
Plán zimní údržby místních a účelových komunikací a chodnikŮ
na území obce ostravice

/schválen radou obce 8.10.2014 usnesením 31102.1

úvoo

Plán zimní údržby obce se řídí zákonem č. 13ll997 Sb. o pozemních komunikacích v plahém znění.

1. Úvod

[}kolemzimníslužby je zmírňování závad ve sjizdnosti a schŮdno-sti na
místních a vybraných účelových komrrnikacích vniklých zimními povětnostúmi vlivy a jejich dŮsledky tak,

aby zimní ú&žbabyla zajišťována s přihlédnutím ke společenským poffebárrr na staně jedné a ekonomickým
možtostem vlastíkamísbúch aúčelové komunikací na straně druhé.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbňje zmírnit a
váledem ktomu, že závady není možto mímit okamžitě na celém územl obce, stanoví Plán zimní údžby i
poťebné priority údržby a to jak místně tak i časově. Tyto priority vyplívají z nestejné dŮleátosti místúch
komunikací a z techniclcých možrostí provtádění zimnl údržby.

Plán zimní údržby místních komrrrrikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se

ňmni údržbou těchto komunikací. Zéroveňje jedním zdůkazrúch prosředků pro posouzení odpovědnosti
vlasbúka mísfiúch komunikací za píipadné škody vniklé uživatelům komunikací z titulu závaÁ, v jejich
sj ízdnosti a schůdnosti.

2. vvsvětlení základních poimů použitÝch v tomto plánu

Obecně zavazrýŇ pnívními pfudpisy se rozumí:
a) Zákoně.13lt997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.
b) Vyhlráška é. 10411997 Sb., kterou se proviidí z,ákono pozemních komunikacích v platném měu

Správce mísftúch komunikací - je Obec Ostavice
Dodavatelem zimní údržby - je dodavatel nebo dodavatelé vzešlí z výběrového Yaenl na poslgrtovaní zimní
údržby.
Zirnrú údržbou místních komrrnikací - se rozumí zrúrňovrání závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto
komunikacíctr" které byly způsobeny zimními pověfinostími vlivy apodmírrkami (§ 41, odst. 1. vyhlašky).
Sjízdost mísfiúch komunikací - je takový stav těchto komunikací, ktery umožňuje be4pečnou jízdu silničních
a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětnosfiúm
podmínkám a jejich následldm (§ 26 odst. 1. aíkona).
Závadou ve siízdnosti - na místúch komunikacích se rozumí taková zrněna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič
předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně dopravnímu stavu komunikací a
povětrrrostním sittracím ajejich důsledkům (§ 2, odst. 6. zákona).
Schůdnost místdch komrrnikací _ je takový stav těchto komrrnikací (chodnílal), kterí tmofiuje be4pečný
pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu staw a dopravně technickému stavu komunikacÍ, povětrrrostním
sifuacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 7. zíkona).
Závadou ve schůdnosti - je taková změna ve schůdnosti, kůerou nemůže chodec předvídat ani pfi pohybu
přizpůsobeném stavebnímu staw a dopravně tecbnickému stavu komunikace, povětrnostním sitrracím a jejich
důsledkůrr (§ 26, odst. 7. zákona).



účelová komunikace - je taková komunikace deťrnovaná § 7 aákona ó.l3l1997 Sb. o Pozemních komrrnikacích

u ,to"zi t" .pojení jednotlivých nemovitostí pro poťeby vlastníkŮ těchto nemovitostí s ostatnímu místťmi
komtrnikacemi. Většinou se jedná o soulaomé komunikace slouŽÍcí k příjezdu k dané nemovitosti a

k obhospodařovaní zemědělshých a lesních pozemků. Tyto účelové komunikace není Povinna obec Oskavice
svým nákladem udržovat.

3. Zimní období

Zifrlíli období se rozumí doba od 1. listopadu do 30. dubna. Ziínfri ÚdrŽba komunikací a chodníkŮ v obci
ostravice se provádí v pracovní dny od 04.00hod do 18.00 hod a mimo Pracovní dnY 05.00 hod do 19.00

hod, zdůvodů jednosměnných provozu a dle zákoníku prace č.26212006 Sb- V tomto období se zimní Údržba

místních a určených úěelových komunikací a chodníku zajišťuje podle tohoto Plánu. Pokud v^ikne
povětmostrú situace mimo dobu od l.listopadu do 30.dubn4 zmírňují se závady ve sjízdnosti a schŮdnosti bez

zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci atechniclcým mofuostem ÚdrŽby.

4. základní povinnosti uživatelů místních komunikací

_ přizpůsobit chuzi a jizÁl stavu komunikaci, kteqý je v zimním období obvyklý (<luzkost, sníh

na komunikacích, závéje, sněhové mantinely, pouátí sněhových řetězŮ apod.)

_ při chuzi po chodnících a komrrnikacích, kde se podle tohoto plrfuru znÍrňují z,avadY ve schŮdnosti, dbát

zvýšené opaťrrosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrz|é kaluŽe atd.).

_ při chuzi po chodníku používat té části chodníku, která při snížení schŮdnostirrráledí posYPánaPosnlovým

materiálem
Při přecházení komunikací použít onŇeny přechod pro chodce na němž jsou

zmírňovárry záv ady v e schůdnosti.
při jízdě vozidly na úsecích označených dopravní mačkou C5a vyhláŠkY 3012001

použít za sněhové pokďvky sněhové řetězy.
_ iriaioi jsou poviŇ parkovat vozidla tak aby bylo možné bezpečné projetí vozidla zimtlt ÚdrŽbY a odhnrutí

sněhu z místní komunikace.

