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Prováděcí předpis  k nařízení o provádění zimní údržby pro zimní sezónu 

2022/2023 
schválený dne 7. listopadu 2022 usnesením č. R 27/02/22 Rady města Janské Lázně 

 

Počet příloh: 2 listů: 6 

 

 

článek 1 

Technické zabezpečení provádění zimní údržby. 
 

Mechanizace: 

-    pluhování, posyp   Unimog – radlice, posyp 

      Multicar - posyp 

      Antonio Carraro TTR 10090 sněhová fréza 

      UNC 060 nakladač 

      Antonio Carraro TTR 4400 HST – sněhová fréza 

       

-   odvoz sněhu   2 x nákladní automobil 

-   rezerva pro sněhovou kalamitu sněhová fréza Z 7745 
 

Posypový materiál: 

- drť     kamenolom Lánov 

- ekosůl    pouze při extrémních podmínkách 

 

 

Umístění nádob s posyp. materiálem (k dispozici občanům): 

- před Českou poštou u schodiště 

- před objektem čp. 85 (Quisisana)  

- u trafostanice na sídlišti Na Sluneční stráni 

- u obytného domu čp. 15 (Zdena) 

- v Lyžařské ulici – 2 nádoby (u křižovatek) 

- ve Zvonečkové ulici u čp. 169 (Domeček) 

- Modrokamenná ulice – za mostem u čp. 107 (Zákl. odbor. org. Fakult. nem. HK ) 

- V Luční ulici – za čp. 305 (hotel Vladimír) 

- Na Horní promenádě u opěrné zdi (Kostel)  

- V Rekreační ulici před čp.260 (Merkur)      

             -     Ve Školní ulici před čp. 81 

 

článek 2 

Organizační zabezpečení provádění zimní údržby 

 

Časový rozvrh provádění: 
 

- Po - So:   4:00 – 20:00 

- Ne, svátky: 6:00 – 16:00 

- Časový rozvrh se může lišit dle aktuálních sněhových podmínek 
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Provádění úklidu sněhu protahováním: 
 

Chodníky: 
 

- Černohorská ulice (směrem od centrálního parkoviště jen po pravé straně komunikace) – 

náměstí Svobody – Lázeňská ulice k čp. 52 (hotel Astoria)  

- parková cesta od "Prameníku"- Radnice - Česká pošta  

- Krkonošská ulice (část nad Obchodní akademií od odbočky k Vysoké vartě k odbočce do 

Rekreační ulice podél hlavní silnice) 

- Lesní cesta od garáží u Lesního domu na Duncan  

- asfaltová plocha před čp. 256 a 257 – pouze středovým pruhem 

 

 

Místní komunikace: 
 

- Zásobovací ulice od čp. 85 (Quisisana) k čp. 69 (Moravěnka)  (zajišťují Státní léčebné lázně) 

- Horní promenáda až k čp. 268 (Vesna)                                      (zajišťují Státní léčebné lázně)   

- Údolní ulice od čp. 268 (Vesna) ke křižovatce se st. silnicí       (zajišťují Státní léčebné lázně) 

- Dolní promenáda až k čp. 7 (Betlém) 

- parkovací plocha u čp. 7 (Betlém) 

- Obchodní ulice  

- Rekreační ulice, od křižovatky s Obchodní ulicí na náměstí Svobody 

- Rekreační ulice, od čp. 208 (Lesní dům) ke křižovatce s Obchodní ulicí 

- Modrokamenná ulice, od křižovatky s Krkonošskou ulicí podél čp. 155 (Siréna), č.p. 204 

(Horský Dvůr), až k čp. 150 (Večernice)                                                                                                                

- Lesní ulice, od čp. 207 (Růženčin dvůr), k čp. 210 (Duncan) a k čp. 75 (Sanssouci)   

- sídliště Na Sluneční stráni a přístup ke kontejnerům 

- Školní ulice k mateřské škole 

- přístupová cesta k čp. 281 (Krkonošské byty) – pouze k trafostanici 

- Zvonečková ulice od čp. 155 (Siréna) k odbočce čp. 112 (Idyla)  

- Lyžařská ulice až k objektům čp. 280, čp. 271, čp. 264 (rodinné domy)  

