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písBnmÁ vÝzv n K poDÁlrí NABíDKy
pro zadéni veřejné zakáÁ<y malého rozsahu dle § 12 odst.3 zilkona I37 /2006 Sb.

a dle ustanovení zákona §18 odst.3 zflkona 137/2aO6Sb. na dodávku služeb

wzÝv^K poDÁNí NABíDI§

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávaci podmínky včetrě požadavků na
prokázáni splnění kvalifikace na]eznete v následujícím textrr w^ry k podárú nabídky a
prokér;áni kvalifikace.

1. Nózev zakáz@

,, Poslcytování techniclcých služeb, odklízení sněhu, odhrnování sněhu,
po§yp komunikací a jiné práce při zimní údržbě komunikací na území
obce Ostravice pro období 1.11.2015 do 313.2016.6

2. Zadavatel
Identifikační údaj e zadavatple:

obec ostravice

Ostravice 577, PSČ T914
297046

Jiří Pavlrán - místostarosta, pověřen k jednání v této zakázce

Pavel Božoň- správa maj etku, tldůba komunikací

KB Frýdek Místek" expoz. Frýdlant n.O.

3125-78l la100, KB Frýdek Místek

Niázev:

Sídlo

Identifikační číslo:

Jednající osoby:

Bankovní spojení

čislo účtu



3. Předmět veřejné zakóďE
Předmětem veřejné zakád<y v rámci tohoto zadávacího řízeni je dodávka služeb,

poskytovrání technických služeb, odklízení sněhu, odhmoviání sněhu, posyp komunikací při
zimrlíúdížbě komunikací ajiné práce spojené se zirnní údržbou naí:zemi obce Ostravice pro
období 1.11.2015 do 313.2a16, kíerá může být vpřípadě klimatic§ých podmínek
prodloužena.
Předpokládaný počet strojů 7jfr:rrri údržby komunikací je stanoven dle předchozích zimních
období
Úsekv č l.až č.3
lx traktor, pro každý úsek, kde kažňý je vybaven čelní a zaďni sněhovou radlicí, / sněhové
zadni radlice a záběru ,,N' l šíři odklizeného jízdního pruhu při jednom píejezdu l
v technické šíři min. 2500mm/ dle technické specifikace) dle grafické pfilohy 1 . VaniknouJi
při sněžení závéje, nebo dosáhne-li wýška sněhu cca 30 cm, bude nasazen šípovY pluh která
v složené šípové pozici vykazuje šíři záHru min 2500mm pozice ,,A" (dle technické
specifikace) dle grafické přílohy č.2, Tzn. Celkem je požadováno 3 traktory každý s čelní a
zadni radlicí-
Usek č.4
1 x smykem ťlu:ený nakladač-b ezalbá lopata"
Úsek č.5

lx sypač komunikací s nosností min. 3 tuny posypového materiálu. Uchazeé bude mít v obci
Ostravice ve vlastnictví či smluvně zajištěno 4pevněné místo pro uložení posypového
materiálu v množství 250 tun a uvede toto místo.

Pracovníci zimni údržby komunikací budou v období 1 . l 1 .201 5-3l .3 .2016 v pohotovosti dle
plránu zifini úďtžby pro dané období, který bude doplněn po ukončení výběru dodavatele ,

zaptacovátlim údajů do plárru rimní údržby. Objem prací je ávislý na klimaticlcých
podmínkích. Předpokládaný finanční objem všech pracíje dle předchozích období cca 500
tis. - 1,2 mil Kč bez DPH.

Rozvoz-doplnění posypového materiálu na samoobslužré skládky- hromádky nejsou
předmětem nabídky.

Plan zimní údržby komunikacínaízemi obce Ostravice zimní období 2015/2016 je pro
dodavatelskou firmu závantý a lze měnit jen se souhlasem objednatele.

4. Zaddvací podmínley

Podarrá nabídka bude splňovat následující podmínky:
o nabídku lze podat na celý předmět z*ázkl nebo jeho části - useky
r každý uchazeč může předloát pouze jedinou nabídku
r dodavatel, kter,ý podal nabídku v zadávacím řízeni nesmí být současně

subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řizeni. Dodavatel, kteú
nepodal nabídku může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacímízeni

o nabídka a všechnyjejí části musí b}t vyhotoveny v českém jazyce,
r nabídka musí byt zadavateli doručena nejpozději v okamžiku vypršení lhůty pro

podarť nabídek, nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žáďné
pochybnosti1' za poěeali nesrovnalosti a vzájemné si odporující údaje je zodpovědný
uchazeč
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Obsah nabídlE
Nabídka bude obsahovat nrfuledující informace:

Identifikační údaj e uchazeče.
Kopie tecbniclcých prukazů mechanismů, které mají přidělené Registrační zrlačky
(SPZ) ajsou uvedeny v nabídce
Fotodokumentace strojů s příslušenstvím pro zimní údržbu 2x fotografie /lx čelní a lx
boční pohled/ ke každému stroji uvedeném v nabídce
Popis řešení sifuace v případě poruchy stroje /napříHad rezeryní stroj zimní údtžbyl
Živnostenské oprávnění pro uvedenou činnost- prostá kopie
Doba vénaninabídkou
Nabídka musí blýt podepsaná osobou oprávněnou zauchazeěe jednat.

6. Požg,davky na způsob qrracovóní nabídkové ceny,
o Nabídková cena musí b;it uvedena v české měně (CZK).

7. Doba a místo plnění zakózlE
Doba plnění: zimní období 1.11.2015 do 31.3.2016, v případě klimatických podmínek
může blýtprodloužena.
Místo plnění: {lr,eíniobce Ostravice

obcho.|ní a platební podmínky
Žadatet přeďoŽí jako součást nabídky akceptovatelný návrh smlouvy o dílo včetně
platebních podmínelď sm]ouva vuvedena vpříloze/. Fakturace bude provááéná
měsíčně nazakJadé potvrzených dodacích listů a dispečerského denílnr/ podmínky ve
smlouvě/. Platební podmínlcy jsou zadavatelem starroveny na 2t dnů splatrosti od
doručení faktury. Náwh rrymezuje budoucí rarnec smluvního vztahu. ZaÁavatelje po
ukončení zadávacíůo řízení oprávněn o obsahu náwhu smlouvy dále jednat a
vyžadovatjeho úpravu, doplnění nebo zrněnu.

8. Způsob hodnoeení

Hodnotící kritérium:

Nabídky budou posuzovány z hlediska nejvhodnější nabídky na zajištění
tdržby komunikaci na tu,emi obce Ostravice.

9, Podóvúní nabídek
Uzóvěrka podóní nabídek je ponděH 14.09.2015 do 10.00 hodin.

Nabídka doručená v termínu na adrese:
Obecní úřad v Ostravici, Ostravice č.p.577r739 14 v jednom originrále. Nabídka musí
být doručena v zalepené obflce amašena niěr.vem zakázk.1r a slovem ,,neotvíraťo
v levém horním rohu. Roáoduje termín doručení zaÁavateli, nikoliv podaní poštovní
službě.



I0. DaIší zaďóvaeípodmínky pro uchazeče

Další podmínky zadavatele jsou:
o Podané nabídky se newací.
o z.adayatel si vyhrazuje právo poádat přistavení strojů uvedených v nabídce a to do 5

dnů od zaslaní ádosti o přistavení k sídlu zadavatele.
o Náklady spojené se 4lracováním nabídek zadavatel nehradí.
o zadavatel si vylrrazuje pravo v průběhu zakázky aněnit, upřesnit nebo doplnit

podmínky zakárkl a to písemně a všem účastníkům shodně.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zaóávacíůroť:zeni, nejpozději však do podpisu
smlouvy s vybraným uchazečem.

o zadavatel sivyhrazujeprávonevybrat žádnébouchazeče.

Uchazeči, kteří řádně doručí své nabídky, budou o v}sledku výběrového íízent informováni
elektronickou poštou (emailem) do 7 dnů od výběru dodavatele.

Yýrvu k podání nabídky projednala Rada obce na svém zasedání usnesením dne 17.8.2015.

ógec
739 14 osTRAvlcE
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... {d,.r3...a;:x.....,,...
l/ Jiří pavlán

i/Místostarosta obcel
Příloha: zveřejněny na www.obec-ostravice.cz
PLánzimni tňržby komrrnikací pro zimní období 201512016
Smlouva o dílo
Grafická příloha č.1
Grafrcká příloha č.2



1. Název:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:

SMLOUVA O DILO

I.
Smluvní strany

obec osíavice
Ostravice 577
Ing. Miroslav Mališ -starosta obce
00297a46
CZOa297a46

(dále j en,,obj ednatel")

obchodní íirma
se sídlem:
zastoupena:
IC:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsánav obchodním rejstříku vedeném .... soudem v ..., oddíl ..., vložka ...

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických arealizace stavby:

(dále j en,,zhotovite1*)

POZN.: údaje na řádcích ]-4 se vyplní dle ťypisu z obchodního rejstříIat. Polaň je
zhotovitelem fyzicka osoba - podnilratel nezapsaný v obchodním rejstříhl, je řeba místo
,,sídla" uvést ,,místo podnilraní", vypustit řádek ,,zastoupena:" a místo řádku ,,zapsána
v obchodním rejstřífu... ....-. " uvést údaj o zópisu do jiné evidence, ve Heré je daná osoba
zapsána

il.
základní ustanovení
1. Smluvní strany se na zíkladě úplného avzájenrtého konsensu o všech níže uvedených

ustanoveních dohodly v souladu s ust. § 262 odst.1 zékonaě.5l3/199l Sb. Obchodního
zákoníku, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy
vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zrákoníku a terrto
závazkový vňah se bude řídit ustanovením § 536 anrásl. tohoto zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v č1. I. smlouvy a taklréž opévnění
k podnikání jsou platné ke dni uzaťení této smlouvy a v případě jakýchkoli zněn údajů
uvedených v č1. L této smlouvy se §mluriní §fuany zavan$í §rto změny oznámit druhé
smluvní straně bez zbytečného oclkladu.