5. Stuoně důležitosti a ěasv při zimní údůbě

zifrIíriúdržbakomunikací je rozdělena do ťí stupňů důležitosti.
Zimniúdržba chodníků je rozdělena do dvou stupňů důleátosti.

I. stupeň - zahájent -ukončení nejdéle do 4 hod., pakprůběžně

tr. stupeň - zaniialv závislosti na I. stupni - ukoněení nejdéle do 12 hod., pak PruběŽně

III. stupeň - zahájenív závislosti na I. a II. sfupni - ukončení nejdéle do 48 hod., Pak PruběŽně

Kal amitní situac i - vyhlašuje starostaobce Ostavice.

6. povinnosti správce místních komunikací

1. V průběhu zimního období nnirřpvat a

uvedených v plránu zitmti údržby.
odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti nakomunikacích

podle tohoto plárru

Sb. (sněhové řetězy)

2. Zajistit dovoz posypového materiálu v množství cca 250
vybraného dodavatele rirnní údržby vtermínu do 31. 10.

v množství cca l t v termínu do 30.10 běžného roku.

3. Zajistitpřipravenost mechanizrrů nazinniúdržbu v tenrúnu do 31. 10. běŽrého roku

4. projednát avzavřit smlouvy s dalšími dodavateli kzabezpečení prací Při Provádění ňmín ÚdrŽbY místdch
komrrnikací v rozsa}ru dle plánu zirnníúdržby v tenrúnu do 30. 10. běžného roku.

tun /planovaná roční spofieba/ na skládku
běžného roku a na sarnoobslužné skládky



5.
6.
7.
8.

Projednat popřípadě uzavřítsmlouvy o výpomoci pro případ kalamiftúch situacÍ.

Spóhpracovat při zajišťovrání zimniúdržby s policií a jinými zainteresovanými organY.

vest |reaep§anou denní evidenci o průběhu, rozsa}tu a 4působu provádění zimni ÚdrŽbY.

prokazatelně proškolit osoby a dodavatele, kteří budou vykonávat zimm ÚdrŽbu místních komunikací
v termínu do 30.10. běárého roku. Osnova školení bude obsa}rovat [<romě techniclcých a organizačních
pokynů také pravidla bezpečnosti práce v zinni údržbě azásady ochrany ávotního ProsťedÍ.

7. Technologický postup oři odstraňování ízmírňování závad)
ve siízdnosti a schůdnosti místních komunikací.

A.Odklízení sněhu mechanic§ými prosfiedky na místních komrrnikacích:

1. Správce místních komunikaci zaéiná s odklízením sněhu v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosa}rne 10

cm. Při ťvalém sněžení se odstraňovrání sněhu opakuje.
2. Sníh bude odstrariován podle možnosť dříve, než jej provoz zhutrli, tj.tak, aby nedoŠlo kujetÍ, případně k

ušlapání sněhu ajeho přimrznutí k powchu vozovky-
3. sněhová břečka bude z vozovek místúch komunikací a chodníků odstraňovrána ihned po vzriku této situace

v pořadí dle plánu zifríliúdržby.
4. Sníh bude shmovrán k okrajům komunikací, či k okrajům chodníkŮ mimo zastávky dopravy, mimo

křižovatky a odbočky účelových mísbdch komunikací, vlezďy a vyjezdy na parkoviŠtě, před veřejnými
budovami, před školami a školkami.

5. Při shrnování sněhu bude dbáno na to, aby nebyly zah,lyty uliční vpustě a poklopy zaÍÍzeni inženýrslcých

sítí. Při tání sněhu musí být zabezpečen odtok vody.
6. Naparkovištích může být sníh shmut do valri, které se dle pořeby odsnaní.

7. Na mostech bude sníh odsfiarrěn v celé šířce a délce-

8. K odklízení sněhu na místních komunikacích budou pouávány sněhové radlice. Vzniknou-li při sněžení
závéje,nebo dosáhne_li výška sněhu cca 30 cm, bude nasazen šípový ptuh.

g. Provádět posyp do wstvy čerstvě napadaného sněhu vyšší než 3 cm bez předchoáho pluhovárf je

nepřípusbé.
10. Závady ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací se zmírňují podle pořadí stanoveného plánem zfunni

údržby.
ll.Ziíw1i údňba komunikací nebude prováděná vmístech, kde by mohlo nastat poŠkození odstavených

vozidel, poškození plotů ajiného majetku.

B. ťIdržba chodníků :

1. Schůdnost chodníků se zajistí odmetením nebo shrnutírn sněhu, ošlaabráním mía"kn a posypem

zdrsňovacími materirily (sťuska, píse$. le zakér:ino pouávat k posypu Škváru a popel.

2. Při odmetavání a odhmování sněhu se sníh odshaní pokud moáro až na povrch chodníkŮ.

3. Chodnflcy podél dopravně důležitých silnic a místních komrrnikací se uklízejí v celé délce a šířce včetrrě

posypů. Ostafuí chodnílry se uklízejí a zdrsňují v minimální šířce l m. Pořadí a rozsatr zimní údržby
chodníků je pro správce místúch komunikací stanoven plánem zimni ÚdrŽby.

c. Ruční rlklid sněhu a ruční posvp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp bude správce mísúďch komrrnikací provádět na místech, která jsou pro

mechanizační prosťedky nepřístupná. Z důvodů bezpečnosti pníce bude ruČní posyp a ruění Úklid sněhu

prováděn pouze za denního světla, v noci jen na místech, která jsou řádně osvětlena. Takto bude prováděno

odklízení sněhu a posyp , na lávlcách,ivkýchchodnících či přechodech pro chodce.



