posypový materiál:
Prostranství za Obecním úřadem – pouze inertní materiál (drť, písek)
Mechanizace vlastní:
Radlice – špička traktor (JD)
Radlice – špička traktor (Zetor)
Sněhová fréza traktor (Zetor)
Sněhová fréza (Bobcat)
Odpovědný pracovník za provádění zimní údržby obce:
Starosta obce – Jan Miksa
Předseda komise MHaD – Jaromír Pondělík

Telefonické spojení pracovníků zimní údržby:
Obecní úřad Josefův Důl …… 483 381 096
Pondělík Jaromír ……………… 605 139 493
Rozpis zimní údržby vozovek:
Traktor JD
směr………
1. Dolní Maxov od „plynu“
2. lávka Kamenice a zpět
3.Antonínov přes vlakový přejezd – 4. Dům s peč.službou
5.Hujerův kout na křižovatku pod pilou
6.pod poštu – 7.pod paneláky Josefův Důl –8. vjezd do hasičské zbrojnice 9.restaurace U Splavu ( k mostu)
10. zdrav.středisko –11. hotel Peklo –
12.penzion Hájenka a zpět hotel Peklo
13. vodárna u sjezdovky - 14.křižovatka č.p. 235 15. Bowling zpět č.p. 235 –16.křižovatka u č.p. 241 a zpět směr
17. hotel Peklo –18. hotel Nebe - 19.zdravotní středisko –
20. Obecní úřad parkoviště 21. Karlov č.p. 3 a zpět
22.Karlovské kolečko a zpět–23. pension Karlovka
Pensiony dle objednávek

Traktor Zetor
směr……
1.Základní škola – 2.prostředňák č.p. 52 a zpět na křižovatku nad školou
3. č.p. 212 4. č.p. 169 a zpět na prostředňák – 5. č.p. 162 -6. Vila Ida 7. č.p.155 – 8.kasárna a zpět Obecní úřad 9. Hujerův kout od rybníčku10. č.p. 338 –11. č.p. 289 –12. č.p. 75 - 13.Dům s pečovatelskou
službou Parkoviště -14. Antonínov - č.p. 190 – 15. Jednota -16. č.p. 76 17. povidláky – č.p. 190 - 18. Škola v přírodě - 19.penzion Iveta –
20. č.p. 49 – 21. č.p. 105 –22. č.p. 171 – 23.jednota – 24. č.p. 190 25.křižovatka č.p. 160 – 26 č.p. 23 zpět č.p. 160 - 27. č.p. 82 28.Zátiší a zpět

Zajištění schůdnosti a sjízdnosti obce – posyp – pouze nebezpečné úseky vozovek, klesání,
zatáčky, křižovatky bude se provádět ( na zavolání, dle důležitosti nebo silném náledí).
Údržba chodníků
Čištění a posyp – dle zákona uživatelé (majitelé) přilehlých objektů – u budov v majetku obce zajišťuje
obec sněhovou frézou
Komunikace bez pluhování a posypu: mimo uvedené komunikace v I. a II. „pořadí“.
Bobcat: ulice u plynárny u č.p. 57 – ulice od č.p. 221
Ulice nad restaurací U Hrnce – dále obecní chodníky a stanoviště
pro komunální a tříděný odpad, dle potřeby úprava křižovatek či rozšíření vozovek

Legenda:
Komunikace

Antonínov: 1d

ZELENÁ – KSSLK

Dolní Maxov: 10d
11d – č.p. 165-194

všechny udržované:

12d
13d – č.p. 61-64

ČERVENÁ – 1. okruh

15d – č.p.170 – 172
16d

ŽLUTÁ – 2. okruh

17d
18d

ORANŽOVÁ – Bobcat

19d
20d

ČERNÁ – neudržované:

21d

Ostatní místní komunikace stávající na jiném

30d

pozemku než obce nebo kde obec není jediným

Josefův Důl 26d

vlastníkem pozemku se neudržují.

27d
28d – č. p. 10 – 212
Karlov 32d

Mapa plánu údržby je k dispozici na obecním úřadu

