
⁄
klidem ovöem v˝Ëet ËinnostÌ

zdaleka nekonËÌ. ÑV naöÌ kom-

petenci nenÌ, kromÏ odpadko-

v˝ch koö˘, svoz komun·lnÌho odpa-

du, o ten se v Lounech star· spoleË-

nost Marius Pedersen, a ve spr·vÏ

nem·me ani ve¯ejnou zeleÚ, nicmÈnÏ

p¯esto je n·ö pracovnÌ z·bÏr pomÏrnÏ

öirok .̋ Technick· spr·va sÌdlÌ v are·lu,

kter˝ pat¯Ì mÏstu a v nÏmû jsme tudÌû

v n·jmu. Od mÏsta m·me ovöem

povoleno uzavÌrat pron·jemnÌ smlouvy

jak na plochy, tak i dalöÌ prostory are-

·lu. V b˝valÈm are·lu kas·ren v Lou-

nech provozujeme zase rekultivaËnÌ

plochu, na kterÈ je moûnÈ ukl·dat sta-

vebnÌ odpad jako nap¯Ìklad cihly, taöky

nebo zeminu. »ty¯i naöi pracovnÌci 

se vÏnujÌ bÏûnÈ ˙drûbÏ komunikacÌ

a chodnÌk˘ a opravujeme a ËistÌme

takÈ kanalizaËnÌ vpusti. ZaËÌn·me

i s realizacÌ drobn˝ch staveb, jako jsou

chodnÌky Ëi st·nÌ pro kontejnery. D·le

Technick· spr·va mÏsta Loun provo-

zuje kotec pro opuötÏnÈ psy, odtaho-

vou sluûbu, parkoviötÏ na n·mÏstÌ

nebo ve¯ejnÈ z·chodky. Opravujeme

tÈû dopravnÌ znaËenÌ a dalöÌmi aktivi-

tami jsou pÈËe o vodnÌ zdroje Ëi nap¯Ì-

klad vys·v·nÌ psÌch exkrement˘.

PoslednÏ jmenovanou Ëinnost budeme

v zimnÌch mÏsÌcÌch zajiöùovat takÈ na

ploch·ch ve¯ejnÈ zelenÏ, o kterÈ ve

vegetaËnÌm obdobÌ peËujÌ jinÈ firmy.

Jde p¯edevöÌm o vÌce neû dvacet ploch

urËen˝ch k venËenÌ ps˘, ale i o pro-

stranstvÌ na tr·vnÌcÌch p¯ed panelov˝mi

domy a podobnÏ. NicmÈnÏ nejd˘leûitÏ-

jöÌ je pro n·s zabezpeËenÌ celoroËnÌ Ëis-

toty mÏsta, kdy podle roËnÌho pl·nu

prov·dÌme blokovÈ ËiötÏnÌ mÏsta,ì

vyjmenov·v· n·plÚ pr·ce TechnickÈ

spr·vy mÏsta Loun jejÌ jednatel a ¯edi-

tel Jaroslav Opat.  
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PrimárPrimární úlohou ní úlohou 
je úklid městaje úklid města
Na jaře roku 2006 byla založena městem Louny společnost Technická
správa města Loun s. r. o. Firma s počátečním vkladem jediného
společníka ve výši 200 000 Kč a nepeněžitým vkladem ve výši 6 619 000
korun momentálně zaměstnává 41 lidí (z toho šest v rámci spolupráce
s pracovním úřadem v programu veřejně prospěšných prací). Jejím
nejdůležitějším úkolem je zabezpečení úklidu města, ať již čištění
komunikací, nebo svoz odpadkových košů.

Zkonstruování a výroba nového modelu sypače Simed trvaly od zadání požadavků
pouhých šest týdnů

Od letošní zimy pomáhají v Lounech při zimní údržbě chodníků dva nové univerzální
kloubové nosiče Holder V 130
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Práce výrazně přibylo

StejnÏ jako v jin˝ch mÏstech

a obcÌch od letoönÌ zimy podstatnÏ

ovlivnila organizaci p¯edevöÌm zimnÌ

˙drûby komunikacÌ chodnÌkov· novela.

ÑS mÏstsk˝m ˙¯adem jsme uzav¯eli

novou smlouvu t˝kajÌcÌ se zimnÌ ̇ drûby.

Ta dÏlÌ n·mi spravovanÈ silnice a chod-

nÌky na t¯i skupiny podle po¯adÌ d˘leûi-

tosti. Tu prvnÌ je t¯eba uklidit do 

Ëty ,̄ druhou do dvan·cti a t¯etÌ do 

48 hodin. Do loÚskÈ zimy jsme udrûo-

vali zhruba 65 kilometr˘ vozovek

a okolo dvaceti kilometr˘ chodnÌk˘.

TÏch ale od letoöka v˝raznÏ p¯ibylo,

musÌme udrûovat asi 77 kilometr˘

chodnÌk˘, a to mnohdy i v mÌstech,

kde je jedinou variantou ruËnÌ ËiötÏnÌ.

TakÈ spot¯eba posypovÈho materi·lu

bude podle naöich p¯edpoklad˘ oproti

uplynul˝m let˘m zhruba dvojn·sobn·. 

Ke strojnÌmu ËiötÏnÌ silnic vy-

uûÌv·me dva staröÌ traktory Zetor se

snÏhov˝mi radlicemi a vÏtöÌ model

sypaËe. Ten m· ovöem rok v˝roby

1982 a pomalu dosluhuje, takûe uva-

ûujeme do budoucna o zakoupenÌ

novÈ techniky. Zvl·ötÏ pokud budeme

od roku 2011 udrûovat i hlavnÌ pr˘-

tah mÏstem, jak je v pl·nu. Na ˙klid

chodnÌk˘ pouûÌv·me pÏt mechanism˘

z nichû dva, konkrÈtnÏ univerz·lnÌ

kloubovÈ nosiËe Holder V 130, jsme

zakoupili pr·vÏ p¯ed letoönÌ zimou.