1. Posyp inertrťmi materiály bude prováděn k odstranění níledí na vozovktich i na chodnících dle pokynů
dispečera ňfiníúdržby v místech, kde to vyžaduje dopravně-techniclcý stav komunikací - křiŽovatlry, velká
stoupriní, osté směrové oblouky, zastavky autobusové dopravy, železriění přejezdy. Na těchto místech
budou takéňízeny samoobslužné skládky zdrsňovacích materitálů (speciťftovano plárrem zimniúdrŽby).

Poslp bude prováděn sťrrskou, pískem. Použitá stuska nesmí obsahovat toxické nebo jinak Škodlivé látky.
Flmoty pro posyp nesmí obsa}rovat blinité částice, popel černou, hnědou Škváru,

Pro posyp náledí bude pouávárr jemnoznmý materiál, frakce 0-8 mm.
Pro poslp nezledovatělých ujeťých wstev bude použván materiál s větším obsahem brubých frakcí - zrn
větších než4nm.
V zastavěných oblastech se nesmí použít materiály §e zíny nad 16 mm.
Přímé uselcy silnic se budou sypat dávkou cca 50 - l00 glmz. Míst+ kde to vy,žaduje dopmvně technický
stav komunikace, se sypou dávkou cca 300 ďrn2, na frekventovaných zledovatělých vozovkách je možno
váledem k odmetení materiálu provozem zvýšit d,ávky o 50o/o.

Posyp zdrsňovacími materirfly se provede v šířce dopravního pruhu, tj. minim,ilne 2,5 m.

Pořadí provádění posypů na místúch komunikacích je stanroveno v plárru ňllníri ÚdrŽby.

Obec Ostravice nepouává na pozemních komunikacích chemické ošetření komunikace.

8.časové limitv pro zaháiení prací při odstraňování (zmirňovánfl závad
ve siízdnosti a schůdnosti místních komunikací

A. Odstraňování sněhu

1. odstaňovaní sněhu z chodníků zabájipracovníci správce místních komunikací v Pracovní době, /6.00-14.30

hod/ nejdéle do 30-ti min od pokynu dispďera ňfini údržby.
2. Odstraňovárú sněhu z komunikací zaháJi pracovníci dodavatele zlmní údržby do 90-ti min od pokynů
dispečera zimní údržby.

B. Posyp inertrúmi materiály

l. Posyp chodníků zajistí pracovníci spnívce místúch komunikací v pracovní době, /6.00-14.30 hod/ nejdéle

do 30-ti min od pokynu dispečera zimníúdržby.
2. Posyp komrrnikací bude dodavatelem zimní údržby prováděn do 90-ti min od pokynu dispečera zimní
údržby.

9. §tanovení pořadí důležitosti pro zú místních a účelorrých komunikací

Přednostně budou udržovány komunikace výaramné z hlediska intenzity autobusové, nákladní a osobní
dopravy. Dále byly áodnoceny poťeby zísobovaní, zdravobí a požární služby.

Lhůty pro odstranění, či zmírnění závadve sjízdnosti a schůdnosti komunikací a chodnÍkŮ.
1. pořadí - nejdéle do 4 hod.
2. pořadí - nejdéle do 12 hod.
3. pořadí - nejdéle do 4E hod.

centrum obce,kolem budovy Obecnlho rlřadrr komunikace pošta,

parkoviště před hotelem Freud
autobusové nádražI

2.

3.
4.

7.
8.

9.

5.
6.

,á"/- 1--



. parkovŠtě u pily po most Parmy
o od silnice V56 kolem MŠ nahorečku po p. Fialu
o odbočka Z,íkJadnl škola a k RD p.Němec
o odbočka od MŠ k RD p.Velička
o od silnice V56 kolem hotelu Freud po RD p. Valáška
o odbočkahotel odra"řadovázÁstavba
o od silnice v56zadní cesta kolem panel.domů Bučkovice,Jiřelka po čerpací stanici
o od silnice V56 k DPS,včebrě dvora
o od silnigg ýJ§ přes most P.Bezruče -Kamenec po Novou ves
o na Kamenci kolem RD p.Plucnary
o od silnice V56 k ČD Ostavice-zasávk,a
r od silnice V56 ulice po rozcesť p. Červenka
o příjezdová komunikace mezi dolní panelové domy
l parkoviště před nálkupními sředisky Jednota /dolní i horní/
r od silnice v56 kolem p. choleva na rozcestí u Halfara
o Hamrovická cesta od sepehé po Dps