- zastávky autobusů v Krkonošské ulici: Lesní dům, Zátiší, Hofmanova bouda 

- * Janská ulice od čp. 125 (Hofmanova bouda) k čp. 197 (Zlatá vyhlídka)                                                    

-  Přístupová cesta k čp. 319 a 320 (nové bytovky) – pouze k vjezdu do garáží 

- *Přístupová cesta od garáží čp. 319 a 320 ke garážím čp. 317 a 318 

- *Luční ulice, od výjezdové brány na centrálním parkovišti k čp. 120 (Radka) 

- *Ulice K Zámečku od vjezdu z Krkonošské ulice po čp. 105 (Merlin) 

 
 

 poznámka: provádí se v rozsahu dle PŘÍLOHY č. 1  
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- GARÁŽE Na Sluneční stráni - pouze průtah středu mezi garážemi (v případě dohody všech 

uživatelů garáží a uzavření smlouvy s TS bude prováděn úklid celé plochy vjezdů do garáží 

v cenách dle PŘÍLOHY č. 2) 

- GARÁŽE za Lesankou - pouze průtah středu mezi garážemi v případě dohody všech 

uživatelů garáží a uzavření smlouvy s TS bude prováděn úklid celé plochy vjezdů do garáží 

v cenách dle PŘÍLOHY č. 2) 

- GARÁŽE za Kavkazem - pouze průtah středu mezi garážemi v případě dohody všech 

uživatelů garáží a uzavření smlouvy s TS bude prováděn úklid celé plochy vjezdů do garáží 

v cenách dle PŘÍLOHY č. 2) 

 

Provádění posypu: 
 

Chodníky: 
 

- Černohorská ulice (směrem od centrálního parkoviště jen po pravé straně komunikace) – 

náměstí Svobody – Lázeňská ulice k čp. 52 (hotel Astoria)  

- parková cesta na náměstí Svobody od "Prameníku"- Radnice - Česká pošta  

- Krkonošská ulice (část nad Obchodní akademií od odbočky k Vysoké vartě k odbočce do 

Rekreační ulice podél hlavní komunikace) 

- parková cesta na sídlišti Na sluneční stráni k výměníku (šikmý chodník vedle schodiště) 

 

Místní komunikace: 
 

- Zásobovací ulice od čp. 85 (Quisisana) k čp. 69 (Moravěnka)         

- Horní promenáda až k čp. 268 (Vesna) – na vyžádání SLL s.p.                                         

- Údolní ulice od Dolní promenády k čp. 268 (Vesna) – na vyžádání SLL s.p.                   

- Dolní promenáda až k čp. 3 

- Obchodní ulice  

- Rekreační ulice, od křižovatky s Obchodní ulicí na náměstí Svobody 

- Rekreační ulice, od čp. 208 (Lesní dům) ke křižovatce s Obchodní ulicí 

- Lesní ulice od čp. 75 (Sanssouci) k odbočce do lomu 

- Modrokamenná ulice od křižovatky s Krkonošskou ulicí k objektu čp. 177 (Valja)  

- Lyžařská ulice až k objektu čp. 280 (rod. dům)     

- Zvonečková ulice od čp. 155 (Siréna) k čp. 112 (Idyla) 

- sídliště Na Sluneční stráni                                                                   

- Školní ulice                                                                                  

- přístupová cesta k čp. 281 (Krkonošské byty) – pouze k trafostanici 

- přístupová cesta k čp. 319 a 320 

- zastávky autobusů v Krkonošské ulici: Lesní dům, Zátiší, Hofman. bouda    

- Luční ulice od výjezdové brány na centrálním parkovišti k odbočce pod čp. 122 (hotel Luční 

dům)                                           

* 

V době sněžení se práce spojené s posypem neprovádějí. Rozsah a četnost posypu vždy 

určí vedoucí odboru TS, nebo jeho zástupce! Posypem jsou udržovány pouze plochy 

charakteru stoupání! 
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Schodiště: 
 

- náměstí Svobody: schodiště od Lázeňského domu k ,,pítku“ (zajišťují Státní léčebné lázně) 

- náměstí Svobody: před Českou poštou   

- náměstí Svobody: před městským úřadem, kinem a Café Biograf  

 

 

 

 

 

Sezónní změny dopravního značení: 
 

1/  Rekreační ulice v úseku od křižovatky s Obchodní ulicí k čp. 208 (Lesní dům) – směrem 

do kopce dopravní značka č. B 2 (ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL) a stejný úsek v 

opačném směru dopravní značka č. IP 4b  (JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ) 
 