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožqýrn a že dohodu
uzavŤely po pečlivém zvžňenivšech možrých dusledlcu.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude mít účinnou pojistnou
smlouvu pro případ zpusobení škody v souvislosti s plrrěním předmětu smlouvy, kterou
kdykoliv la požádáni předloží zástupci objednatele.

5. Zhotovltelprohlašuje, že je odbomě způsobilý k zajištění předměfu smlouvy.



III.
předmět smlouw
1. Předmětem této smlouvy je závazekZhotovitele, že zapodmínek v této smlouvě dále

uvedených, poskpne Objednateli služby spočívající v zajištění z.imní ídržby komunikací
(dále jen ,,ZÚK"l,tj. zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací III. a IV.
třídy v obci Ostravice v rozsahu uvedeném v této smlouvě a v Plánu zimntidržby
příslušného období Příloha č.1

1.I. ZÚKpředstavuje:
a) zajištění sjízdnosti na místrťch komunikacích (dále jen,,MK") III. ťídy, zajištění

schůdnosti na MK IIL ř. v lokalitách, kde nejsou vybudovány souběžlé
chodníky s MK III. tř., zajištění prujezdu parkovišti a zajíštěttt prujezdu
řadoqými garážemí, ošetření zásobovacích ploch,

b) zajištění schůdnosti MK IV. tř. (chodníků a zpevněných ploch) ve vlastnictví
obce Ostravice, schodů, stánů, ramp,

c) uvolňování a povrchové čištění kanalizačních vpustí a zajištění odtoku tajícího
sněhu z komunikací a zpevněných ploch,

d) odvoz sněhu na vytypovaná místa pouze dle pokynů objednatele (místa jsou
uvedena v,,plánu zimnt udržby*,

e) zajištění nepřetržité dispečerské služby vč. dispečerského vozidla a vedení
dispečerského deníku v časové posloupnosti dle platných předpisů,

0 nákup posypového materiálu - strusky, dovoz a její uskladnění pro nrásledné
použití ajejí použití vč. nakládky,

1.2 Rozsah prací
o plužení , traktorem, kde každý je vybaven ěelní a zadni radlicí / sněhové zadní

radlice o záběru ,,A" / šíři odklizeného jízdního pruhu při jednom píejezdu l
v technické šíři min. 2500mm/ dle technické specifikace) dle grafické přílohy 1

planu zimní údňby . VzniknouJi pfi sněžení závěje, nebo dosáhne-li výška
sněhu cca 30 cm, bude nasazen šípový pluh která v složené šípové pozici
r,ykazuje šíři záběru min 2500mm pozice,,,L" (dle technické specifftace) dle
grafické přílohy ě.2 planu zimrttídržby

. Posyp inertním materiáIem (kamennou drtí) ve dvou frakcích 0-4 a 8-16mm
vozidlem s nosností nad 3t posypového materiálu

o zhotovitel disponuje vlastní či má smluvně zajištěnou zpevněnou ploch v obci
Ostravice kde je možné složit posypový materiál v objemu 250 t, plocha je
umístěna

. Údržba vsfupů a vjezdů k budovám a zásobovacím rampám s ohledem na
vlastníka nemovitosti.

. odvoz sněhu na výrvu objednatele z vytipovaných komunikací nebo jejich
úseku při enormním přívalu sněhu, kteqý bude áotovitelem prováděn i ukoněen
jen na zálrJadě pokynu objednatele. O této skutečnosti bude proveden zápis do
dispečerského deníku.

o v případě nutnosti provádět údržbu v měsíci říjnu či dubnu, budou práce
prováděny na ý rvu obj ednatele.

o Zajištění nepřetržité dispečerské služby a dispečerského vozidla vč. vedení
předep sané dokumentace.

o pokud nebude trva|ý spad sněhu a bude zqýšena kluzkost bude se provádět posyp
inertním materiálem.



2. Jedná se o veřejně přístupné plochy. Postup provádění zimnt údtžby se bude řídit
příslušn;fm pliánem zimnt údržby daného období. Zií:r:ríli tdržba bude prováděna
v závislosti na klimatic§ých podmínkách.

3. Objednatel má právo změnit objem ploch uvedený v odst. 2 tohoto článku, a to dle
aktuálních potřeb objednatele. O této skutečnosti je objednatel povinen informovat
Zhotovitele v dostatečném předstihu, to je nejméně 7 kalendářních dnů před platností
této změny.

IV.Místo a čas plnění
1. Místem plnění závazka dle této smlouvy jsou komunikace (vozovky včetně přechodů pro

chodce, chodníky, parkoviště, srázy, rurrtpy), které jsou v majetku obce Ostravice. Přesné
vymezení plochy, na kterou se váahují služby, jež jsou předmětem této smlouvy, jsou
obsaženy v Plánu zrmní údržby pro příslušné období.

2. Zařazeni komunikací do řídy důležitosti se může dle roáodnutí objednatele v pruběhu tívélrri
smlouvy změnit. V případě změny v udržovaných plochách budou §rto operativné zaznamenány
v dispečerském deníku a nasledně v Plánu ZÚKpropříslušný kalendrářní rok.

3. Odvoz sněhu bude prováděn pouze navýzva objednatele, ato zwtypovaných komunikací nebo
jejich úseků při enormním přívalu sněhu. Místo ťyvozu sněhu je uvedeno v Příloze ě. 1 této
smlouvy. Odvoz sněhu bude Zhotovitelem zahájen i ukoněen jen na zrákladě pokynu objednatele.
o této skutečnosti bude proveden zápi5 do dispeěerského deníku.

4. Termín plnění předmětu smlouvy bude zahájen po podpisu této snrlouvy a v závislosti
na klimatic§ých podmínkach v rozsahu Plánu zlmnt údržby pro příslušné období.

5. Smlouva se vzavká na dobu určitou, a to ode dne nabytí úěinnosti smlouly do 31. 3.
2016. V případě nepřízniqých klimatic\ých podmínek, mtňe bý automaticky
prodloužen4 nejpozději však do 31. 5. 2016.

6. Zhotovitel se dále zavazuje, že nad, rámec služeb uvedených v čl. Itr této smlouvy, je povinen
poslcyfirout Objednateli službu dle individuálního polcynu Objednatele, zejména při odstranění
následků havárií, žvelných pohrom a podobně. V tomto případě je Zhotovitel povinen zahájit
poslcytování požadovaných služeb do 2 (dvou) hodin od obdržení pokynu ze sttany Objednatele.

7. Pokud nastane nutnost dle klimatic§fch podmínek provést ZÚr pred, a po zimním
období (tj. před 1.11, nebo po 31.3. příslušného roku) bude Zhotovitel vyzván
telefonicky objednatelem. O této skutečnosti se provede zápis do dispečerského deníku.

8. Plnění blde zahájeno na zákJadé telefonické výmv Objednatele Zhotoviteli se zápisem
do dispečerského deníku prováděných prací. Pokud nebude Zhotovitelem zapsána Ýma
do dispečerského deníku, nemůže se domiáhat plnění z1'eta smlouvy.



v.
cena a způsob ieiího uhrazení

a) Cena za jednotlivé služby poslqrtované podle této smlouvy je stanovena dohodou
smluvních stran v těchto ěástkách:

Uselcy
dle
plánu
Za Položka

Registrační
značka
nebo VIN

Jednotka

Cena za
jedn. bez

DPH

Cenaza
jedn.

s DPH
Usek
č.1

Traktor 1 vč. čelní
azadni radlice hod.

Usek
č.2

Traktor 2 vč. čelní
azadni radlice hod.

Usek
c.J

Traktor 3 vč. čelní
azadrú radlice hod.

Usek
č.4

Smykem řizený
nakladač u hod.

Usek
č.5 swač komunikací hod.

přeiezdv svoače km
Nakládka oosvou hod
pohotovost den

Smluvní strany sjednávají, že ceny uvedené v odst. 1 tohoto článk:u jsou cenami
konečn;frni, zahrnující veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné niáklady (viz čl. III ,

odst. 1. a) - 0 této smlouly) Zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné plnění předmětu
této smlouvy.

Cena uvedená v č1. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena Zhotoviteli na záHadé dílčích
faktuí za jednotlivé položky díla" kjejichž vystavení je Zhotovitel oprávněn po
poslqrtnutí kažďé služby, kterou Objednatelí na zíldadě této smlouvy poslqytne. Oďvoz
sněhu bude fakturován samostatnou dílčí fakturou po ukončení této činnosti (o čemž
bude proveden zápis v dispečerském deníku). Splatrrost faktury ělrl'izl (dvacetjedna) dní
ode dne jejfto doručení Objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i
při placení jiných plateb (napr. uroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody ad.).

Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vytičtování označené jako faktura, kíerá musí
mít ná]ežitosti daňového dokladu podle platné právní úpravy.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je dru}rá smluvní strana
povinna ve faktuře uvést §.to údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo srrrlouvy a datum jejíha vzavřeni,
c) předmět smlouvy,
d) označenibankya číslo účtu, nakterýmábfi častkazaprovedenoupráci uhrazena,
e) lhůtu splatnosti,

0 ozflaěení osoby, která fakťuru vyhotovil4 vč. jejího podpisu a kontakíního
telefonního čísla,

g) číslo objednavky a datum jejího doručení Zhotoviteli
h) IC a DIC objednatele a áotovitele, jejich přesné nany a sídlo,
i) soupis skutečně provedených prací, potwzené dodací listy
j) zaznanz dispečerského deníku.

b)

c)

d)

e)



6. Nebude-li faktura obsahovat někíerou povinnost nebo dohodnutou niiležitost, bude
chybně vyičtovaná cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn fakh]ru před uplynutím
ihůty splatnosti wátit druhé smluvní straně (Zhotoviteli) k provedení opravy. Ve vrácené
faktuře bude vyznačen důvod vrácení. Zhotovitel provede opraw vystavením nové
faktuťy. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli.