Za předpoktadu snÉení ávad ve sjfudnosti komunikacírařazených v dŮleátosti I.
o odbočkaHamrovickáškola,vilaokD
o kolem restaurace u Řety po lávku přes řekqRD p.Matiš
o komtmikace sepetná k hotelu Montér a sluníčko
o komrmikace od mostu P.Bezruče kolem RD p.K.Mališe po rozcestí Halfar
o od silnice V56 kolem potoka Bučací k RD p.Závodný
. odbočka kolem RD p. J.Tomančáka po napojení na Smrkovku
o odbočka kolem p.Štefta po RD p.Dudka
r od silnice V56 kolem p.Snášela k RD p.Albrechta
o stará cesta od V56 kolem p.P.Lojkáska po p Mohelníka
o dvůr Hasičské zbrojnice
o od silnice V56 k RD p.Lojkásek (velitel sDH)
e od silnice v56 kolem restarrrace u Tkáčů po kontejner peřeje

o od silnice V56 k ZD kolem byt.domu za Jednotou
o autobusové zastávky u Tkáče a u p.Mohelnfta
o od silnice V56 k kabinám TJ Sokol, k lávce
o od silnice V56 za hřbitov po RD p.Jandačka
o od silnice V56 k RD p.Gulánovi
o čerpací stanice čepro
o od silnice V56 směr sokolsM ohatak RD p.Štefek
l komunikace k bytovému domu č.p. l10 ( Osmů
o pmkoviště u kostela
o chodnícy kolem od silnice v56 v případě poruchy frézy
l komunikace v k.ri. ostavice za řekou Čehdenka
e komunikace Rekreační sředisko ostrá

Za předpokladu snftení závad ve sjízdnosti komunikací zařazených v důležitosti IL

o odbočlcy na komunikaci nad MŠ a komtmikace k RD p. Mrkva
o odbočky cesta Kameneo @.Kudělka"p.Vank, p. Klančn& p.Volný, p.Jandc p.Štabr, p.Dyba,směr peřeje po

potok)
o od Bezručova mostu kolem zvonice p.Bruss,p.Ručka
o garáže u dolních panel.domu a za p.Škapou
. odbočky od silnice V56 k RD p.Trčka, p.Nekoranec
o odbočky od siInice ý56 k RD p.Uhlář po koleje, p.Gola po koleje, p.Giža
o odbočky od silnice V56 k RD p.Br,žga p.Zátope*v pí.Jašová
. odbočlg od silnice V56 k RD p.Mohelník kolem p. Krpce, p.Milat4 p.Sříž
o odbočky od staré cesty k RD p. Kuděil<a, p. Kuchejdq p. Bruna
o odbočky od staré cesty k RD p.Němec, p.Velička



e odbočka od saré cesty k I{S Dalkia Morava
o komunikacekolemsenážníchvěá
o komunikace Sřibník k RD p.Pavlica" p.Foldyna
o odbočky v Ulici k RD ( p. Březine p.Javora, p. Malík)
o parkovištěuobecníhohřbitova
o komunikace kolem RD p,Šeretq p.Konopáč
o odbočky na cestě od rest.u Řeky po lávku (p.Plucnara" p.Satina, p.Masopust po les)
o odbočky od silnice V56 k RD p.Zápalkup. Sz.kandera, p. Fojt, p.Lojkásek čp.534
o odtločky od silnice za hotelem Freud po RS Válcovny Plechu (p.Stonavďrý, p.}Irstka pí.Kffpalová)
o komunikace Smrkovka na roáraní s Čeladnouodbočka p. J.Liďák (č.p. 89)
r odbočky k RD p.Adamiš, RS Válcormy plech
o komunikace od RS Válcovny plechu po RD p. Valášek
o komunikace krozcesfl na skalce
e komtmikace kolem Hájenky p.vašina
o komunikace nad p.Závodným k RD p.Janošec
o silniceno Šteranit
o konrmikace k RD p. Winkler, p.Kašpárelq p.Ichnovslcý
o spojnice rozcesť .Halfar k sepetné
r komunikace k evangelickému kostelu
o komunikace k RD Hájenka p.Pařík
o komunikace po bazén hotelu Montér
r parkoviště u Trafarozsah dle poffeby
o odbočky od Hamrovické cesty k RD (p.Mitata, p.Kiša, p.Šerek, OVAK, Dětnarovice pod konúejner)
o odbočky od silnice V56 k RD p.Pavlic4 p.Michna, p.Bondarenko,pí. Žáková
o g7r6žs zaMýtsm,zakonírnou" odbočky p.Zajtc, p. Žejdltlq
e komunikacezaT[nzerovoupilou
o Maák-p. Košinský, p.Pavlán
o MazÁk-Hotel Z|atý Orel,kolem hájenky na Mazáku
o Mazák-pfubrada Šance
o komunikace ujmiska k penzionu Březina
o komunikace směr Muchovice, horský hotel Lipov

Daší komunikace mimo tento §eznam §e považují za komunikace y zimním období
neudĚované.

ueál,ZákJadnl školy a mateřské škollry

a

a

a

a

a
a

a

. aíeal LaKIagil sKoly amarcr§Ke §KoKy
o předpoštou
o okolí obecního ťrřadu
o před hotel Freud po most na Mýtě po obou stranách
o autobusové nádražt
o knádraá čD

od obecního riřadu směr Frýdlant n./O. po p.Mohelníka
od mostu Na Mýtě po most na Mazáku
lávka přes řeku na Mýtě
schody DPS
lávka přes řeku u splaw
přechody přes V56
autobusové zastávky

a

a

a

od silnice V56 kolem MŠ nahorečku po p. Fialu
od silnice V56 kolem hotelu Freud po RD p. Valáška
odbočka hotel Odrařadová ástavba

cen0:rrm obce,kolem budovy Obecniho riřadq komunikace pošta"



a

a

a

od silnice V56 k DPS,včetně dvora
od silnice V56 ulice po rozcesti p, Červenka
od silnice V56 kolem p. Choleva na rozcestí u Halfara

o komunikace sopetná k hotelu Montér a sluníčko
r Hamrovická cesta od Sepetné po DPS pouze stoupá,ní
o od silnice V56 kolem potoka Bučací k RD p.Závodný
o odbočka kolem RD p. J.Tomančáka po napojení na Smrkovku
o od silnice v56 kolem p.snášela po horizont

o areálzákladníškoly
o areál mateřské školky
o předpoštou
o okolí obecniho rlřadu
o před hotel Freud po most na Mýtě po obou stanách
o autobusovénádražl
. knádraží ČD

o ord obecního tiřadu směr Frýdlant n./O. po p.Mohelníka
r od mostu Na Mýtě po most na Mazáftu
o lávkapřesřekunaMýě
o schody DPS
o lávkapřes řeku u splavu