2/  Při kalamitním stavu a po nezbytně nutnou dobu může rozhodnout městská policie na žádost 

vedoucího technického oddělení SLL o zakrytí stávajících dopravních značek v celém úseku 

Horní promenády a oboustranném umístění dopravní značky č. B 1 v úseku Údolní ulice 

od Dolní promenády k čp. 268 (Vesna) - (zajišťují Státní léčebné lázně) 

 
 

3/  Černohorská ulice u centrálního parkoviště směrem do centra dopravní značka č. B 5 

 

 

4/  Umístění informačních tabulí s nápisem "Zákaz lyžování a sáňkování": 

- Černohorská ulice 

- Rekreační ulice 

- Dolní promenáda 

- Lyžařská ulice 

- Zvonečková ulice 

- v úseku od čp. 35 (Vltava) k čp. 72 (Evropa) 

- v úseku od autobusové zastávky Zátiší k budově dolní stanice lanové dráhy na Černou 

horu 

 

 

 

 

   Martin Hudrlík                                                  Petr Hřebačka  

          starosta                                                               místostarosta   
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PŘÍLOHA č. 1 k „Prováděcímu předpisu k nařízení o provádění zimní 

údržby pro zimní sezónu 2022/2023“ 
 

 

- * Janská ulice od čp. 125 (Hofm. bouda) k čp. 197 (Zlatá vyhlídka)     

Provádí se na základě objednávky na celou zimní sezónu na vyžádání a po dohodě s vedoucím 

TS za úhradu (viz CENÍK SLUŽEB). 

 

 

- * Černohorská ulice od vjezdu do garáží čp. 319 a 320 k vjezdu do garáží čp. 317 a 318                                

Provádí se na základě objednávky na celou zimní sezónu na vyžádání a po dohodě s vedoucím 

TS za úhradu (viz CENÍK SLUŽEB). 

 

- *Luční ulice, od výjezdové brány na centrálním parkovišti k čp. 120 (Radka) 

Provádí se na základě objednávky na celou zimní sezónu na vyžádání a po dohodě s vedoucím 

TS za úhradu (viz CENÍK SLUŽEB) čp. 188, 305, 119, 122, 120, 156, 139. 

  

 

- *Ulice K Zámečku od vjezdu z ulice Krkonošská k čp. 105 (Merlin) 

 Provádí se na základě objednávky na celou zimní sezónu na vyžádání a po dohodě s vedoucím 

TS za úhradu (viz CENÍK SLUŽEB) čp. 33, 80, 105 a 91. 
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PŘÍLOHA č. 2 k „Prováděcímu předpisu k nařízení o provádění zimní 

údržby pro zimní sezónu 2022/2023“ 
 

Provádění úklidu sněhu protahováním (bez posypu!): 
 

a/ účelové komunikace 

provádí se na základě uzavřené individuální smlouvy nebo objednávky na celou zimní sezónu na 

vyžádání a po dohodě s vedoucím TS za úhradu (viz CENÍK SLUŽEB) 

 

 

 

CENÍK SLUŽEB: - práce UNIMOG pluhování    300 Kč za každých započ. 15 min. 

                                          -  práce UNIMOG  sypač         300 Kč za každých započ. 15 min. 

   - práce UNC-060   250 Kč za každých započ. 15 min. 

   - práce malé sněhové frézy    250 Kč za každých započ. 15 min. 

- práce střední sněhové frézy   300 Kč za každých započ. 15 min. 

   - práce velké sněhové frézy   400 Kč za každých započ. 15 min. 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

 

 

b/ garážové boxy (řadové garáže) 

 

CENÍK SLUŽEB: - všechny garážové boxy v řadě (v případě uzavření smlouvy na všechny  

   garážové boxy v řadě)  3.000 Kč na 1 box a celou zimu 
 

   - samostatný garážový box  1.000 Kč na 1 box a 1 vyhrnutí 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

 

 

 

c/ údržba chodníků (za vlastníky pozemků) 

 

CENÍK SLUŽEB: - na základě smlouvy   150 Kč za 1bm 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

    

 

 

 

 

 

    Martin Hudrlík                                  Petr Hřebačka                                 

         starosta                                                                     místostarosta   

      

 

 


