Otovice dne 6.11. 2013

Eliška Čeřovská, redaktorka TV Prima, se ptala Ing. Josef Bulky, hlavního dispečera Údržby silnic
Karlovarského kraje, a.s., na zimní údržbu silnic v Karlovarském kraji v roce 2013-2014.

Eliška Čeřovská

Jak by se podle Vás mela změnit údržba silnic v Karlovarském kraji?
Ing. Josef Bulka

Zimní údržba silnic v Karlovarském kraji je dle mého názoru nastavena již z minulých let
odpovídajícím způsobem a je v návaznosti na změny v silniční síti a potřeby Karlovarského kraje
každý rok upravována. Dle mého názoru by za současného stavu bylo vhodné se soustředit na
udržení stavu nastaveného v minulých létech.
Eliška Čeřovská

Jsou ve smlouvě napsány časové lhůty pro odklízeni sněhu?
Ing. Josef Bulka

Časové lhůty pro odklízení sněhu jsou stanoveny v prováděcí vyhlášce k Zák.č.13/97
Sb., tj. Vyhlášce č.104/97 Sb. Údaje ve smlouvě z ní vychází.
Eliška Čeřovská

Na školeni jste byli opravdu informováni o tom, abyste na silnice vyjížděli až v momente, kdy
přestane sněžit?
Ing. Josef Bulka

Výklad výše uvedených norem lze provádět různými způsoby. Na Vámi dotazovaném školení nám
byl pracovníky MD presentován skutečně výklad směřující k maximálním úsporám nákladů na
zimní údržbu silnic I. tříd… .
Eliška Čeřovská

Jak se k požadavkům a změnám, které v rámci pilotního programu připravilo MD, stavíte?
Ing. Josef Bulka

Naše společnost byla úspěšná ve výběrovém řízení, které vyhlásilo MD a podmínky uzavřených
smluv se budeme snažit naplnit. Některá ustanovení uzavřených smluv a některé dosud
nedořešené otázky však skutečně vyvolávají obavy. Týká se silnic I. tříd v Karlovarském kraji a
silnice I/21 v úseku Trstenice – D/5 v Plzeňském kraji.¨
Eliška Čeřovská

Pocítí plánované změny řidiči?
Ing. Josef Bulka

Zda plánované změny pocítí řidiči bude záviset především na průběhu zimy a také na přístupu
objednatele k řešení aktuálních otázek zimní údržby v Karlovarském kraji. V návaznosti na to
skutečně řidiči mohou změny pocítit, a to na silnicích I. tříd uvedených v předchozím bodě.