NÁZVY PARKOVIŠŤ
o u obecnlho rlřadu
o u poštY
o předhotelemFreud
o u pily
. 7A Jednotou
o předJednotou
o autobusovénádražl
o nad vlakovým náfuažlm
o parkoviště u pily po most Parmy

a

a

a

výjezd obecní riřad
u nákupniho střediska Jednoty /homí/
Autobusové náfuaá

l0.Organizační uspořádání po dobu ZťI

Zmirňovánl závad ve sjízdnosti a schůdrrosti na komunikacích v rozsahu schváleného plánu zimní ridržby
z,abezp&uje spnívce místních komunikací svými zarrrěstnanci a dodavateli dle výběrového řízrottt na zákJadě
smlouvy o dílo.

Provádění zimní údržbLbudou organizačně zabezpečovat pracovníci:
Vedoucí zimní ridržby : Starosta obce - tel. 558 412 541
Zástupce vedoucího zimní údĚby: Místostarosta obec - te[558 4l2 S41
Dispečer rtdĚby chodnílni a komunikací p. ......-. te} 558 4l2 547,739275 5l4

Pro odpovědné zajištění zimní údĚby je zajištěno §pojení s Policií ČR



tel. 158 , Ambulanci Čn tel 155, Hasiči Čn tel 150 a Hasiči Ostravice tel:724178 646,
Spolupráci s těmito organizacemi zajišťuje vedoucí zimní údržby.

Po dobu provádění zinlni údržby může být vedoucím provozu nebo zísfupcem nařízena pohotovost
kterémukoliv pracovníku správce místúch komunikací, včetrrě práce v odpoledních nebo noěních směniich.

l. povinnostivedoucího zimní rldržbv
a) sledovat předpovědi počasí, hodnotit vzriklou povětrrrosfiú situaci ana zikladé toho organizovat

hz,ent zimní údržby místúch komunikací.
b) vydá pokyny dispečerovi zimni údržby v případě, že povětrrrostí situace vyžaduje neodkladně nasadit větší
počet technilcy a osob, než je vyěleněno plánem,
c) namátkově provádí kontrolu o qýkonech zimní údržby, provedených org. opaťeních, okolnostech a
skutečnostech, o výkonech pracovníků, mechanianů a použitém materiálu.
d) namátkově provádí kontrolu stavu vozovek, chodníků a veřejných prostansM a stanoví další ěinnosti práce
zinrlj údržby.
e) nařizuje pohotovost pracovníkům správce místúch komunikací

I jmenuje zásfupce dispečera zimniúdržby v případě jeho nepřítomnosti

2. zástupce vedouciho zú
Zastupuje vedoucího provozu v době jeho nepřítomnosti nebo pověřením k zastupování v plnémrozsatru dle
bodu 1.

3. povinnosti dispečera zú
V"at" oU"""Y"t po"io"*U p*"ovníkalryplývajícíchz,eZP,mápro ZÚ tvtopovinnosti:

a) Denně provádí stanovenou evidenci o výkonech zimnt údržby, proveden;ých org. opaťeních, okolnostech a
skutečnostech, o výkonech pracovníků, mechanizmů a pouátém materiálu.
b) Denně provádí kontrolu stavu vozovek, chodníků a veřejných prostranství a stanoví další činnosti pníce
zimni údržby.
Zejména:
_ vede denní záznano zimní údržbě a denních klimaticlcých podmínkách v deníku zimní údržby
- kontoluje spolehlivost tel. spojení
- v rozsatru opravárenské kapacity zajišťuje opravu nasazených mechanizrnů a vozidel správce místích
komunikací
_ podle pokynu vedoucího zitnrli údržby povolává další pracovníky a smluvně zajištěné dodavatele zimn|
údržby
_ potvrzuje prvotú doklady o qýkonech dodavatelů zimni údržby, vede evidenci o spoťebě poslpoqých
materiálu, výkonech pracovníků, mechanizrrů a ostatních prosfiedků vlastních i smluvně zajištěných.
_ áčasťíuje se šeťení dopravních nehod, u nichž je podeďeni, že vzrikly ze závad ve schŮdnosti nebo

sjízdrrosti

Kromě zrákladních povinností pracovníka vyplývaj ící eh ze ZP maj í j eště §rto povirrnosti :

- dle pokynů vedoucího směny plní svědomitě stanovené rrkoly

- bez souhlasu vedoucího směny nesmí opustit předepsanou tasu
- stanovení rikolů a pořadí prací stanoví vedoucí směny

_ při práci dodržuje platné předpisy pío provoz na veřejných komunikacích a pfudpisy týkající se bezpeěnosti
při práci

- při plnění rrkolů zilrnni údržby, dojde-li k poškození cizího motorového vozidla ohlásí toto na dispečink a
vyčká do příjezdu DI PČR.

