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1. Účel vydania smernice :
Operatívny plán zimnej údržby je základným podkladom pre zabezpečenie zjazdnosti
ciest a miestnych komunikácii v meste Púchov.

2. Rozsah platnosti :
Operatívny plán zimnej údržby je platný pre územie mesta Púchov a
integrovaných miestnych častí Hoština, Ihrište, Vieska Bezdedov, Hrabovka, Nosice a Horné
Kočkovce

3. Pojmy a skratky :
PTSM s.r.o.
MsZ
MsÚ
RD
MK
SAD
MHD
OP
OS

- Podnik technických služieb mesta s.r.o.
- mestské zastupiteľstvo
- mestský úrad
- riadená dokumentácia
- miestne komunikácie
- Slovenská autobusová doprava
- mestská hromadná doprava
- operatívny plán
- operatívna skupina
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4. Popis činnosti :
A. Stupne aktivity:
Podľa poveternostných podmienok sa určujú tieto stupne aktivity :
I. stupeň - stav bdelosti
II. stupeň - stav nebezpečia
III. stupeň - stav ohrozenia

I.

stupeň – stav bdelosti:

Stav bdelosti začína zimnou pohotovosťou od 15.11.2018 a končí 15.3.2019.
Pri stave bdelosti správca komunikácií – PTSM s.r.o. uvádza do pohotovosti podľa potreby
vlastné prostriedky a pracovné sily. V prípade potreby môže do pohotovosti uviesť aj
pracovné sily a prostriedky zmluvných organizácií. Riadiacim orgánom operatívnej skupiny
pri stave bdelosti sa stáva konateľ - riaditeľ PTSM, s.r.o., ktorý zároveň určí členov OS
z vedúcich pracovníkov PTSM (viď časť D)
II.

stupeň – stav nebezpečia:

Pri stave nebezpečia správca komunikácií – PTSM s.r.o. nasadzuje všetky vlastné
prostriedky, ako aj pracovné sily. Stav nebezpečia nastáva, pokiaľ pracovníci PTSM
a zazmluvnené organizácie nedokážu zabezpečiť v plnom rozsahu zimnú pohotovosť . Stav
nebezpečia vyhlasuje a odvoláva vedúci Oddelenia dopravy a služieb a stáva sa riadiacim
orgánom OS, ktorú tvoria ním určení pracovníci MsÚ a konateľ – riaditeľ PTSM s.r.o..
III.
stupeň – stav ohrozenia:
Pri stave ohrozenia správca komunikácií a MsÚ môže nasadiť všetky dostupné
prostriedky a pracovné sily orgánov a organizácií v územnom obvode mesta Púchov. Stav
ohrozenia nastáva v prípade mimoriadnych poveternostných, snehových a povodňových
kalamitných situáciách. Stav ohrozenia vyhlasuje a odvoláva na území mesta Púchov
primátor, ktorý sa stáva riadiacim orgánom operatívnej skupiny, ktorú tvoria ďalej vedúci
Oddelenia dopravy a služieb a konateľ – riaditeľ PTSM s.r.o..
B. Zodpovednosť za zimnú údržbu mesta Púchov:
V zmysle platných zákonov a nariadení v meste Púchov zodpovedá za zjazdnosť ciest
a miestnych komunikácií v celom rozsahu podľa tohto Operatívneho plánu Podnik
technických služieb mesta, s.r.o. Púchov.
- V I. stupni konateľ PTSM s.r.o. – zodpovedá za riadenie a výkon zimnej údržby
v zmysle všeobecnej zodpovednosti na základe vlastného pozorovania vývoja počasia
rozhodne o potrebnej činnosti pre zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií.
- V II. a III. stupni postupuje podľa rozhodnutí operatívnej skupiny.
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C. Dispečing zimnej údržby:
Sídlo dispečingu zimnej údržby je v priestoroch PTSM s.r.o. Športovcov 890, Púchov
Kontakty na dispečing
a.) V pracovnej dobe od 06:00 do 14:00 hod
SEKRETARIÁT:
KONATEĽ:

46 31 124, 0908 711 886
46 34 660, 0903 500 630

b.) Po pracovnej dobe od 14:00 do 18:00 hod a počas soboty.
Vrátnik, informátor: 46 31 784
D. Vlastná organizácia výkonov zimnej údržby MK:
Službukonajúci dispečer PTSM s.r.o. je povinný rešpektovať príkazy vedúceho OS
a iných vyšších orgánov štátnej správy. Požiadavky a pripomienky iných
zainteresovaných organizácií ako Polícia, MsÚ a občanov budú evidované na
dispečingu a môžu byť realizované v medziach tohto Operatívneho plánu so zreteľom
na konkrétne podmienky a disponibilné prostriedky.
V platnom znení zákonov a nariadení zodpovedá organizácia PTSM s.r.o. za škody
spôsobené užívateľom ciest pri nehode, ktorej príčinou mohli byť a boli preukázateľné
závady v zjazdnosti. Len v prípade keď organizácia preukáže, že nebolo v jej
možnostiach tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť, môže
byť upustené od postihu organizácie.
V mimoriadnych prípadoch nadmerného množstva snehu zabezpečuje PTSM s.r.o.
odvoz snehu z komunikácií podľa zoznamu v bode F, I. na zmluvne dohodnuté miesto.
O odvoze snehu v II. resp. III. stupni aktivity rozhoduje operatívna skupina. Zimnú
údržbu štátnych ciest vykonáva Slovenská správa ciest Považská Bystrica prevádzka

Púchov a Národná diaľničná spoločnosť. Miestne komunikácie zabezpečuje PTsM
s.r.o. Púchov podľa kritérií uvedených v časti E a podľa poradia dôležitosti uvedenej
v časti E.
Posyp chodníkov a mestských komunikácií bude vykonávaný drobnou kamennou
drťou. Za zvlášť mimoriadnych podmienok bude sa vykonávať chemický posyp soľou
na tých úsekoch MK, kde si to bude vyžadovať situácia. Po skončení zimného obdobia
PTsM s.r.o. vykoná odstránenie posypu z uvedených komunikácií.
Konateľ – riaditeľ Podniku technických služieb mesta, s.r.o. Púchov na základe tohto
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Operatívneho plánu zimnej údržby mesta Púchov prijme vlastné opatrenia s dôrazom
na:
Rozpis dispečerov
Rozpis dennej pohotovosti z riadiacich pracovníkov spoločnosti
Rozpis dennej pohotovosti vodičov a techniky
Uzatvorenie zmlúv na zimnú údržbu s inými organizáciami
Zmluvy pre miesta na vývoz snehu
Kontrolu vykonávania zimnej údržby

E. Kritéria dôležitosti udržovania ciest a miestnych komunikácií pre zimnú údržbu:
-

dopravný význam komunikácie
intenzita dopravy
stavebný a dopravno-technický stav komunikácie
územné a poveternostné podmienky, pričom sa prihliada na potreby zásobovania
obyvateľstva, zabezpečovania zdravotnej, požiarnej služby, zjazdnosť ciest pre
SAD a MHD, ako aj iné spoločensky odôvodnené záujmy.

F. Stanovenie poradia ciest a miestnych komunikácií pre zimnú údržbu:
I. v meste: Štefánikova, Komenského, Gorazdova, J.Kráľa, Okružná, Námestie slobody,
Kuzmányho, Mudroňova, Moravská, Hoštinská cesta, Poštová, Dvory
mimo centra mesta: Továrenská, Vajanského, T.Vansovej, Spojova, Slovanská,
Novonosická, Svätoplukova, Streženická cesta ( stará ), Nosice, Ružová, Astrová,
Tulipánová, Kvetinová, nadjazd Continental
chodníky: Trenčianska k železničnej stanici, Komenského, Štefánikova, ul. 1.mája,
Moyzesova, Námestie Slobody, nadjazd Continental, Vodárenská, J.Kráľa
II. v meste: Royova ulica, F.Urbánka, Požiarna, Nábrežie slobody, Vodárenská,
Obrancov mieru, Pod Lachovcom, Sládkovičova, Ľ.Podjavorinskej, Mojmírova,
Rastislavova, Pribinova, Sedlište komplet, Chmelinec, Mládežnícka, Zábreh, Pod
Zábrehom, Potôčky, Za cintorínom, Športovcov, Svätoplukova, Župné námestie,
Hoenningovo námestie, Námestíčko ZUŠ, Námestíčko Horné Kočkovce.
chodníky: Obrancov mieru, Gorazdova, sídlisko pri Makyte, Ul. .Hollého, Sedlište,
Kuzmányho
Horné Kočkovce: Hurbanova, Kukučínova, Školská, Železničná, Lichardova,
J.Jesenského, Jilemnického, Štúrova
kolónia Matador: Kpt. Jaroša, J.Smreka, F.Hečku, I.Kraska, Vŕšok, Záskalie,
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mimo centra mesta: Ul. záhradná, Sadová, Vieska, Hrabovská, Riečna, Vsetínska
cesta, Ihrište, Hoština, Samoty, Cérov, Kéblie ( Púchovská časť )
Zvlášť pozornosť treba venovať podjazdu na križovatke ulíc Trenčianska a Spojová.
G. Záver:
Operatívny plán zimnej údržby na zimné obdobie 2018/2019 nadobúda platnosť po
schválení v MsZ. Zároveň stráca platnosť OP zimnej údržby na zimné obdobie
2017/2018.
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