
 

 

Vážený pán primátor,  
Vážená pani poslanky�a, 
Vážený pán poslanec, 
 
dovo�te mi, aby som Vás informoval o pripravenosti TS na zimnú 
údržbu mestských komunikácii, chodníkov a prechodov pre chodcov v 
meste. 
 Do zimnej údržby bude zapojených 15 pracovníkov + 2 THP, ktorí 
budú slúži� nepretržite 24 hodín denne. Služby na pracovisku budú od 
1.12.2011 až do 28.2.2012. Do tohto �asu, t. j. od 15.11.2011 bude iba 
domáca pohotovos�. 
 K dispozícii pre zabezpe�enie zimnej údržby MK, chodníkov a 
prechodov pre chodcov sú pripravené tieto mechanizmy: 
- 4 traktory s gumenou radlicou, z toho 2 traktory s predným náhonom 
- 2 M-25 sypa� s radlicou na ktorých je namontovaná gumená britva na    
  odh��anie snehu z chodníkov, 
- 1 HON na nakladanie snehu a posypového materiálu 
- 1 Š-706 sypa� na posypovanie MK 
- 1 LIAZ vyklada� na odvoz snehu 
- 1 UNC 60 na nakladanie snehu a odpratavanie snehu okolo 1 100 lit.      
   kontajnerov. 
 Na posypovanie z�adovatených plôch MK a chodníkov je na 
skládke k dispozícii cca 500 t kameniny. Na posypovanie IBV máme 
pripravenú, resp. dojednanú so�. 
 Zvýšená pozornos� zo strany organizácie TS bude venovaná pešej 
zóne smer nástupište SAD, most Ladomírka, lávka Ladomírka, ul. Sov. 
hrdinov, sidl. UTRA, ul. Duklianska, komunikácie IBV za nemocnicou  
a IBV DD, tak aby ob�ania v skorých ranných hodinách sa mohli  dosta� 
v�as na autobusové spoje a do zamestnania. 
K dispozícií budeme ma� aj pracovníkov, ktorý pracujú na obecných 
službách, t.j. VPP, ktorý budú ru�ne odpratova� sneh z prechodov pre 
chodcov, chodníkov, verejných priestranstiev a okolo 1 100 lit. 
kontajnerov. 
  Tak ako po minulé roky, tak aj tohto roku s touto technikou �o 
máme / aj ke� je zastarala/ si dovolím tvrdi�, že vynaložíme všetko 
úsilie a skúsenosti, ktoré máme, aby sme v�as a kvalitne zabezpe�ili 
zjazdnos� všetkých MK a chodníkov v meste k spokojnosti ob�anov 
mesta Svidník. 
 
 �akujem za pozornos�. 
 
 
                                                                             Pich Michal 



 

 

                                                                              riadite� TS 