,--Z- J--'



5. povinnosti dodavatelů prováděiících zú
- dle pokynů dispečera zimnt údržby zašít s odklízením sněhu nebo poslpem. Při ťvalém sněžení se

odstraňování sněhu opakuje

- plnit svědomitě stanovené úkoly

- o své činnosti vést evidenci

- mít sjednano pojištění podnikatelů své podnikatelské činnosti a zákonné pojištěné vozidel

- při práci dodržuje platrré předpisy pro provoz na veřejných komunikacích a předpisy týkající se bezpečnosti
při práci

- odstrariování sněhu bude prováděno po trasách a v pořadí důleátosti stanoveném tírnto plránem zimni
údržby.

- při plnění ukolů zinni údržby, dojde-li k poškození cizího motorového vozidla ohlásí toto na dispečink a
vyčká do příjezdu DI PČR.

11. základní technoloeické postupv

1. odstrarioviání sněhu na chodnících -mechanizovaně

K odstraňoviání sněhu na chodnících se použijí §rto mechanizrny:
- 1 ks ma]otraktor 4TK14 s radlicí
-1 ks malofaktor Yukon
- 1 ks AEBI se sněhovou frézou

2.odstraňovrání sněhu na chodnících - ruěně

K odstaňování sněhu na chodnících se pouájí §rto mechanizmy:
- 1 ks ruční sněhové frézy na úklid úzlcých chodníků do 1 m šíře
- hrabla a jiné ruční nrářadí

3.odstaňování sněhu z komunikací mechanizovaně

K odstraňování sněhu na komunikacích se použijí §lto mechanizmy:
- dle výběrového řízení na dodavatele zimní údržby

12. zdrsňování náledí nebo Brerrezen uietÝch sněhových vrstev

Po ukončení odsfiaňovárú sněhu plužením bude v případě pořeby prováděno zdrsňoviiní powchu inertními
materiály.

13. Likvidace sněhu

Pro likvidaci sněhu bude využita technika dle výběrového řízeni a sníh bude na pokyn dispečera ZÚ odvezenna
meziskládku u splavu.
Mechaniarry pro likvidaci sněhu: dle výběrového řizeru



Odvoz sněhu bude zajišťován výjimečně - dle nutnosti a to především z těchto míst:

- centrumobcepředhotelemFreud

- autobusovénádraž

- Parkoviště před Jednotou

14. Skládkv inertního materiálu

Centrální skládka ineruího materiálu se nachání v prostorách dodavatele vzešlého z výběrového íízeni.
Plánovaná celková roční spofieba posypového materirálu 250 t.
Disponuje se posypoqým materiiálem ve dvou frakcích.

Po katastru obce jsou roznístěny samoobslužné skládky cca 1 tuna poslpového materiálu : Budou připraveny

- navezeny sprůvcem.

1. Ujmiska Březin4 první stoupaní
2, Ujmiska Březinq první odbočka do lesa
3. Osmekudopravní naďry sněhové řetězy
4. Pod Odrouu odbočkykřadovkrám
5. Pod Odrou uplotu- věšímnožsM
6. ZaFreudempod p. Kišou
7. U čerpací stanice- pod p. Kaletou
8. MŠ u vchodu
9. Směr Sokolskiál v koleně
10. Nad p. Zielonkou v koleně
1 1. U kontejnerup. Vaňková
í2. zvonlce nad zatáčkou
13. Most přes Sepehý odbočka Hamrovická cesta
14. U želeničního přejezdu
15. Odbočka k vile
16. Odbočka k p. Kyselému
17. Cesta k zámečku odbočka p. Stefek
18. Cestak zámeékllZx
19. U vodojemu p.Krhutová
20. Cesta nad školkou - odbočka a točna p.Šrubař
21. DPS- ugaréůn
22. U telefonní rlsředny
23. SjezÁMontér
24. Sjezd Ondráš
25. Rozcestí k Sluníčku
26. Osmek za mostem směr p. J. Tomančiák

15. oreanizační zabezpečení v nepředpokládanÝch situacích

V případě, že vlivem poruchy, poškození sfioje aifrfrí údržby, nebo výpadku personálního zajiŠtění dojde

k výpadku stroje zllrnrti údržby delší jak 4 hod, je povinností ostatních mechaniznŮ zastoupit nefunkČní stroj

zimniúdržby a postupovat podle sfupně důležitosti komunikací a chodníků.

16. oreanizační zabezpečení kalamitní sifuace

V případě, že vlivem klimatických či jiných přírodních vlivů se stane většina místdch komunikací neschŮdná a

o.i3iiarra i při nasazení vlasfiúch a všech v oblasti dosažitelných sil a prosředků, vyblasí obec KALAMITNÍ
sITUACI.
Vyhlašení katamitní - havarijní situace provede starosta obce, v pfipadě nepřítomnosti zásfupce starosty.

Vyhlášení bude provedeno vyvěšením na uřední desce, internefu a pomocí systému ochrany obyvatelstva tj.

sirénou umožňuj ící reprodukci mluveného slova.



17. kontrolní činnost nři nrovádění zimní údržbv

Kontrolní činnost bude prováděna narnátkově.