Doručení faktuťy provede Zhotovitel osobně na adresu Objednateie uvedenou v č1. I této
smlouvy (na podatelnu) nebo prosťednictvím držitele poštovní licence nebo jiným
prukazrým způsobem..

Smluvní strany si v sou]adu s ust. § 21 zákona č. 23512004 Sb., o dani zpŤidané
hodnoty, v plafuiém znéni, sjednávají dílěí plnění, které se považuje za samostatné
zdanitelné plnění uskutečněné v termínech sjednaných v této smlouvě.

Zhotovitel jako plátce daně zpřidané hodnoty je oprávněn k dohodnuté ceně připočítat
daňzpřidané hodno§ v sazbě stanovené v souladu s příslušnými právními předpisy.

Objednatel aZhatovitel se dohodli, že cenu uvedenou včl. Vodst. l. této smlouvy je
možné z\rýšit nebo snížit ýhradně v případě, že v době uskuteěnění zdanitelného plnění
dojde ke zrrrěně právní úpravy |ikající se rnýše sazby daně zpřidané hodnoty.

Vpřípadě, že dojde ke vzniku skutečnosti uvedené včl. Vodst. 10 této smlouvy se smluvní
strany dohodly, že Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti zrrěny zálkonné sazby DPH je
povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této
smlouvě.

Na ákladě dohody smluvních stran Objednatel nebude poslgrtovat Zhotoviteli žádné zálohy na
služby poskytované dle této smlouly.

vI.
práva a novinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré kvalifikační a technické předpoklady pro řádné

plnění závark& vyplývaj ící ch z této smlouly.

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat s odbomou péěí tak, aby sjednané služby byly
poskytnu§ řádně a včas, za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu se
zájmy objednatele. Při plnění předmětu smlouvy je Zhotovitel povinen zdržeí se jednání,
jímž by nad obvyklou míru obtěžoval Objednatele nebo vlastníky pozemků a staveb,
které sousedí s plochami, které jsou místem ptnění závazka Zhotovitele dle této
smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje v pruběhu provádění díla zabezpečovat na vlastní nráklady odvoz
a likvidaci odpadu, kterY vznikl na předmětnYch plochách v důsledku činnosti
Zhotovitele, s v,ýjimkou odvozu sněhu, který bude vyv!ňen na místo uvedené
Objednatelem.

4. Za úéelem řádného plnění předmětu této smlouvy je Zhotovitel oprávněn potĚít přenosná
dopravní značeni kzamezení zastavení a sání vozidel na udržovaných plochách. Zjištěné
nedostatky plnění předmětu této smlouvy způsobené zaparkovanými automobily nebudou
Objednalelem zohledněny.

5. Zhotovitel je povinen řídit se plánem ZÚt< pto dané ňmní období, zákanem č. 13/1997 Sb. a
vyhláškou é. Ia4/§97 Sb.

6. Při qýkonu nepřetržité dispečerské služby je dispeěer povinen písemně vést dispečers§ý deník dle
zákona ě. 104/1997 Sb. v plahém zrění, kteqý bude sloužit jako doklad o průběhu poslgitování
služeb dle rozsahu a v termínech sjednaných touto smlouvou. (dále jen,,Deník").

1. Zhotovitel je povinen vést dispeěers§ý deník ZÚK posloupně, každý den od zahájent zilnní
údržby (nejpozději od 1.1I. až po její ukončení roku následujícího (nejdříve 31.3.). V denftu

7.

8.

9.

10.
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8,

9.

11.

bude uvedeno: datum, klimatické podmínky, čas, místo provádéni ZÚK (niázev všech
jednotlivých MK dle třídy důležitosti - vozovka, chodník, srázy, rampy), způsob provedené
zimní údržby (plužení, ruční čištěni, fréza, posyp), použité mechanizmy, použity posypo§
materiál včetně množství, čas zahájení Z|]K, ěas ukončení, stav MK před a po provedeni WK,
všechny telefonické požadavky Objednatele (včetně uvedení času tohoto požadavku), případné
stížnosti (vč. času nahlášení a ěasu odstranění zjištěných závad) apod.
Zhotovitelje povinen předkládat tento Deník Objednateli, a to neprodleně po provedení kždé
služby poskytované nazákladé této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že bude mít připravenou dostatečnou mechanizaci pro provádění zimní
6&žby vrozsahupředmětutétosmlouvy. Technika uvedená ve smlouvě je váuaná na úseky
v plánu zimni idtžby a její nasazení je na daný usek je nutné dodržet. Umožnění sfrídaní
mechanizmů a použití jiné techniky lze pouze na zátJrJadě písemného souhlasu objednatele
uvedené v dispečerském deníku.

Zhotovitel je oprávněn si zajistit v případě kalamitní situace subdodavatele. Smlour,y se

subdodavateli musí mít dobu trvání stejnou, jako je doba plnění této smlour,y. V tomto
případě odpovídá Objednateli jako by předmětné služby poskytoval sám. Zhotovitel se

však zavazuje, že minimálně 80% objemu služeb, které bude poslqrtovat dle této
smlouly, bude poskytnuto vlastními kapacitami Zhotovitele.

Yýjezd techniky k zásahu musí b}t uskutečněn do 1 hod. od rozhodnutí dispečera,
případně na pokyn objednatele (ústního, telefonického nebo elektronického) - vše (časy,
jména, důvody, termíny, konkrétni místa - ulice a číslo domu, úseky MK) bude
zapsáno v dispeěerském deníku dispeěerem zhotovitele, ato každodenně v příslušném
časovém sledu.

V době trváru smlouly má zhotovitel možnost zpracovat ta záJrJaďě zkušeností
harmonogram ZÚK (trasy mechatizace vč. přibližných časů a místa zásahů). Ten předá

obj ednateli k odsouhlasení.

vu.
práva a povinnosti obiednatele
1. Objednatel poskytne Zbotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné a včasné plnění

předmětu této smlouvy.
objednatel je povinen před zahájením plnění předmětu smlouvy zajistit, aby Zhotovitel mohl
zaéít s posky,továním služeb v termínu sjednaném touto smlouvou.

Objednatel má právo kontroly plnění předmětu této smlouvy, a to vkaždé fžni jeho provádění.
Za účelem kontroly poslgrtování služeb je Objednatel oprávněn pořizovat foto a
videodokumentaci,

Objednatel si vyhrazuje právo lryzvat dispečera ťrrmy k provedení kontroly stavu MK
dispečers\ým vozidlem áotovitele. Dispeěer je povinen dostavit se k provedení kontroly do 1

hod, od ý*v objednatele, pokud není požadováno jinak.
Kontrolu plnění předměfu uzavíené smlouvy budou provádět pověření zaměstnanci objednatele
zařazení na odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství, úseku místního hospodrářství a

doprary v kteroukoli dobu a taktéž při ověřování zjištěných či nahlášených závad, bude k
próvediní kontroly v terénu vyzvándispečer firmy prová dějíci ZÚK.

Objednatel je povinen provést §zickou kontrolu kvality a rozsahu poskytnutých služeb a
výsledek této kontroly zaznamenat do Deníku, ktery si vede zhotovitel. Zjištěné závady (iejich
soupis) je objednatel oprávněn ozrámit zhotoviteli také e-mailem, telefonicky. V případě, že

plnění odpovidá rozsahu a kvalitě sjednané touto smlouvou, je Zhotovitel oprávněn provedenou

službu vyúětovat.
Zéunamem o věasném a řádném plnění učiněném v Deníku dojde ze strany Objednatele

kpřevzetí provedeného plnění. Tento záznam je Zhotovitel povinen společně sfakturou
předložit ve dvou vyhotoveních Objednateli. Bez předložení předmětného zápisu osvědčujícím
bezvadné plnění nemá Obj ednatel povinnost fakturu Zhotoviteli uhradit.
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8, Při áištění nedostatků v kvalitě je technický zmocněnec oprávněn převzeti díla odmítnout,
případně odmítnout zéásti. Vtakovém případě je áotovitel povinen sjednat nápravu dle ěl.
VIII bodu 2,3.Této smlouvy.

VIII.
odpovědnost zhotovitele
1. Zjistí-li Objednatel při provádění kontroly dle č1. VII. odst. 4. této smlouvy, že

poskýnuté služby rykazují vady, je Objednatel povinen tyto skutečnosti zaznamenat do
Deníku.

2. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vad plnění ve lhůtě 1 hod. od jejich
oznámení ze strany Objednatele, tj. ode dne a hodiny nahlášení (úsfufho, telefonického
nebo elektronického) a následného bezodkladného provedení příslušného zápisu
v Deníku (provede áotovitel).

3. Zhotovitel se zavazl4e kodstranění vad plnění ve lhůtě 12 hod. od započetí prací
na odstrarrění předmětných vad, které byly nahlášeny objednatelem.

4. Pokud áotovitel neodstraní reklamované vady ve lhůtě uvedené v č1. VIII odst. 3 této
smlour,y, je Objednatel opráwěn zqistit odstranění vad řetí osobou. V tomto případě je
oprávněn požadovat po Zhotoviteli vedle smlurrrú pokuty sjednané v č1. IX. odst. 3 této
smlouvy i nahradu nákladů qmaložených k odstranění vad prostřednictvím třetí osoby.

5. Při nedostatečném vedení dispečerského deníku dle zákona é. 13/1997 Sb. a vyhlášky č,
l04ll997 Sb. činí pokuta ve qiši 2.000,--Kč/kalendářní den. Tím se rozumí např.
nezapsáni prŮběhu počasí, počtu nasazených mechanismů, zaměstnanců, doby zahájeni a
ukončení prací jednotlivých mechanizrnů i zaměstnanců, nezapsání, kdy bylo ukončení
ošetření MK či chodníků např. I. stupně, telefonických požadavků, stížrostí, spotřeba
po sypoqých materiálů apod.

6. Při nepředLožent disp. Deníku a výkaru práce strojů uvedených ve smlouvě kažďý
následující praco.iní den / tm. Pondělí se předkládá v útery atd,, sobota a neděle se
předkládá v pondělí apod.l mezí 700 - 800 hod. v kanceláři správy majetku- obecního
uřadu v Ostravici, néúeží objednateli smluvní pokuta ve qiši 5.000,- Kě/den.

