PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE V OBČINI LENDAVA ZA SEZONO 2016 – 2017
Vrsta infrastrukture

Režim vzdrževanja
Občinske ceste

Lokalne ceste v gričevnatem delu
zahtevnost A (zahtevno)
1. prioriteta
Vaške ulice v gričevnatem delu
zahtevnost A (zahtevno)
2. prioriteta
Javne poti v gričevnatem delu
zahtevnost A (zahtevno)
3. prioriteta
Lokalne ceste v mestu Lendava in med naselji
zahtevnost B (manj zahtevno)
1. prioriteta
Mestne in vaške ulice v Lendavi in v naseljih
zahtevnost B (manj zahtevno)
2. prioriteta
Javne poti v nižinskem delu
zahtevnost B (manj zahtevno)
3. prioriteta

- zagotoviti prevoznost od 5. do 20. ure
- možni zastoji do 2 uri med 20. in 5. uro
- dovoljena snežna odeja do 5 cm
- zagotoviti prevoznost od 5. do 20. ure
- možni zastoji do 2 uri med 20. in 5. uro
- dovoljena snežna odeja od 5-10 cm
- zagotoviti prevoznost od 5. do 20. ure
- možni zastoji do 2 uri med 20. in 5. uro
- dovoljena snežna odeja do 10 cm, praviloma brez posipa
- zagotoviti prevoznost od 5. do 20. ure
- možni zastoji do 2 uri med 20. in 5. uro
- dovoljena snežna odeja do 5 cm
- zagotoviti prevoznost od 5. do 20. ure
- možni zastoji do 2 uri med 20. in 5. uro
- dovoljena snežna odeja od 5-10 cm
- zagotoviti prevoznost od 5. do 20. ure
- možni zastoji do 2 uri med 20. in 5. uro
- dovoljena snežna odeja od 10-15 cm, praviloma brez posipa

Javne površine
Pločniki, trgi, stopnišča, prehodi za pešce
in avtobusna postajališča
Kolesarske steze, traktorske steze
Kategorizirane in nekategorizirane ceste

- zagotoviti popolno čistost
- od 5. do 22. ure, dovoljena snežna odeja do 3 cm
- zagotoviti prevoznost od 5. do 22. ure,
- dovoljena snežna odeja do 5 cm
- zimska služba se ne izvaja

Posipavanje se vrši glede na meteorološke razmere in normative. Praviloma se ne posipavajo ceste, ki so uvrščene v 3. prioriteto, z manjšo intenziteto in
količino pa se posipavajo ceste, uvrščene v 2. prioriteto. V primeru nevarnosti poledice se ukrepa tako, da se omogoči največja možna prometna varnost.

LENDVA KÖZSÉG TÉLI SZOLGÁLATÁNAK PROGRAMJA A 2016–2017. ÉVI IDÉNYRE
Az infrastruktúra típusa

Fenntartási rend

Járdák, terek, lépcsők, gyalogátjárók
és autóbuszmegállók

Községi utak
- biztosítani a közlekedést 5-től 20 óráig
- lehetséges fennakadások legfeljebb 2 órás időszakra 20 és 5 óra között
- engedélyezett hótakaró 5 cm-ig
- biztosítani a közlekedést 5-től 20 óráig
- lehetséges fennakadások legfeljebb 2 órás időszakra 20 és 5 óra között
- engedélyezett hótakaró 5–10 cm
- biztosítani a közlekedést 5-től 20 óráig
- lehetséges fennakadások legfeljebb 2 órás időszakra 20 és 5 óra között
- engedélyezett hótakaró 10 cm-ig, a szabályok szerint szóróanyag nélkül
- biztosítani a közlekedést 5-től 20 óráig
- lehetséges fennakadások legfeljebb 2 órás időszakra 20 és 5 óra között
- engedélyezett hótakaró 5 cm-ig
- biztosítani a közlekedést 5-től 20 óráig
- lehetséges fennakadások legfeljebb 2 órás időszakra 20 és 5 óra között
- engedélyezett hótakaró 5–10 cm
- biztosítani a közlekedést 5-től 20 óráig
- lehetséges fennakadások legfeljebb 2 órás időszakra 20 és 5 óra között
- engedélyezett hótakaró 10–15 cm, a szabályok szerint szóróanyag nélkül.
Közterületek
- Biztosítani a teljesen tiszta útfelületet
- 5-től 22 óráig, engedélyezett hótakaró 3 cm-ig

Kerékpárutak, traktorutak

- Biztosítani a közlekedést 5-től 20 óráig, engedélyezett hótakaró 5 cm-ig

Helyi utak dombos területeken
igényesség: A (igényes)
1. prioritás
Falusi utak dombos területen
igényesség: A (igényes)
2. prioritás
Közutak dombos területen
igényesség: A (igényes)
3. prioritás
Helyi utak Lendva városban és a települések között
igényesség: B (kevésbé igényes)
1. prioritás
Lendva város utcái és a falusi utak
igényesség: B (kevésbé igényes)
2. prioritás
Közutak sík területeken
igényesség: B (kevésbé igényes)
3. prioritás

Kategorizált és nem kategorizált utak

- Nincs téli szolgálat.

A területek sózása és szórása a meteorológiai viszonyoktól és a normatíváktól függően folyik. A szabályok szerint nem kerül szóróanyag azokra az utakra,
amelyek a 3. prioritási kategóriába vannak sorolva. Kisebb intenzitással és kevesebb szóróanyag kerül viszont a 2. prioritásba tartozó utakra. Síkosság
veszélye esetén olyan intézkedés érvényes, amely a legnagyobb közlekedési biztonságot szavatolja.