To budou urËitÏ velcÌ pomocnÌci p¯i

˙klidu zvl·ötÏ ˙zk˝ch chodnÌk˘, ale

nap¯Ìklad s p¯Ìstupov˝mi cestiËkami

k panelov˝m dom˘m si neporadÌ. 

Zde je jedin˝m ¯eöenÌm ruËnÌ pr·-

ce a tu naöich maxim·lnÏ 12 zamÏst-

nanc˘ v p¯edepsan˝ch termÌnech

nezvl·dne. Proto jsme uzav¯eli smlouvu

se zahradnickou firmou, kter· n·m

poskytne aû patn·ct sv˝ch pracovnÌk˘

na ruËnÌ ËiötÏnÌ.

NejvÏtöÌ penzum pr·ce ale z˘stane

na strojÌch a jejich obsluze. SÌù chod-

nÌk˘ je rozdÏlena do pÏti oblastÌ, jejichû

˙klid musÌ zvl·dnout pÏt stroj˘ a jejich

¯idiË˘. V p¯ÌpadÏ kalamity a nutnosti

vÌcesmÏnnÈho provozu m·me uza-

v¯eny jeötÏ dohody o provedenÌ pr·ce

s dalöÌmi t¯emi ¯idiËi,ì popisuje organi-

zaci zimnÌ ˙drûby Jaroslav Opat.

Obratní pomocníci 
na úzké chodníky

Zvl·dnout kvalitnÏ zimnÌ ˙drûbu

v p¯edepsan˝ch termÌnech klade

vysokÈ n·roky na pracovnÌky tech-

nickÈ spr·vy i pouûÌvanou techniku.

ÑNa naöe chodnÌky jsme hledali co

nejuûöÌ nosiË, ale samoz¯ejmÏ, jelikoû

jde hlavnÏ o nasazenÌ v zimnÌch

mÏsÌcÌch, podmÌnkou byla pouze vari-

anta s kabinou. Univerz·lnÌ kloubov˝

nosiË Holder n·s zaujal jak sv˝mi

rozmÏry, tak dalöÌmi technick˝mi

parametry a robustnostÌ konstrukce.

NavÌc znaËka Holder m· u n·s jiû

d·vnou tradici a na jejÌ spolehlivost

vzpomÌnali pamÏtnÌci, kte¯Ì se stroji

Holder pracovali dlouh· lÈta. 

Ke dvÏma nosiË˘m jsme zakoupili

i kompletnÌ zimnÌ v˝bavu, to zna-

men· snÏhov˝ pluh, zametacÌ kart·Ë

a sypaË. Do budoucna bychom 

r·di vyuûÌvali oba nosiËe celoroËnÏ.

Pokud bychom udrûovali ve¯ejnou

zeleÚ, nabÌzÌ se osazenÌ ûacÌm ˙stro-

jÌm, jasnÈ je vyuûitÌ nap¯Ìklad p¯i let-

nÌm zamet·nÌ a podobnÏ,ì pl·nuje

Jaroslav Opat.

Hned dvě české premiéry

V Lounech se rozhodli pro nejmen-

öÌ model mezi kloubov˝mi nosiËi Hol-

der s oznaËenÌm V 130. Jde o stroj

s öÌ¯kou 97 cm a v˝konem motoru

27 konÌ. Byù mezi Holdery nejmenöÌ,

v technick˝ch parametrech model

V 130 nikterak nezaost·v· za sv˝mi

vÏtöÌmi sourozenci. Samoz¯ejmostÌ je

kloubovÈ ¯ÌzenÌ s nat·ËenÌm v hori-

zont·lnÌ i vertik·lnÌ rovinÏ, st·l˝ pohon

vöech Ëty¯ stejnÏ velk˝ch kol, stabili-

zaËnÌ systÈm kloubu a moû-nost

rychlÈ v˝mÏny n·staveb. Dva stroje

V 130 pracujÌcÌ v Lounech jsou prv-

nÌmi svÈho druhu v »eskÈ republice.

PremiÈru si v Lounech odbyl takÈ

sypaË Simed SVS 0,2 E. I v p¯ÌpadÏ

tohoto stroje platÌ, ûe p¯es svoji veli-

kost (z·sobnÌk m· kapacitu 0,2 m3)

nijak technicky nezaost·v· oproti

vÏtöÌm model˘m sypaË˘ znaËky

Simed, jelikoû jeho koncepce je

s nimi zcela identick·. ÑDouf·me, ûe

s pomocÌ dvou nov˝ch souprav n·-

strahy letoönÌ zimy se ctÌ zvl·dneme.

Docela bych si p¯·l, aby uû napadl

snÌh a my jsme mohli novou techniku

vyzkouöet v praxi,ì ¯ekl koncem listo-

padu u p¯Ìleûitosti slavnostnÌho k¯tu

nov˝ch stroj˘ Jaroslav Opat. ��

Text a foto Roman Paleček

N AV Š T Í V I L I  J S M E

1/2010 • WWW.KOMUNALWEB.CZ 7

Rozměry a obratnost při zachování robustnosti, to jsou hlavní atributy nosičů Holder

Slavnostního křtu se ujal místostarosta
města Loun Mgr. Jan Čermák
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