7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli nebo řetím osobám při plnění
předměfutéto smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu
zpusobenou při výkonu činnosti pro motorovávozidla-zákonné pojištění vozidel

9. Zbatovitel se dale zavazuje, že pokud dojde ke vzniku škody uvedené v č1. VI[. odst. 6
této smlouvy a tato škoda nebude kryta pojistným plněním, poskytrrout Objednateli či
třetím osobám náhradu škody z vlastrťch zdrojů.

10, Zhotovitel se zavazlje udržovat pojištění vplatnosti po celou dobu platnosti této
smlouvy

Ix.
smluvní pokutv
a) Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu zakaždou i započatou hodinu

prodlení s poslqrtnutím služby ve ýši 5 000,- Kě,

b) Zhotovitel se zavazttje uhradit Objednxeli smluvní pokutu ve rlýši 1 000,- Kč zakaždou
započatou hodirrrr prodlení s nástupem na odstranění vady ve lhůtě sjednané v čl. V[I.
odst.2 této smlouvy.



c) Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve qiši 1 000,- Kč za každou
započatou hodinu prodlení Zhotovitele v případě, že odstrarrění vad nebude provedeno
ve lhůtě sjednarré v č1. VIII. odst. 3 této smlouvy.

d) Zaplacerttm smluvní pokuty uvedené vodst. I,2 a 3 tohoto článku není dotěen nárok
Objednatele na náhradu škody způsobené Zhotovitelem, jejíž příčinou je porušení
povinnosti, která je kryta smluvní pokutou,

x.
ukončení smluvního vztahu
a) Tato smlouva může být ukončena na zékJadé písemné dohody obou smluvních stran.

b) Každá ze smluvních stran je rovněž oprávněna tuto smlouvu vypovědět a to bez udání
důvodů. Výpovědní lhůta činí 3 (tři) měsíce a počíná běžet první den kalendářního
měsíce následující po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

c) Kterákoli ze stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, a to na zzlkladé písemného
oznámení adresovaného druhé smluvní straně s tím, že odstoupení od smlouvy je účinné
od doručení tohoto oznžtmení druhé smluvní straně. Důvodem pro odstoupení od
smlouvy je pouze podstatné porušení této smlouvy zakteré se považuje:

a) Na straně Zhotovitele
- opakované nedodržení termínu plnění uvedeného v Příloze č. 1
- opakované nedodržení termínu pro odstranění vad dle č1. Vn. odst. 3 této
smlouvy.

V tomto případě je Objednatel oprávněn zaslat Zhotoviteli písemné oznámení, ve
kterém bude Zhotovitel upozoměn na opakované porušení předmětn;fch
povirrností. Vpřípadě, že Zhotovitel po obdržení tohoto oznitmerlt předmětnó
povirrnosti znovu poruší, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to
písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení
zhotoviteli.

b) Na straně Objednatele - prodlení Objednatele s úhradou služeb, a to po dobu delší než 90 dní.

xI.
závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabýváplatnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Zmérut nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovrány a podepsány oběma srrrluvními stranami, a to za
předpokladu, že tím nedojde k porušení ustanovení obsažených v zadávací dokumentaci
av zžů<onéč.I3712006 Sb., o veřejných zakévkácb,.

ZLtotovitel ani Objednatel nejsou oprávněni bez předchozího souhlasu druhé smluvní
strany postoupit svá práva a povinnosti qplývajíci ztéto smlouvy na třetí osobu.
Předchozího souhlasu dfuhé smluvní strany je rovněž zapotrebí k započtení vzájemných
pohledávek vyplývající ch z této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat rrrlčenlivost o všech skutečnostech, které se při plnění
této smlouvy dozvěděl, přičemž tato povinnost trvá i po ukončení spolupráce
s Objednatelem.

Tato smlouva se řídí právem České republiky a podle práva České republiky bude
vykládrána. Povinnosti a ptáva smluvních strarr založená touto smlouvou nebo
v souvislosti s ní, kíerá nejsou ýslovně obsťena v této smlouvě, se řídí zžk.č. 5I3lI991
Sb,, obchodní zákonfl<.
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7.

6. Ja§ýkoli spor, kte4ý vznikne mezi smluvními stranami |ýkající se ustanovení této
smlouvy, se smluvní strany zavazl$í řešit cestou smíru, a to v místě sídla Objednatele.
V případě, že nedojde k vyřešení sporu, bude tento spor řešen věcně a mísfirě příslušným
soudem.

Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zásblpci snrluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtlzři a Zhotovitel dvě
vyhotovení.

Případná neplatrost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatrrost
ostafiťch ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane
neúčirurým nebo neplatrrým, smluvní strany se zavaa$íbezzbyeěných odkladů nahradit
takové ustanovení noqým.

Doložka platnosti právních úkonů dle § 41 zékona é. 12812000 Sb., o obcích (obecní
zřízent) v platrrém znéni: O uzavření této smlouvy roáodla

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, žebyla uzaťena
podle jejich pravé a svobodné vůle, urěitě, véĚné a srozumitelně a její autentičnost
stwzují svými podpisy.

Za objednatele
Dafum:

Místo:

zadodavatele

Datum:

Místo:

9.
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Plán zimní údržby místních a účelových komunikací a chodníků
na území obce Ostravice pro období 2015-2016

úvon

Plan zimní údržby obce se řídí zákonem ě. l3l1997 Sb. o pozemních komunikacích v platrrém znění, a
schválením Rady obce Ostravice ze dne l7.8.20l5

Úkolemzimníslužby je zmírňováni závad ve sjízdnosti a schůdno-sti
na místních a vybraných účelových komunikacích vzniklých zímnmi povětrnostními vlivy a jejich
důsledky tak, aby zimni údňba byla zajišťována s přihlédnutím ke společens\im potřebám na straně
jedné a ekonomiclcým možnostem vlastníka místních a účelové komunikací na straně dfuhé.

Poněvadž v zimnim období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit,nýbrž je zmirnit
a váledem k tomu, že závady není možno zrlirnit okamžitě na celém územi obce, stanoví Plán zímnt
údržby i potřebné priority údržby a to jak místně tak i časově. Tyto priority vyplYvají z nestejné důležitosti
místních komunikac í a z techticlcých možrostí provádění zimni údržby.

Plán zimní údňby místních komunikací je zál<Jadum dokumentem pro provádění prací spojených
se zimní údržbou těchto komunikací. Záttoveň, je jedním z dtů<aznch prostředků pro posouzení
odpovědnosti vlastníka místních komunikací za připadné škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu
závaďv jejich sjízdnosti a schůdnosti.

2. vvsvětlení základních poimů noužitých v tomto plánu

Obecně závamýmiprávními předpisy se rozumí:
a) Zákoně. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (ie platrrý ve znění zékonaé.32012002 Sb.).
b) Vyhláška ě. 10411997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (ie platná ve znění

vyhl.ě. 555/2002 Sb.).

Zimní ú d rž b o u m í s tn í c h k o m un i k a c í se rozumí zmírňování závaďve sjízdnosti
a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětmostními vlivy a podmínkami
(§ 41, odst. 1. vyhlášky).

Sj í zdo st mí stních komunikac í jetakovýstavtěchtokomunikací, kteqýumožňuje
bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu komunikací a povětrnostním podmínkrám a jejich nasledkum (§ 26 odst. 1. zákona).

Z á va d o u v e s j í zd n o s t i na místních komunikacích se rozlxni taková změna ve
sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat pfi pohybu vozidlapřizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně
dopravnímu stavu komunikací a povětrnostním sifuacím a jejich důsledkum (§ 2, odst. 6. zákona).

S c h ů d n o st m í stn í c h ko m un i k a c í je takov} stav těchto komunikací (chodníků),
ktery umožňuje bezpečný pohyb chodců pňzpůsobený stavebnímu stalrr a dopravně technickému stavu
komunikací, povětrrrostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 7. zákona).

Záv a d o u ve sc h ů d n o st i je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec
předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace,
povětrnostním situacím ajejich důsledkům (§ 26, odst. 7. zákona).

1. Uvod



Úe e 1o vá ko munikac e jetakovákomunikace definovaná § 7 zákona č.I3l1997 Sb. opozemních
komunikacích a slouží ke spojení jednotliqich nemovitostí pro potřeby vlastníkŮ těchto nemovitostí s

ostatnímu místními komrrnikacemi. Většinou se jedná o soukromé komunikace sloužící k příjezdu k dané

nemovitosti a k obhospodařování zeměděls§ých a lesních pozemků. Tyto účelové komunikace není

povinna obec Ostravice sqim nákladem udržovat.

3. Zimní.období

Zilnni období se rozumí doba od 1. listopadu 2015 do 31. března 2016. Zimni údržba komunikací a
chodnílai v obci Ostravice se provádí v pracovní dny od 04.00hod do 18.00 hod a mimo pracotmí dny

05.00 hod do 19.00 hod, z důvodů jednosměnných provozu a dle zákoníku práce ě.26U2a06 Sb..

V tomto období se zimní idržba místních a urěených účelových komunikací a chodníků zajišt'uje podle
tohoto plránu. V tomto období je drženapohotovost pracovníků zimnindňby. Pokud vznikne povětrnostní

situace mimo dobu 1.1 I.2015 do 31.3.2016, zmírĎují se závady ve sjízdnosti a schůdnostíbez zbýeČných
odkladů pňměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem údržby.

4. základní povinnosti uživatelů místních komunikací

- Přizpůsobit chůzi ajizdustavu komunikaci, kterýje v zimním období obvyklý(kluzkost,
sn_ílr na komunikacíclyzávěje, sněhové mantinely,potůítí sněhových řetězů apod.)

- Při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schŮdnosti,
dbat zv}šené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zarrtrzlé kaluŽe atd.).

