
Mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2019/2020 
 

 

 

     V zimnom období 2019/2020 sa bude vykonávať zimná údržba na miestnych komunikáciách (131 km), 

chodníkoch (23 km) a priľahlých odstavných plochách a parkoviskách. Ručná zimná údržba sa bude 

vykonávať na schodoch a lávkach.  

 

 

Organizácia ZÚ: 

 

     Všetky služby a výkony súvisiace s čistením a zimnou údržbou  bude riadiť, zabezpečovať a koordinovať 

Mestský podnik služieb (ďalej len „MPS“) Čadca na základe uznesenia MZ č. 40/2005 zo dňa 25.júna 2005. 

Pri nedostatku mechanizmov si MPS zmluvne zabezpečí vykonávanie časti zimnej údržby  dodávateľsky. 

  

     Základným organizačným a riadiacim dokumentom ZÚ je operačný plán. Dispečersko-spravodajská 

služba sa v období od otvorenia až do ukončenia ZÚ bude vykonávať nepretržite v dennej a nočnej dobe aj 

v dňoch pracovného voľna a cez sviatky. V pracovných dňoch budú vykonávať službu poverení zamestnanci 

MPS Čadca. Po skončení pracovnej doby a v dňoch pracovného voľna a cez sviatky túto službu zabezpečujú 

dispečeri na svojich zmenách.  

 

Číslo telefónu: dispečerská služba – 0907 819 682 – dostupný nepretržite 

                                                               

 

     Zabezpečenie zjazdnosti v zimnom období si vyžaduje vysokú operatívnosť. Zimnú údržbu riadi 

a zabezpečuje riaditeľ MPS Čadca.  

Ručné čistenie a odpratávanie snehu z autobusových zastávok, schodov a podchodu bude zabezpečované 

prostredníctvom  pracovníkov  z úradu práce  na aktivačnú činnosť. Zimnú údržbu na lávke ponad 

železničnú  trať zabezpečí MPS Čadca. Zakazuje sa na údržbu lávky používať soľ a iné chemické prípravky. 

Chodníky pri obchodných jednotkách a budovách organizácií sú povinní udržiavať a čistiť vlastníci 

nehnuteľností. 

     Mestský operačný plán ZÚ ciest vychádza zo zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v platnom znení   a vyhl. č. 35/84 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. 

     Zjazdnosť miestnych komunikácií je taký stav komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových 

a nemotorových vozidiel prispôsobenú dopravno-technickému stavu týchto komunikácií, poveternostným 

podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať. 

 

 

 

Poradie udržiavania MK v meste Čadca: 

I.  poradie:  

Okružná, J. Kollára, vnútroblokové komunikácie na sídl. Kýčerka (nájomný dom Okružná) a Mart. potok, 

Chalupkova, SNP, Komenského, Rázusova, Hurbanova, Školská, Bajzova, Dukelských hrdinov, Francisciho, 

sídlisko III (Gočárova, Mierova), Bottu, Palárikova, 17. Novembra. Slovenských dobrovoľníkov, Fraňa 

Kráľa, Podjavorinská, Krkošky, Kukučínova vrátane nového úseku k malému obchvatu, Podbrežie, 

Pribinova, A. Hlinku, J. Kráľa, M.R.Štefánika, Jašíkova, A. Bernoláka, dom dôchodcov Žarec, ZŠ Žarec, 

Vojty, Horná, prepojenie na Žarec, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Staničná, Moyzesova, Štúrova, Hollého, 

Malá, Matičné námestie, Škradné, areály farských kostolov, MK priemyselný park. 
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II. poradie: 

Podzávoz (od lávky po cestu I/11/, Slovanská cesta, Juroši, MK od priem. parku po cestu I/11, Michaliny-

Kotyry, Beleša, Na Brehu, Nemčáka, U Janka, Ševca, Manči, Bukov, MK od Sventkovho domu po MK 

Bukov, u Capka, Drahošanka, Sihelník, Kyzka, Husárik, A.Hlinku (k bitúnku) 

- MK do osád smer Vojty (IBV Rieka, u Rebroša, Kýčera, Vojty u Šamajov, Zápotočná, Krkošky) 

- MK Horelica (u Lemeši, Veščary, Hanuščáka, Sventka, Drláka, u Bargarov, Muňáka,Matlocha) 

- Čadečka (Špindli, u Hľuzy, U Tomali, Škradné k IBV, u Kliešťa, u Habčáka,  u Králi, u Šimčiska) 

- Milošová (Gáborého, Ščúreho, MK k priemyselnému parku, Kadluba, Poláka, Huľany, Vlča, Kešňáka, 

Dejovka, Megoňky, Nižné Megoňky, Padyšáka), 

 

Poradie udržiavania chodníkov: 

I. poradie: 

-      Centrálna mestská zóna – Palárikova, Nám. slobody, A. Hlinku, Moyzesova, Pribinova, 

Hviezdoslavova, Sládkovičova, Slov. dobrovoľníkov, 17. novembra, Rázusová, Kukučínova, 

Štúrova, Matičné Námestie, Horná. 
-     Žarec, M.R.Štefánika, J. Kráľa, 

- Od mostu št. cesty I/11 po most na Ul. Májovej (zo strany toku Kysuca) a k stanici ŽSR, 

- Nábrežie, 

- Krížový chodník cez park pri DK, 

- Palárikova ul. k nemocnici, 

- Žarec od zastávky SAD pozdĺž I/11 z oboch strán, 

- Palárikova od križovatky s Ul. Rázusovou po križovatku s Ul. Májovou, 

- Palárikova ul. – zastávka SAD, 

- 17. Novembra, Slovenských dobrovoľníkov, 

- Ul. Podjavorinska, ul. J. Kollára 

- Okolo obchvatu mesta (preložka cesty I/11) 

- Hurbanova ul., 

- Školská 

- Podzávoz – chodník na privádzači a pri MK do priemyselného parku. 