18. §eznam pracovníků zaišt'uiíeích zimní údĚbu

Vedoucí zímntúdržby - Starosta obce - tel. 558 412 54l
Zásbrycevedoucí zimniúdržby - Místostarosta obce - tel. 558 41,2 541

Dispečer zifllíliúdržby chodníků - tel. 558 412 547,739 275 5I4
Dispečer komunikací - dle výběrového řízent viz příloha

Počet pracovníků Obce Ostavice- údržby chodníků:
Dispečer: 1 pracovník
fuaiOi: 3 zaměstranci
Pomocní pracovníci: 2 zaměstranci

poěet pracovníků - údržbv komrrnikací : dle v.ýběrového řízení

Výpomoc:
Dodavatelé dle smlouvy

Zprac,oval: komise ZO pro zimni údržbu

V Ostravici dne 31.a7.20l4

Tento plr{n zimního období nabývá platnosti dnem 8.10.2014 . dle usnesení Č. 31102 rady obce ze dne

8.10.2014, součástí tohoto plánu je PříIoha č.1, kde jsou rozděleny úseky a stroje ňffini ÚdrŽby.

/á-4-/.....' Miroslav Mališ
starosta obceó*E§:

oBEcNÍ ÚŘxp v o§TRÁvIci
Vyvěšeno dne y'3 ,/l, Zrrt,



Příloha č.l soupis firem

K plánu zimní údržby obce Ostravice 2014-2OL5

Schváleného radou obce usnesením 3lt02. dne 8.10.2014

Rozdělení úseků a stroiů:

ťIsek I. Ostravice centrum:

Dodavatel- poskytovatel zimní údržby:

RV Styl s.r.o., Martinovská 3168/48, Ostrava, lČ: 26821486 tel 558 680 108,

724 8O4 7 5L, e mail : ad mi nistrativa @ rvstyl.cz

Zástupce firmy lng. Radim Velička tel:602 7t8352

Nabídnutá technika CAT 432E počet radlic 3 / dle smlourry/

seznam komunikací

a

a

a

a

o

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

centrum obce,kolem budovy Obecního úřadu, komunikace pošt4
parkoviště před hotelem Freud
parkoviště před nákupním sťediskem lJednotal
autobusové nádtaží
od silnice V56 kolem MŠ na horečku po p. Fialu
odbočka Základni škola a k RD p.Němec
odbočka od MŠ k RD p.Velička
silnice no Štefanik
od silnice V56 kolem hotelu Freud po RD p. Valáška
odbočka hotel odra,řadová zástavba
od silnice V56 kolem potoka Bučací k RD p.Závodný
odbočka kolem RD p. J.Tomančáka po napojení na Smíkovku
odbočky na komunikaci nad MŠ a komunikace k RD p. Mrkva
odboěky od silnice V56 k RD p.Zápalka p. Szkandera" p. Fojt, p.Lojkásek ěp.534
odbočky od silnice za hotelem Freud po RS Válcormy Plechu (p.Stonavský, p.llrstka
pí.Křípalová)
komunikace Smrkovkanaroz}tani s Celadnou, odboěka p. J.Liďák (č.p. 89)
odbočky k RD p.Adarrriš, RS Válcovny plech
komrurikace od RS Válcovny plechu po RD p. Valášek
komunikace k rozcestí na skalce
komunikace nad p.Závodnýmk RD p.Janošec
komunikace kolem Hájenky p.Vašina
odboěka kolem p.Štefl<a po RD p.Dudka
od silnice V56kRD p.Gulánovi

-4--/- J--



Úsek II. Hamrovice:

Dodavatel- poskytovatel zimní údržby:

RV Styl s.r.o., Martinovská 3168/48, Ostrava, lČ: 2682t486 tel 558 680 108,

724 8O475t, e mail: administrativa@rvstyl.cz

Zástupce firmy lng. Radim Velička tel:602 7L8352

Nabídnutá technika CAT 432E počet radlic 3 / dle smlouvy/

seznam komunikací

. od silnice V56kDPS,včetrrě dvora
o parkoviště u pily po most Parmy
. od silnice V56 kolem p. Choleva na rozcestí u Halfara
. komunikace Sepetná k hotelu Montér a Slrrníčko
. Hamrovická cesta od Sepefuié po DPS
. odbočka Harnrovická školavila OKD
. kolem restaurace u Řeky po lávku přes řeku,RD p.Mališ
. komunikace od mostu P.Bezruče kolem RD p.K.Mališe po rozcestí Halfar
. od Bezručova mostu kolem zvonice p.Bruss, p.Ručka
. komunikace kolem RD p.Šerek, p.Konopáč
. odbočky na cestě od rest.u Řeky po lávku (p.Plucnara, p.Satina, p.Masopust po les)
. komunikace k bytovému domu ě.p. 110 ( Osmek)
. komunikace Rekreační sředisko ostrá
. komunikace k RD p. Winkler, p.Kašparek, p.Icbnovs§ý
o spojnice rozcestí .Halfar k Sepetrré
. komunikace k evangelickému kostelu
. komunikace k RD Hájenka p.Pařík
. komunikace po bazén hotelu Montér
r parkoviště u Trafa rozsah dle poďeby
. oduoeky od Hamrovické cest} k RD (p.Milata p.Kiša p.Šerek, OVAK, Dětmarovice

pod kontejner)



Úsek III. dolní Ostravice

Dodavatel- poskytovatel zimní údržby:

RV Styl s.r.o., Martinovská 3168/48, Ostrava, lČ: 26827486 tel 558 680 108,

724 8O4 757,, e mail: administrativa@rvstyl.cz

Zástupce firmy lng. Radim Velička tel:602 7L8352

Nabídnutá technika CAT 432 E počet radlic 3 / dle smlouvy/

o parkoviště před nrákupním sřediskem lJednoá]
. d,rur Hasičské zbrojnice
. od silnice V56 k ČD Ostravice-zastavka
. příjezdová komunikace mezi dolní panelové domy
o parkoviště u kostela
. od silnice V56 přes most P.Bezruče -Kamenec po Novou ves
o íl& Kamenci kolem RD p.Plucnary
. od silnice V56 ulice po rozcesť p. Červenka
o od silnice V56 kolem p.Snašela k RD p.Albrechta
. od silnice V56 směr sokolská chata k RD p.Stefek
l garáže u dolních panel.domu a za p.Škapou
. odbočky od silnice V56 k RD p.Trčka p.Nekoranec
. odbočky od silnice V56k RD p.Uhlař po koleje, p.Gola po koleje, p.Giža
. odbočlqy od silnice V56 k RD p.Bužg4p.Zátopek, pí.Jašová
. odbočky od silnice V56k RD p.Mohelník kolem p. Krpce, p.Milata, p.Sříž
. odboěky od staré cesty k RD p. Kudělka" p. Kuchejd4 p. Bruna
. odbočky od staré cesty k RD p.Němec, p.Velička
. odboěka od staré cesty k RS Da]kia Morava
. komunikace kolem senažních věží

. komunikace Sřibník k RD p.Pavlica, p.Foldyna

. odboěky v Ulici k RD ( p. Březina, p.Javora, p. Malík)

. parkoviště u obecního hřbitova

. stará cesta od V56 kolem p.P.Lojkaska po p Mohelnika
o od silrrice V56kRD p.Lojkásek (velitel SDH)
. od silnice v56 kolem restaurace u Tkáčů po kontejner peřeje
. od silnice V56kZD kolem byt.domu za Jednotou
. autobusové zastiávky u Tkáče a u p.Mohelníka
. od silnice V56 k kabinám TJ Sokol, k lávce
. od silnice U56 zahřbitov po RD p.Jandačka
. odboěky cesta Kamenec (p.Kudělk4p.Vank, p. Klaněník, p.Volný, p.Jand4 p.Štalcr,

p.Dyba, směr peřeje po potok)

_ ---aá, ,'



ÚsektV. Mazák:

Dodavatel- poskytovatel zimn í údržby:

RV Styl s.r.o., Martinovská 3168/48, Ostrava, lČ: 2682L486 tel 558 680 108,

7 24 8O4 7 51,, e ma il : ad ministrativa @ rvstyl.cz

Zástupce firmy lng. Radim Velička tel:602 7t8352

Nabídnutá technika CAT 432E počet radlic 3 / dle smlouvy/

. od silnice IJ56 zatni cesta kolem panel. domů Bučkovice, Jiťenka po čerpací stanici
c gaúňe zaMýtem, za konírnou, odbočky p.Zajíc,p. Zejdltk,
. komunik.ace zaTunzerovou pilou
. Čerpací stanice Čepro

. Mrazák- přehrada Šance

. Mazák-p. Košinslcý, p.Pavlán

. l,/razák- Hotel Zlaty Orel,kolem hájenky na Mazáku

. komunikace směr Muchovice, hors§ý hotel Liptov

. komunikace ujmiska k penzionu Březina

. odbočky od silnice V56kRD p.Pavlica p.Michna, p.Bondarenko,pi. Žéková

,4,č:: /--



ÚsekV. čehdná:
Dodavatel- poskytovatel zimní údržby:

Jaromír Blažek, Čeladná 684, lČ: 42997t6a e-mail: jaromir.blazek@centrum.cz

Zástupce firmy : Jaromír Blažek 604 416 828

Nabídnutá technika : čelní nakladač počet radlic 1/ dle smlouvy7

. komunikace v k.ú. ostravice za řekou celadenkou

úsek w. svpané úsekv- posw ien stoupání a klesání:

Dodavatel- poslqfiovatel zimní údržby:

Jaromír Blažek, Čeladná 684, lČ: 42997160 e-mail: jaromir.blazek@centrum.cz

Zástupce firmy : Jaromír Blažek 604 416 828

Nabídnutá technika Multicara 4x4 počet radlic t l dle smlouvy/

. od silnice V56 kolem MŠ na horečkupo p. Fialu

. od silnice V56 kolem hotelu Freud po RD p. Valráška

. odbočka po hotel odra

. od silnice V56 kolem potoka Bučací k hotelu Beltine

. komunikace sepetná k hotelu Montér a sluníčko

. od silnice V56 kolem p. Choleva na rozcestí u Halfara

. spojnice rozcestí Halfar k sepefué

. odbočka od Hamrovické cesty k DPS

. od silrrice V56 k DPS

. komunikace od mostu P.Bezruěe kolem RD p.K.Mališe po rozcestí Halfar

. komunikace hotel Ztaty orcL

. od silnice V56 ulice po rozcestí p. Cervenka

. od silnice V56 kolem p.Snašela k rozcestí nad restaurací Golf

Skládka poswového materiálu Ostravice č.p.561



Úsek VII. Individuální úklid a odvoz sněhu ítechnika pro KALAMITID:

Dodavatel- poskytovatel zimní ridržby:

Jaromír Blažek, Čeladná 684, lČ: 429g7L6O e-mail: jaromir.blazek@centrum.cz

Zástupce firmy : Jaromír Blažek 504 416 828

Nabídnutá technika čelní nak|adač počet radlic 1/ dle smlouvy/
]

Nákladní atrto + kontejner

Kramér

. parkoviště, komunikace a jiné plochy (radlice nebo lžíce bez zubů)

-ará