_ Při chůzi po chodníku polůivat té části chodníku, která při snížení schůdností-náledí posypána

posypovým materiálem.
_ Při přechazení komunikací použít oznaěený přechod pro chodce na němž jsou podle tohoto planu

zmírňovány závaďy ve schůdnosti.
- Při jízdé vozídly na úsecích označených dopravní značkou C5a vyhlrášky 30/2001 Sb. (sněhovéíetěry)

použít za sněhové pokývky sněhové íetézy.
- fuaiei jsou povirrni parkovat vozidla tak aby bylo možné bezpečné projetí vozidla zifini ídržby a

odhrnutí sněhu z místní komunikace.

5. stunně důležitosti a časv nři zimní údržbě

Zimniúdržbakomunikací je rozdělena do ří sfupňů důležitosti.
Zimniidržbachodníků je rozdělena do dvou stupňů důležitosti.
Komunikace a chodníhv neuvedené v tomto seznamu se považují ze neudržované.

I. sfupeň - zahájení - ukončení nejdéle do 4 hod., pak pruběžně

II. sfupeň - zahájeruv závislosti na I. stupni - ukončení nejdéle do 12 hod., pak pruběŽně

III. stupeň - zahájeniv závislosti na I. a II. sfupni * ukoněení nejdéle do 48 hod., pak pruběŽně

Kal am itní situac e a vý v o z sněhu -vyhlašujevýhradně vedoucí zimntúdržbyobce
Ostravice.

6. povinnosti správce místních komunikací

1. V průběhu zimního období zsnfuíovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schŮdnosti na

komunikacích uvedených v plánu zjmnl,údržby a zakreslených v mapových přílohách.

2. Zajístit dovoz a uskladnění posypového materiálu v množství cca25a t /plánovaná roČní sPotřeba/ na

centrální skládku v termínu do 31. 1O.běžrého roku a na meziskládky v množství cca 1 t v termínu do

30.10 běžného roku.
3. Zajistitpřipravenost mechanizmůnazimníúdržbu v termínu do 31. 10. běžného roku



4, Projednat auzavřit smlouvy o výpomoci s dalšími dodavateli kzabezpečení prací při provádění zimrú
ndržby místních komunikací v rozsahu dle této vyhlášky a plánu zimni ídržby v termínu do 30. 10.

běžného roku.
5. Projednat uzavŤení smluv o qipomoci v případě kalamitních situací v termínu do 30. 10. běžného

roku.
6. Spolupracovat při zajišťovrání zimnt tňržby s orgány obce, s policií a jinými zainteresovanými

orgány.
7. Vést předepsanou denní evidenci o průběhu, rozsahu a způsobu provádění zimnt ildržby.
8. Prokazatelně proškolit osoby, které budou vykonávat zimni údržbu místních komunikací v

termínu do 30.10. běžrého roku. Osnova školení bude obsahovat komě technic§ýoh a
oryanizačntch pokynů také pravidla bezpečnosti práce v zimní idržbé a zásady ochrany životního
prostředí.

7.Technologick postup při odstraňování (zmírňování závad)
ve siízdnosti a schůdnosti místních komunikací.

A.Odklízení sněhu mechanickými prostředky na místních komunikacích:

1. Správce místních komunikacizačíná s odklízením sněhu v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne
10 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje.

Z. Sníh bude odstraňován podle možností dříve, než jej ptovoz zhutni, tj. tak, aby nedošlo k ujetí,
případně k ušlapání sněhu a jeho přimrznutí k powchu vozovky.

3. Sněhová břečka bude z vozovek místních komunikací a chodníků odstraňována i}rned po vzniku této
situace v pořadí dle plránu zimntúdržby.

4. Sníh bude shmován k okrajům komunikací, či k okrajům chodníku mimo zastávky dopravy, mimo
křižovatky a odbočky úěelových místních komunikaci,vjezdy awýjezdy na parkoviště, před veřejnými
budovami, před školami a školkami.
Při shrnování sněhu bude dbáno na to, aby nebyly zahsyty uliční vpustě a poklopy zaíízeri
inženýrsloých sítí. Při tání sněhu musí b;it zabezpečen odtok vody.
Na parkovištích může bfi sníh shrnut do valů, které se dle potřeby odstraní,
Na mostech bude sníh odstraněn v celé šířce a délce.
K odklízení sněhu na místních komunikacích budou potůívány traktorem, kde každý je vybaven čelní

a zadní radlicí / sněhové zadni radlice o záběru ,,Aoo / šíři odklizeného jízdního pruhu při jednom
přejezdu / v technické šíři min. 2500íllnJ dle technické specifikace) dle grafické přílohy 1 . Vaniknou-
li při sněžení závěje, nebo dosiáhne-li výška sněhu cca 30 cm, bude na§ížen šípový pluh která
v složené šípové poňci vykazuje šíři záběru min 2500mm pozice,,A" (dle technické specifikace) dle
grafické přílohy č.2

9. Provrádět posyp do vrstvy ěerstvě napadaného sněhu vyšší než 3 cm bez předchozího pluhování
je nepřípustné.

§. Závady ve schůdnosti a sjízdnosti místrúch komunikací se zmírňují podle pořadí stanoveného plánem
zimnt údržby.

11. Zimniídňbakomunikací nebude prováděná v místech, kde nastává poškození plotu a jiného majetku
vlastníků nemovitosti u komunikace zašazené do planu zjmní údržby,komplikací vlasbílcu pozemku -

komunikace,které nejsou v majetku obce a jestltže stav komunikace neumožiuje bezpečné projetí
traktoru (it?ké komunikace,tlzké a neschválené mosty, propustě, odstavené voádla atd.)

B. Údržba chodníků :

1. Schůdnost chodníku se zajistí odmetením nebo shmutím sněhu, oškrabáním zmrazkŮ a posypern

zdrsňovacími materiály (struska, písek). Je zakázéno používat k posypu škvaíu a popel.

Z. Při odmetavání a odhrnování sněhu se sníh odstraní bez zbýkové vrstvy až na povrch chodníkŮ.

5.

6.

7.

8.



3. Chodnfl<y podél dopravně důleži|ých silnic a místních komunikací se uklízejí v celé délce a šířce
včetně posypů. Ostatní chodníky se uklízejí a zdrsňují v minimální šířce 1 m. Pořadí a rozsah zimní
ídržby chodníků je pro správce místních komrrnikací stanoven plánem zimni
údtžby.

c. Ruční úklid sněhu a ruční posvp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp bude správce místních komunikací provádět na místech, která jsou pro
mechanizační prostředky nepřísfupná. Z důvodů bezpeěnosti práce bude ruční posyp a ruční úklid sněhu
prováděn pouze za deruliho světla, v noci jen na místech, která jsou řádně osvětlena. Takto bude prováděno
odklízení sněhu a posyp ,nalávkách,tnkých chodnících či přechodech pro chodce.

D. zdrsňování náledí nebo uietych sněhovÝch vrstev posypem inertními materiály

1. Posyp inerbími materiály bude prováděn k odstranění náledí na vozovkách i na chodnících dle potřeby
v místech, kde to vyžaduje dopravně-technický stav komunikací - křižovatky, velká stoupání, ostré
směrové oblouky, zastávky autobusové dopravy, železntěru přejezdy. Na těchto místech budou také
ňizeny samoobslužné skládky zdrsňovacích materiálů (specifikováno plánem zimní údržby).

2. Posyp bude prováděn struskou, pískem. Použita struska nesmí obsahovat toxické nebo jinak škodlivé
látky. Hmo§ pro posyp nesmí obsahovat htinité ěastice.

3. Pro posyp náledí bude používán jemnozmný materiál, frakce 0-8 mm.
4. Pro posyp nezledovatělých ujeQých wstev bude používán materiál s větším obsahem hrubých frakcí -

zrn větších než 4 mm.
5. V zastavěných oblastech se nesmí potůítmateriály §e zíny nad 16 mm.
6. Přímé úseky sitnic se budou sypat dávkou cca 50 - I00 ým2. Místa, kde to vyžadaje dopravně technický

stav komunikace, se sypou dávkou cca 300 ďm2, na frekventovaných zledovatěl;ých vozovkách je
možno vzh]edem k odmetení materiálu provozem znýšit dávky o 50 Yo.

7. Posyp zdrsňovacími materiály se provede v šířce dopravního pruhu, tj. minimálné2,2m.
8. Pořadí provádění posypů na místrúch komunikacích je stanoveno v plánu zimniúdržby.
9. Obec Ostravice nepoužívá na pozemních komunikacích chemické ošetření komunikace.

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

A. Odstraňování sněhu

1. Odstraňování sněhu v době pracovní /po-pá,6.00-14.30 hod/ zabájí pracovníci zjn,ni údržby místrťch
komunikací nejdéle do 30-ti min od pokynu vedoucího zimni údržby.
2. V době mimopracormí při domácí pohotovosti pracovníků zahájí pracormíci zimní údržby místních
komunikací odstraňování sněhu do 60-ti min od pokynů vedoucího zimntúdtžby.

B. PosvB inertními materiálv

1. V době pracovní lpo-pá, 6.00-14.30 hodl zajistí pracormíci zimnt údržby místrích komunikací posyp
nejdéle do 30-ti min od pokynu vedoucího zímntídržby.
2. V době mimopracovní, při domácí pohotovosti pracovníků, bude posyp prováděn do 60-ti min od
pokynu vedoucího zimni údržby .



9.Stanovení pořadí d$ležitosti oro ZÚ místních a účelových komunikací

Přednosfirě budou udržovrány komunikace qýznamné z hlediska intenzity autobusové, nákladní
osobní dopravy. Dále byly áodnoceny poťeby zásobování, zdravoÍni apožarní služby.

LhŮty pro odstranění, či zmírnění závačlve sjízdnosti a schůdnosti komunikací a chodníků.
1. pořadí - nejdéle do 4 hod.
2. pořadí - nejdéle do 12 hod.
3. pořadí - nejdéle do 48 hod.

