Harmonogram zimnej údržby miestnych komunikácií
Obce Skalité na zimné obdobie v roku 2020/2021
1. poradie
➢ nepretržite 24 hodín
Kavaly s prepojením do Oščadnice (od križovatky Triciatok po križovatku Švancari). Súbežná cesta
so železnicou (od Pajty po výjazd na štátnu cestu I/12 u Šimurdy, do Potoka (od križovatky pri
požiarnej zbrojnici, IBV Cupeľ po križovatku kasárne), tzv. Stará cesta (od štátnej cesty I/12 pri
Družbe po križovatku do Tatarkov, smer ku Skaľanke až po Kožakov most).

➢ (do 5,30 hod každý deň pri zimnej údržbe MK)
- železničná stanica, autobusové zástavky, obchodné jednotky s prístupom od hlavnej cesty, školy,
škôlky - ku Skaľanke, cesta ku zastávke Skalité – Serafínov,- do Riek po cintorín, odstavné plochy v
centre obce a spevnené verejné priestranstvá, chodník pri štátnej ceste I/12 v obci.
V prípade veľmi nepriaznivého počasia (snehové fujavice, kalamity)
pre 1. poradie platí realizácia zimnej údržby do 12 hodín.

2. poradie
➢ (do 20,00 hod každý deň pri zimnej údržbe MK)
- do Greguša, do Šimurdy, Fuckov Potok, do Krupeľa, do Tarabov, na Potôčku
po VOK, do
Papíkov, do Kristiánov, do Labasov, do Martiniakov, do Kepusov, do Migasov, do Vempľa, do
Kocurkov, do Mikulov, do Plaskurov, pri kaplnke Kudlov, pri Kríži, nová cesta Chajsovka II (bytovky
Kudlov), Krčmisko, do Kreanov, do Serafina, do Francoka, na Bore u Kožakov, do Gamrota (pod
štrekou), Čanecký potok vzadu, na Briežku, do Tatarkov, do Dostala, do Kudla, do Choluja, do
Mikulov, do Firkov, do Tomasa, Triciatok (ulica k p. Lašovi), do Sventka, Sihly, do Rucka, do
Malika, do Buroňa, do Lašov, Bory, do Gonščáka, do Kultána, do Chovanca, do Potoka, do
Petrákov, do Chabiňaka, do Husára.
- Tvardoša, do Greši, do Chrobákov, do Jargaši, do Koričárov, do Vranov, Poľana, pod Grapou, za
Grapou, Piketa, Podkrižné, Potôčik, pod Gonšcom.
- denná údržba zastávok SAD v obci,
- údržba odstavných plôch pri ťažko prístupných osadách pri štátnej ceste.
V prípade veľmi nepriaznivého počasia (snehové fujavice, kalamity) pre 2. poradie platí realizácia
zimnej údržby do 48 hodín.

3. poradie
➢ (po vykonaní zimnej údržby pre 1. a 2. poradie)
- do Kučapače, do Fedora, do Vranov (koniec osady), pod Gonšč (koniec osady), do Riek, po
Varmusov, MK Lieskova, do Filipov (koniec osady), za Grapou, na Grape.
V osadách v treťom poradí bude vykonávaná údržba podľa aktuálnych poveternostných
a technických možností.
V prípade vážnych zdravotných stavov, návšteva lekára imobilných pacientov je potrebné
hlásiť deň vopred na č. t.: 4376221, 0917 873 506, 0905 868 285 – p. Alojz Petrák.
Zimná údržba bude vykonávaná za predpokladu, že na MK nie je žiadna fyzická prekážka (materiál,
odstavené auto) a komunikácia je prejazdná.

4. poradie
➢ (po vykonaní zimnej údržby pre 1., 2. a 3. poradie)
- po skončení hlavnej údržby v prípade prijateľných snehových podmienok následne vykonať údržbu,
odpratanie snehu a posyp aj na priľahlých miestach miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách.
Riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkláreň je oprávnený zmeniť poradie harmonogramu zimnej údržby
v osobitých situáciách (havárie, kalamita, ochrana zdravia, majetku a pod.)
Schválené OZ v Skalitom dňa 9. 9. 2020, číslo ................... /2020