II. poradie 

- Štátna cesta I/11 od autobusovej stanice po nadjazd ŽSR Podzávoz, 

- Chodníky Kýčerka, 

- Sídlisko III, 

- Chodník Mierova, Rázusova 

- U Hluška bl. A, B, 

- Chodníky na Horelici, 

-    Chodník u Sedláka a Podzávoz od nadjazdu po križovatku s cestou III. triedy do Čadečky, 

-    Májova, 

-    Mierova - Rázusova. 

Poradie udržiavania chodníkov operatívne rieši službukonajúci dispečer. 

 

Zoznam udržiavaných schodov: 

Martinkov potok, Žarec, Pokrok, Matičné nám., Papšov breh, križovatka Palárikova -Májova ul., IBV 

u Martinka, MsÚ Čadca, Kýčerka, Školská ul., Podbrežie, z I/11 k bývalému Agrostavu 

Zoznam udržiavaných lávok: 

Horelica U Mravca, U Ševca cez žel. trať, podchod pri žel. zastávke Čadca - mesto. 

 

Poradie udržiavania parkovísk a plôch 

I. Plocha pred MsÚ, parkovisko pred poštou,  plocha pred OD Družba, parkovisko – Úrad práce,    park. 

Pribinova ul., Parkovisko Žarec KN 2580 (obchodné centrum). 

II. Parkovisko Dom kultúry, Matičné nám.,  parkovisko – športový areál, 17 novembra, Chalúpkova 

 

Na vyhradených parkovacích miestach si údržbu zabezpečujú prenajímatelia. 
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   Počas zimného obdobia budú osadené dočasne DZ B34 Zákaz zastavenia na Ul. J. Kráľa, Jašíkovej 

(Čínsky múr), A. Bernoláka, Hurbanovej, Chalupkovej, J. Kollára, vnútroblokové komunikácie na sídlisku 

Kýčerka, Francisciho, Bajzova. 

 

   Odstraňovanie nahromadeného snehu bude zabezpečované pravidelne z pešej zóny, z autobusových 

zastávok a  z rozhľadových priestorov križovatiek. Z iných častí mesta na základe požiadavky mestského 

operačného štábu ZÚ. Harmonogram vývozu snehu predloží Mesto Čadca MPS Čadca. 

Poradie naliehavosti udržiavania MK v meste Čadca sa stanovilo s ohľadom na možnosti údržbovej 

organizácie a dôležitosti MK z hľadiska MHD, zásobovania, umiestnenia zdravotníckych zariadení, sídl. 

aglomerácie, náročnosti na ZÚ – členitosť terénu a všeobecný verejný záujem. Zabezpečiť údržbu 

na cintorínoch v dňoch 24.12. a 31.12. 

V súlade s § 12, ods. 3 vyhl. 35/84 Zb. ZÚ komunikácií bude vykonávaná oraním v celej dĺžke komunikácie 

a posypom  nebezpečných miest (autobusových zastávok, otáčok a križovatiek).  

Komunikácie zaradené do II. poradia budú udržiavané oraním. Posypom podľa potreby na základe 

rozhodnutia službukonajúceho dispečera. 

Podľa  uvedenej vyhlášky nie sú závadami v zjazdnosti úseky MK, na ktorých sa nerobí ZÚ v celej dĺžke 

a zabezpečujú sa len vopred určené nebezpečné miesta. 

Pri dlhodobom zhoršení počasia (rozumie sa sústavné sneženie, poľadovica, záveje, príp. iné poveternostné 

vplyvy), ktoré trvajú viac ako 12 hod., sa bude vykonávať len ošetrenie komunikácií I. a II. poradia 

dôležitosti (vzhľadom na kapacity organizácie) podľa pokynov službukonajúcich dispečerov. 

Zimná údržba pešej zóny sa bude  vykonávať:  

-     v čase od 03.00 hod. do 09.00 hod. počas  kalamity bez časového obmedzenia, 

- zabezpečovať údržbu nekorodujúcimi a neagresívnymi prípravkami podľa odporúčania dodávateľa 

dlažby, 

- je zakázané používať chlorid sodný počas ZÚ po celej ploche pešej zóny, 

- striktne používať radlice s gumovými britmi, 

- vývoz snehu z pešej zóny sa musí realizovať z dôvodu zabezpečenia funkčnosti pešej zóny, bez 

časového obmedzenia, 

- ZÚ v takejto forme sa bude vykonávať aj na ploche pred Mestským úradom, pred OD Družba a na 

zrekonštruovanej Malej ulici, ul. Fraňa Kráľa, časť ul. 17. novembra a nádvorie Palárikovho domu. 

 

Zoznam členov mestského operačného štábu ZÚ 

 

Prednosta,  MsÚ Čadca - predseda   štábu                     4302267,  0917 646 970 

Riaditeľ MPS Čadca                                                               4323064,  0917 492 772 

Náčelník MP Čadca                                              4332133,  0907 886 585 

Prcovník MPS                                                                         4323064,  0907 819 682 

Vedúci oddelenia výstavby, ÚP,SPaD MsÚ Čadca                                        4302264   0915 763 869 

Vedúci referátu dopravy, MsÚ Čadca                                   4302225,  0915 809 617 

 

     Štáb zimnej údržby bude pravidelne počas vykonávania ZÚ vyhodnocovať vecné plnenie a porovnávať 

každých 14 dní výšku nákladov s rozpočtom.  

 

 

 

 

 

 

 

 