. centrum obce,kolem budovy obecního uřadu, komunikace pošta
l parkovištěpředhotelemFreud
o autobusovénádraží
r pmkoviště u pily po most Parmy
o od silnice V56 kolem MŠ na horečku po p. Fialu
o odbočka Základni škola a k RD p.Němec
o odbočka od MŠ k RD p.Velička
o od 5ilnice V56 kolem hotelu Freud po RD p. Valáška
r odbočka hotel odrqřadová zÁstavba
o od silnice u56zadni cesta kolem panel.domů Bučkovice,Jifienka po čerpací stanici
. od silnice V56 k DPS,včettě dvora
o od silnice V56 přes most P.Bezruče -Kamenec po Novou ves
. na Kamenci kolem RD p.Plucnary
. od silnice V56 k ČD Ostravice-zastávka
o od silnice V56 ulice po rozcesti p. Červenka
r příjezdová komunikace mezi dolní panelové domy
o parkoviště před nákupními sťedisky Jednota /dolní i horní/
. od silnice V56 kolem p. Choleva na rozcestí u Halfara
r Hanrovická cesta od sepetné po Dps

zl nÁzvy xonruNrracÍ z. uŮr,rŽrrosrl - z.poraai

Za předpokladu snížení závad ve sjízdnosti komunikací zařazených v důležitosti I.
o odbočka Hamrovická školqvila okD
r kolem restaurace u Řeky po lávku přes řeku,RD p.Mališ
o komunikace sepetná k hotelu Montér a sluníčko
o komunikace od mostu P.Bezrrrče kolem RD p.K.Mališe po rozcestí Halfar
r od silnice V56 kolem potoka Bučací k RD p.Závodný
o odbočka kolem RD p. J.Tomančáka po napojení na Smrkovku
o odbočka kolem p.Štefl<a po RD p.Dudka
o od silrrice V56 kolem p.Snášela k RD p.Albrechta
e stará cesta od I/5ó kolem p.P.Lojkáska po p Mohelníka
. dvfu Hasičské zbrojnice
o od silnice V56 k RD p.Lojkásek (velitel SDH)
e od silnice v56 kolem restaurace u Tkáčů po kontejner peřeje
. od silnice V56 k ZD kolem byt.domu za Jednotou
o autobusové zastávky u Tkáče a up.Mohelnfta
o od silnice V56 k kabinám TJ Sokol, k lávce
. od silnice V56 za hřbitov po RD p.Jandačka
r od si]nice V56 k RD p.Gulanovi
o Čerpací stanice Čepro
o od silnice V56 směr sokolská chata k RD p.Štefek
o komunikace kbytovému domu č.p. l10 ( Osmek)



. parkoviště u kostela
o chodníky kolem od silnice v56 v případě poruchy frézy
o komunikace v k.ú. ostavice za řekou Čebdenka
o komunikace Rekreační sředisko ostrá

Za předpokladu snížení ávad ve sjfudnosti komunikací zaíazených v důležitosti il.

. odbočky na komunikaci nad MŠ a komunikace k RD p. Mrkva

. odbočky cesta Kamenec (p,Kudělka,p.Vank, p. Klančník, p.Volný p.Janda, p.Štalcr, p.Dyba,směr peřeje po
potok)

r od Bezručova mostu kolem zvonice p.Bruss,p.Ručka
o garáže u dolních panel.domu a za p,Škapou
o odbočky od silnice V56 k RD p-Trčka, p.Nekoranec
o odbočky od silnice V56 k RD p.Uhlrář po koleje, p.Gola po koleje, p.Glža
o odbočky od silnice V56 k RD p.Bužgq p.Zátopek, pí.Jašová
. odbočky od silnice V56 k RD p.Mohelník kolem p. Krpce, p.Milata, p.Sříž
o odbočky od staré cesty k RD p. Kudělka, p. Kuchejda, p. Bruna
o odbočlcy od staré cesty k RD p.Němec, p.Velička
o odbočka od staré cesty k Rs Dalkia Morava
o komunikace kolem senážtích věží
o komunikace Sřibník k RD p.Pavlica p.Foldyna
r odbočký v Ulici k RD ( p. Březina, p.Javor4 p. Malft)
r parkoviště u obecního hřbitova
l komunikace kolem RD p.Šerek, p.Konopáč
r odbočky na cestě od rest,u Řeky po lávku @.Plucnara, p.Satina, p.Masopust po les)
o odbočky od silnice V56 k RD p.Zápalka, p. Szkander4 p. Fojt, p.Bílek
o odbočky od silnice za hotelem Freud po RS Válcovny Plechu (p.Stonavský, p.Hrstka pí.Křípalová)
r komunikace Smrkovka na roárani s Čeladnou,odbočka p. J.Liďák (č.p. 89)
o odbočky k RD p.Adamiš, RS Válcovny plech
o komunikace od RS Válcovny plechu po RD p. Valášek
o komunikace k rozcestí na skalce
o komunikace kolem Hájenky p.vašina
o komunikaceladp.Závodným k RD p.Janošec
o silnice no Štefanik
o komunikace k RD p. Winkler, p,Kašpárek, p.Ichnovslcý
. spojnice rozcestí .Halfar k Sepetné
o komunikace k evangelickému kostelu
o komunikace k RD Hájenka p.Pařík
o komunikace po bazén hotelu Montér
o parkoviště u Trafa rozsah dle poťeby
o odbočky od Hamrovické cesty k RD (p.Milata, p.Kiša, p.Šere§ OVAK, Děfinarovice pod kontejner)
o odbočky od silnice V56 k F.D p.Pavlica, p.Michna, p.Bondmenko, pi. Žáková
o guěůs zaMýtem,zakonínrou, odbočky p.Zajic, p. Žejdlk9
o komunikace za Tt nzerovou pilou
o Mazák - p. Košinslrý, p.Pavlaín
o Mazák -}l.otel Zlaty Orel,kolem hájenky na Mazáku
c Mazik-přehrada Šance
r komunikace ujmiska k penzionu Březina
o komunikace směr Muchovice
r hospoda u zdeňka/lokalita vrchy nad vodojemenď
o nad hotelemSepetná RDč.p. 8l7 p.Frr{nek a RD č.p.l18 p.Večeřa

Další komunikace mimo tento seznam §e poyažují za komunikace v zimním období jako
neudržované.



ll tvÁzw crrounírŮ r. nŮr,Bžrrosrr - r.poraai

r areál základni školy a mateřské školky
r předpoštou
. okolíobecníhouřadu
r před hotel Freud po most na Mýtě po obou stranách
o autobusovénádraží
o knádraá ČD

a

a
a

a

a

a

a

od obecniho uřadu směr Fr,ýdlant n./O. po p.Mohelníka
od mostu Na Mýtě po most na Mazíku
lávka přes řeku na Mýtě
schody DPS
lávka přes řeku u splavu
přechody přes V56
autobusové zastávky

a

a
a

a

a

a
o

centrum obce,kolem budovy Obecního úřadq komunikace pošt4
od silnice V56 kolem MŠ na horečku po p. Fialu
od silnice V56 kolem hotelu Freud po RD p. Valáška
odbočka hotel Odrqřadová zistavba
od silnice V56 k DPS,včefirě dvora
od silnice V56 ulice po rozcestí p. Červenka
od silrrice V56 kolem p, Choleva na rozcestí u Halfara

a
a

a

a

a

komunikace Sepetná k hotelu Montér a Sluníčko
Hamrovická cesta od Sepetré po DPS pouze stoupání
od silnice V56 kolem potoka Bučací k RD p.Závodný

odbočka kolem RD p. J.Tomančáka po napojení na Smrkovku

od silnice I/56 kolem p.Snášela po horizont

a

a

a

a

a

a

a

arealZákladní školy
areril mateřské školky
před poštou
okolí obecniho úfudu
před hotel Freud po most na Mýtě po obou sfranách
autobusové ná&ail,
knádraá ČD



a

o

a

a

a

od obecního uřadu směr Frýdlant n./O, po p.Mohelníka
od mostu Na Mýtě po most na I&ÁazáI§t

lávka přes řeku na Mýtě
schody DPS
lávka přes řeku u splavu

o u obecniho úŤadu
. u pošty
r předhotelemFreud
r u pily
. zaJednotou
r před Jednotou
o autobusovénádraží
r nad vlakovýmnádražím
o parkoviště u pily po most Parrny

a

a

a

a

11/ SEZNAM PŘECHODU přes komunikaci V56

u DR p. Čagan
výjezd obecní uřad
u nákupního sřediska Jednoty /horníl
Autobusové nádraží

lO.organizační usnořádání po dobu zu

Zmirňovámi závad ve sjízdnosti a schůdno§ti na komunikacích v rozsahu schváleného
plránu zimnt údržby pro zimní období 201-ll20l2 zabezpeěuje obec Ostravice a firma dle
výběrového řízeni íazáHadé smlouvy o dílo.

Provádění zimní údržby budou organizačně zabezpečovat pracovníci:
Vedoucí Zimní údržby : Starosta obce - tel. 558 412 541
Zástupee vedoucího ďlmní údržby: Místostarosta obec - te1.558 412 541
ÚOrZUa chodníků dispečer p. Pavel Božon tel: 558 4t2 547,739 275 5t4
ÚarZta komunikací dispečer xxxÝt
Pro odpovědné zajištění zimní údržby je zajištěno §pojení s Policií CR
tel. 158 , Ambulancí ČR tel. 155, Hasiěi Čn tel 150 a Hasiči Ostravice tel:724178 646.
Spolupráci s těmito organizacemi zajišťuje vedoucí pťovozu.

Po dobu zimního období se pro určené řidiče a další pracovníky zavádi pracovní pohotovost.
Po dobu provádění zimni údtžby muže být vedoucím provozt} nebo zástupcem nařízena
pohotovost kterémukoliv pracovníku OÚ Ostravice a Farma Mališ Karel, včetně práce v
odpoledních nebo nočních směnách.



