Příloha č. 9 zasedání zastupitelstva 30. 9. 2021
Příloha č.1 k příkazní smlouvě ze dne ____________
Plán zimní údržby místních komunikací – plužením pro Obec Horní Studénky na zimní období 2021/2022
Sjízdnost místních komunikací bude zajištěna dle § 46 zák. 104/1997 Sb. v platném znění na níže
uvedených místních komunikacích v 1. pořadí důležitosti plužením dle potřeby nejpozději do 6 hod ráno,
nebo do 4 hodin od vzniklé situace nesjízdnosti. Nesjízdnost posoudí příkazník podle vrstvy sněhu.
V případě jakýchkoliv nejasností kontaktuje starostu obce – tel. 606 820 673.
- Úsek od č.p. 59 Panov - prodejna č.p.4 – dolní prodejna č.p.121 (příjezd pro zásobování)
- Od č.p. 99 Komárová Jana k základní škole Horní Studénky
Sjízdnost ve 2. pořadí důležitosti bude zajištěna plužením na níže uvedených místních komunikacích
nejpozději do 6 hodin od vzniklé situace nesjízdnosti.
- Úsek od kostela k č.p. 105 (p. Turek)
- Úsek od kostela k č.p.13 (Pecháček) + ke kontejneru
- Úsek od č.p.145(Vicenec) k vodojemu (někdy jen koleje)
- č.p. 58 (Rychta – p. Švéda)
- Od č.p. 59 (p. Panov) k č.p. 3 (p. Nýdecký)
- Od č.p. 59 k č.p. 1 (p. Macek)
- Od č.p. 59 směr k č.p. 91 (Haltmarovo)
- Před kontejnerem u Sitových
- U kostela parkování
- Obchod – zbrojnice- kontejnery u fary
- Od č.p. 89 k Bílým, k Diblíkům a Rebhanům
- Od č.p. 99 (Komárovi) k hřišti a č.p.118 (Rýznar Jiří)
- K obecnímu úřadu (parkoviště) k sokolovně
- Ke kontejneru (u obecního úřadu)
- Kontejner u bytovek
- Na Výsluní až k Babištovým
- K Pospíšilovým (Vlastík)
- K č.p.97 (Minář) a dále (Pěničkovi) a dále k č.p. 34/35 (p. Minář Petr), zpět okolo č.p.72
(p. Kamlarová) k silnici
- K novým domkům (vzadu je točna)
- Od č.p. 114 po bránu č.p.127 (Kašparovi)
- K p. Hrochovi, pokud to podmínky dovolí (alespoň koleje)
- Kontejner u Kamlarových
Další soukromé cesty nelze protahovat. Jednalo by se o porušení smlouvy.
Údržba místní komunikace od prodejny Jednota k č.p. 54 Koubková bude prováděna posypem štěrkem
po plužení dle potřeby nejpozději do 10 hod. Posyp bude prováděn dle potřeby. V případě náledí bude
prováděn posyp solí.
Posypový materiál je umístěn v posypových boxech u komunikací. Posyp primárně provádí zaměstnanec
obce. V případě potřeby je umožněno občanům obce využít posypový materiál k posypu místních
komunikací svépomocí.
Chodníky budou udržovány vyhazováním sněhu jen v minimální šířce.
Schváleno zastupitelstvem obce Horní Studénky 30. 9. 2021 č. usnesení 2021/18/341.