1. povinnosti vedoucího zimní údržbv

Vedle obecných povinností pracovníka vyplývajících z Plánu zimni údržby , má pro ZÚ tyto
povirrnosti:

a) hodnotit vzniklou povětrnostrú situaci a na zii1rladě toho organizovat íízent zimní
úďúby mí stních komunikací.

povětrnostní situaci hodnotit :

- podle předpovědi počasí
- pozorováním z místa bydliště
- pozorováním objížďkou v terénu
_ v případě, že povětmostní situace vyžaduje neodkladně nasadit větší poěet

techniky a osob, než je vyčleněno plánem, zajišťuje jejich nasaeení..

b) Namátkově provádí kontrolu o qýkonech zimni údůby, provedených org. opafreních,
okolnostech a skuteěnostech, o qikonech pracovníků, mechanizmů apoužitém materiálu.
c) Namátkově provádí kontrolu stavu vozovek, chodníku a veřejných prostranství a stanoví další
činnosti práce zimnt ídtžby.

2. zástupce vedoucího provozu zú

Zastupuje vedoucího provozt} v době jeho nepřítomnosti nebo pověřením k zastupoviání v
plném rozsahu dle bodu 1.

3. povinnostidispečerů

Vedle obecných povinností pracovnfl<a vyplývající ch ze ZP , má pro ZÚ tyto povinnosti:

a) Denně provádí stanovenou evidenci o qikonech zimru itdržhy, provedených org. opatřeních,

okolnostech a skutečnostech, o rnýkonech pracovníků, mechanizmů a použitém materiálu.
b) Denně provádí kontrolu stavu vozovek, chodníků a veřejných prostranství a stanoví další
činnosti práce zímnt údňby.
Zejméta:
- vede denní zántast o zimní údržbě
- Kontroluje spolehlivost tel. spojení

- v rozsahu opravarenské kapacity zajišťuje opravu nasazených mechanizmů a vozidel
- podle vzniklé situace a pokynu ved. provonl povolává na směnu další pracovníky a
pracovníky smluvně zajištěné pro qipomoc při ZU
- potwzuje prvotní doklady o spotřebě posypových materiálu, rýkonech pracovníkŮ,

mechanianrů a ostatrrích prosťedků vlastních i smluvně zajištěných.
_ áčastriuje se šetření dopravních nehod, u nichž je podeďen| že vznikly ze závad ve

schůdnosti nebo sjízdnosti

Kromě základních povinností pracovníka vyplývajícíchze ZP mají ještě §Éo povinnosti:

- dle pokynů vedoucího směny plní svědomitě stanovené úkoly
- o své ěinnosti vedou předepsanou dokumentaci
- bez souhlasu vedoucího směny nesmí opustit předepsanou trasu



- stanovení úkolů a pořadí prací stanoví vedoucí směny
- při praci dodržuje platné předpisy pro provoz na veřejných komunikacích a předpisy fýkající se

bezpečnosti při práci
- při plnění ukolů zimni údržby, dojde-li k poškození cízího motorového vozidla ohlasí toto na

dispečink a vyčká do příjezdu DI PČR.

11. Základní technoloeické postupy

1. odstraňovrání sněhu na chodnících -mechanizovaně

K odstraňovtání sněhu na chodnících se použijí §rto mechanizmy:
- 1 ks malotraktot 4TK14 s radlicí
-1 ks malotraktor
- 1 ks AEBI se sněhovou frézou

2.odstraňování sněhu na chodnících - ručně

K odstraňování sněhu na chodnících se použijí §rto mechanizmy:
- 1 ks ruční sněhovéftézy na úklid ivkých chodníků do 1 m šíře
- hrabla a jiné ruční nářadí

3.odstraňovarú sněhu z komunikací mechanizovaně

Dle rlýběrového řízení:

4. Ods§aňovrání sněhu bude prováděno po trasách a v pořadí dŮleátosti stanoveném tÍmto

plánem zlmntúdržby.

l2.stanovení tras iednotlirných mechanizmů dle nořadí důležitosti

Sgdg&:
s této sestavy se nasazuje jen jeden mechanizrrrus podle wstvy sněhové pokrývkY,

a) Sněhová Fréza AEBI, malotraktor s radlicí

I. pořadí do 4 hod
o areálzákladníškoly
o areál mateřské školky
o předpoštou
r okolí obecniho úřadu
r před hotel Freud po most na Mýtě po obou sťanách
r autobusovénádraží
o knádraži ČD

II. pořadí do 12 hod

l od obecniho riřadu směr Fr,ýdlant n./O. po p.Mohelníka
o od mostuNa Mýtě po most na Mazáku
o lávka přes řeku na Mýtě

l0



b| ruěníčštění do 12 hod
o schody DPS
o lávka přes řeku u splavu
o přechodypřes V56
o autobusové zastávky

komunikace:

a) Traktor zadní radlice a čelním šípovým pluhem / Úsek č.1/

Důležitost I. do 4 hod. od výjezdu strojů zimní údžby

r od silnice 1156 přes most P.Bezruče -Kamenec po Novou ves
. na Kamenci kolem RD p.Plucnary
o od silnice V56 k ČD Ostravice-zastávka
o příjezdová komunikace mezi dolní panelové domy
o parkoviště před nákupními sředisky Jednota ldolni l
. od 5ilnice V56 ulice po rozcestí p. Červenka

Důležitost II. do 12 hod. od výjezdu strojů zimníúdržby

Za předpokladu snížení ávad ve sjfudnosti komunikací zařaznných v důležitosti I.

r komunikace od mostu P.Bezuče kolem RD p.K.Mališe po rozcestí Halfar
o od silni66 V56 kolem p.Snášela k RD p.Albrechta
r stará cesta od V56 kolem p.P.Lojkáska po p Mohelrrika
r od silnice y56 k RD p. Lojkásek (velitel SDH)
o od silnice v56 kolem restaurace u Tkáčů po kontejner peřeje
o od silrrice U56kZD kolem byt.domu za Jednotou
r autobusové zastávky u Tkáče a u p.Mohelnika *

o od silnicg V56 k kabinám TJ Sokol, k lávce
o od silnice U56 za hřbitov po RD p.Jandačka
o parkoviště ukostela
r od silrrice V56 směr sokolská chata k RD p.Štefek

Důležitost III. do 48 hod. od výjezdu strojů zimníúdržby

Za předpokladu snfiení závad,ve sjfudnosti komunikací zaíazených v důležitosti il.

. odbďkl cesta Kamenec (p.Kudělkqp.Van§ p. Klančník, p.Volný, p.Janda, p.Štalcr, p.Dyb4směr peřeje po
potok)

. od Bezručova mostu kolem zvonice p.Bruss,p.Ručka
o garáže a parkoviště u dolrdch panel,domu a za p.Škapou *

o odbočky od silnice V56 k RD p.Trčk4 p.Nekoranec
o odbočky od si]nice V56 k RD p.Ublář po koleje, p.Gola po koleje
. odbočky od silnice V56 k RD p,Bužga, p.Zátopek, pí.Jašová
. odbočky od silnice V56 k RD p.Mohelnik kolem p. Krpce, p.Milata p.Sříž
o odbočlcy od staré cesty k RD p. Kudělka, p. Kuchejda, p. Bruna
o odbočky od staré cesty k RD p.Němec, p.Velička
o odbočka od staré cesty k RS Dalkia Morava
o komunikace kolem senáfuích věž
l komunikace Sřibnik kRD p.Pavlicq p.Foldyna
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. odbočky v Ulici k RD ( p. Březinq p.Javora, p. Malik)
o hospoda uzdeňka/wchy nad vodojemem/

b) Traktor se zadní radlice a čelním šípovým pluhem ósek č.2l

Důležitost I. do 4 hod. od vyjezdu strojů zimniúdržby

o od silnice V56 kolem MŠ na horečku po RD p. Fiala
o odbočka Základní škola a k RD p.Němec
l odbočka od MŠ k RD p.Velička
o od silnice V56 kolem hotelu Freud po RD p. Valáška
. odbočkahotelodra,řadovázésávba

Důležitost tr. do 12 hod. od výjezdu strojů zinví údržby

Za předpokladu snfiení závad ve sjízdnosti komunikacízaíazených v dŮleŽitosti I.

o od silnice V56 kolem potoka Bučací k RD p.Závodný
r odbočka kolem RD p. J.Tomančáka po napojení na Smrkovku
l odbočka kolem RD p.Štefl<a po RD p.Dudka
. od silnice V56 k RD p,Gulánovi
o silnice bytovY dům Ostravice č.p. l10 (Osmek)

Důležitost ltr. do 48 hod. od qfiezdu strojů zimni údržby

Za předpokladu snížení závadve sjízdnosti komunikací zaíazených v dŮležitosti il.

o odbočky na komunikaci nad MŠ a komunikace k RD p. Mrkva
l odbočky od silrrice I/56 k RD p-Zápalka p. Szkandera, p. Fojt, p.Bílek
o odbočlry od silnice za hotelem Freud po RS Válcovny Plechu (p.Stonavslcý, p.I{rstka, p.Křípal)
. komunikace Smrkovka na roáraní s Čebdnou,odbočka p. J.Liďrák (č.p, 89)
. odbočky k RD p.Adamiš, RS Válcovny plech
o komunikace od RS Vrálcovny plechu po RD p. Valášek
o komunikace k rozcestí na skalce
o komunikace kolem Hájenlqy p.vašina
o komunikacenaďp.Závodným k RD p.Janošec
. odbočky od silnice V56 k RD p.Pavlic4 p.Michnq p.Bondarenko,pi. Žáková
o komunikace za Tunzerovou pilou
r komunikace ujmiska k penzionu Březina
r odbočkaRDp. Štefanik

ct Traktor se zadní radlice a čelním směrovÝm pluhem /úsek č.3i

Důleátost I. do 4 hod. od výjezdu strojů zimruúdržby

. centrum obce,kolem budovy obecniho uřadrl, komunikace pošta *

r parkoviště pŤed hotelem Freud *

o autobusovénádraži *

o od silnice ý56zadni cesta kolem panel.domů Bučkovice, Jiťenka po čerpací stanici *

r od silnice V56 k DPS,včetně dvora *

r pmkoviště před nákupními sředisky Jednota / homíl *

o od si}nice V56 kolem p. Choleva na rozcestí u Halfara
. HamrovicM cesta od Sepetné po DPS
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Důležitost II. do 12 hod. od výjezdu strojů zimrrj údržby

Za předpokladu snfiení ávad ve sjfudnosti komunikací zařar,enýchv dŮleŽitosti I.

r parkoviště u pily po most Parmy *

o odbočkaHamrovickáškola,vilaOKD
. kolem restaurace u Řeky po lávku přes řekqRD p.Mališ
o komunikace sepetná k hotelu Montér a sluníčko
. Čerpací stanice Čepro

Důležitost Itr. do 48 hod, od qýjezdu strojů zigniúdržby

Za předpokladu snížení ávad ve sjízdnosti komunikací lařzr,elých v dŮležitosti il.

o parkoviště u obecniho hřbitova
. komunikace kolem RD p.Šere§ p.Konopáč
. odbočky na cestě od rest.u Řeky po lávku (p.Plucnar4 p.Satina, p.Masopust po les)

. komunikace k RD p. Winkler, p.Kašpráre§ p.Ichnovs§ý

. spojnice rozcestí .Halfar k sepetné
o komunikace k evangelickému kostelu
. komunikace k RD Hájenka p.Pařik
o parkoviště u Trafarozsah dle pořeby
r odbočky od Hamrovické cesty k RD (p.Milata p.Kiša, p.Šerel! OVAK, Děfumovice pod kontejner)

o gaúňe zaMýtsm,zakonímortr odbočky p.Zajic,p. Žejdlk"
l N.{azík-p. Košinský, p.Pavlán
o Mazík-HotelZlaty Orel,kolem hájenky na Mazáku
r Mazík - přehrada Šance
. komunikacesměrMuchovice
. nad hotelemSepetná RDč.p. 8l7 p.Fránek a RD č-p.l18 p.Večeřa

d) Nakladač smvkorrý lonata bezzubá/Úsek č.4/

Důležitost I. do 4 hod. od ýjezdu strojů ziíríríúdržby

. c€ntrum obce,kolem budovy obecního uřadq komunikace pošta *

o parkoviště před hotelem Freud *

o autobusovénádražl*
o parkoviště u pily po most Panny *

o od silnice v56zadní cesta kolem panel.domů Bučkovice,Jiťenka po čerpací stanici *

o od silrrice V56 k DPS,včefuě dvora *

o parkoviště před nákupními sředisky Jednota / dolrť i *

o parkoviště před nakupními sředisky Jednota lhgmil +

Důležitost II. do 12 hod. od výjezdustťojů zkflni údržby
Za předpokladu snfiení závad ve sjfudnosti komunikací zařazených v dŮleátosti L

e Dvfu Hasičské zbrojnice
o Autobusovázasávkau Tkáče *

r Autobusová zastávka u p. Mohelní<a *

l Garéůe a parkoviště u dolrúch panelových domů *

e GaržĚe za p. Škapou *

o okolí nádob na separovaný odpad (dle seaamu)
Pom.
* na údžbě plochy se pocíílí traktor s radlicí a nakladač UNC

e) komunikace udržované smluvnímipartnery okolních obcí

l3



Důležitost tr. do 12 hod. od qfiezdu shojů zimni údržby

. komunikace v k.ú. ostravice za řekou Čehdenka
o komunikace Rekreační sředisko ostní

13, zdrsňování náledí nebo provozem uietých sněhorrých vrstev

Po ukončení odstraňování sněhu pluhování bude v případě potřeby prováděno zdrsňoviání
powchu struskou. Pro provádění posypu budou vyčleněny §rto mechanizmy:

Bude doplněno - dle soutěže

Provádění pos}apu bude po těchto trasách v uvedeném pořadí důležitosti:

a) malotraktor - sypač /ruční posyp/

a

o

a

a

a

a
a

pořadí do 4 hod po rorploužení

areál Zakladní školy
areál mateřské škollry
před poštou
okolí obecního uřadu
před hotel Freud po most na Mýtě po obou stranách

autobusové nádraží
k nadraží ČD

pořadí do 12 hod po rozplnužení

od obecního uřadu směr Frýdlarrt n./O. po p.Mohelní<a

od mostuNa Mýtě po most na Mazáku
lávka přes řeku na Mýtě

u.

a

a

a

I pořadí do 4 hoď po roz1lloužení

centrum obce,kolem budovy Obecního úřadu, komunikace pošt4
od silnice V56 kolem MŠ na horečku po p, Fialu
od silnice V56 kolem hotelu Freud po RD p. Valáška
odbočka hotel odra,řadová zástavba
od silnice V56 k DPS,včetrě dvora
od silnice V56 ulice po rozcestí p.Červenka
od si]nice V56 kolem p. Choleva na rozcestí u Halfara

pořadí do 12 hodpo rozploužeírí

o komunikace sepefirá k hotelu Montér a sluníčko
r Harnrovická cesta od sepetré po Dps pouze stoupání

a

a

a
a

a

a

a

ru
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. od §i]nice I/56 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

d) Lilrvidace sněhu

Pro likvidaci sněhu bude vyžit nakladač UNC 060, IJN ,traktobagr-smluvní píťnrer - sníh
bude odvezen na meziskládku u splavu .

Mechanizrrry pro likvidaci sněhu:

1) UNC,UN smlouvní qýpomoc
2) traktorbagr smluvní qipomoc
3) traktor s radlicí + přívěs sm]uvní výpomoc
4)Tata smluvní výpomoc

Odvoz sněhu bude zajišťován vfiimečně- dle nutrrosti a to především z těchto míst:
- centrumobcepředhotelemFreud
- autobusovénéňtaží
- Parkoviště před Jednotou

14. Skládkv inertního materiálu

Centrální skládka inenního materiálu se nachiází areiálu dle výběrového řizem.

Planovaná celková roění spotřeba posypového materiá]u 250 -500 t.
Disponuje se posypoqim materirflem ve dvou frakcích.

Po katasku obce jsou rozmístěny samoobslužné skládky cca 1-3 tuny posypového materiálu :

l. Ujmiska Březina, první stoupaní
2. Ujmiska Březrna, prrmí odbočka do lesa
3, Osmek u dopravní naěl<y sněhové řetěry
4. Pod Odrouu odbočkykřadovkám
5. Pod Odrou u plotu- větší množství
6. Za Freudem pod p. Kišou
7. U čerpací stanice- pod p. Kaletou
8. MŠ u vchodu
9. Směr Sokolská" v koleně
10, Nad p. Zielonkou v koleně
1 1. U kontejnerup. Vaňková
12. zvontce nad zatáčkou
13. Most přes Sepeorý odbočka Hamrovická cesta
14. U želearičnfto přejezdu
15. Odbočka k vile
16. Odbočka k p. Kyselému
17. Cestak zrámečku odbočkap. Štefek
18. Cestakzámečku2x
19. U vodojemu p.Krhutová
20. Cesta nad školkou - odbočka a točna p.Šrubař
21, DPS- ugaŘže
22. Utelefonníusředny
23. Sjezd Montér
24. Sjezd Ondnáš
25. Rozcestí k Sluníčku
26, Osmek za mostem směr p. J. Tomančák
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lS.organizační zabezpečení v nepředpokládanÝch situacích

V případě,že vlivem poruchy,poškození stroje zimniúďržby, nebo qipadku personálního zajištění
dojde k výpadku stoje zimni tÁtžby delší jak 4 hod, je povinností ostaúúch mechanizrnů
zastoupit v přiměřeném technologickém postupu zastoupit nefunkční stoj zimni údržby, a
postupovat podle stupně důležitosti komunikací a chodníků.

16. oreanizační zabezpečení kalamitní sifuace

V případě, že vlivem klimaticlcých či jiných přírodních vlivů se stane většina místních
komunikací neschůdná a nesjízdná i při nasazení vlastních a všech v oblasti dosaátelných sil a
prostředků, vyhlásí obec KALAMITNÍ SITUACI.

Vyhlášení kalamitď - havarijní situace provede starosta obce , v případě nepřítomnosti
zastupce staros§.
Vyhlášení bude provedeno rryvěšením na uřední desce, internetu a pomocí systému ochrany
obyvatelstva tj. sirénou umožňující reprodukci mluveného slova .

l7.kontrolní činnost při provádění zimní údržby

kontrolní ěinnost bude prováděna:
a) denně od 6.00 hod - 14.00 hod dispečerem a namátkově vedoucím provoanZÚ
b) denně od 14.00 hod - 06.00 hod. narnátkově ved. provozu a dispečerem
c) namátkově - členem Rady obce Ostravice

vII.
1 8.Seznam praeovníků zai išt'u i ících zimní údĚbu

Ing.Miroslav Mališ - Starosta obce - tel. 558 412 54l

Jiří Pavlán - Místostarosta obce - tel. 558 412 54l

Pavel Božoň - dispeěer chodníky - tel. 558 412 547,739 275 5t4

Dle výběrového řízení - dispečer komunikace - tel.

Počet píacovníků Obce Ostravice- údržby chodníků:

Dispečer: 1 pracovník
fudiei: 3 zaměstnanci
Pomocní pracovníci: 2 zaměstnanci
Počet pracovníků- údržby komrrnikací :

Dispečer: 1 pracovník
Riaiei: 4 zaměstnanci
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Pracovníci nezařazeni do plánu zinutiúdržby,určeni pouze na výpomoc dle potře§
Pomocní pracovníci: 2 zaměstnanci
Náhradní řidiči: 1 zaměstnanec

V:ípomoc:

Smluvní parfireři dle smlouvy

Zpracoval: ing. Miroslav Mališ -starosta obce

V Ostravici dne 10.08.2015

Schváleno radou obce dne 17.8.2015. Plrán zimní tňržby místních a účeloqých komunikací a
chodníků na území obce Ostravice pro období 2015-2016, bude doplněn po ukončení
qýběrového íízent na poskytovatele služeb.

Místostarosta obce
Ing. Miroslav Mališ

starosta obceffi
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