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2.písEMNÁ vÝzv r K poDÁNí NABíDI(y
pro zaďáxúveřejné zakárky malého rozsahu dle §12 odst.3 zékona 13712006 Sb.

a dle ustanovení zákona §18 odst.3 zákona í37l2006Sb. na dodávku sluŽeb

WZÝVÁK PODÁNÍ NABÍDKY

lnformace o předmětu veřejné zakázky a další zaďávací podmínky vČetně poŽadavku na

prokág1áun splnění kvalifikace naleznete v následujícím textu výzxv k podání nabídkY a
prokázé,nt kvalifikace.

1. Núzev zakázky- úzva č.2

), Poskytování technických služeb, odklízení sněhuo odhrnování sněhu,

po§yp komunikací a jiné práce při zimní údržbě komunikací na Území

obce Ostravice pro období 1.11.2015 do 31.3.2016."

2. Zadavatel
Identifikační údaj e zadav ateLe :

obec ostravice

Ostravice 577, PSČ 73914

297a46

Jiří Pavlán - místostarosta, pověřen k jednání v této zakřnce

Pavel Božoř správa maj etku, idržbakomrrnikací

KB Frýdek Místek, expoz. Fqidlant n.O.

3125-78110100, KB Faýdek Místek

Název:

Sídlo

Identifikační ěíslo:

Jednající osoby:

Bankovní spojení

číslo účtu



3. Předmět veřejné zakázley
předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízeru je dodávka sluŽeb,

poskytování technickýcň služeb, odklízení sněhu, odhmovrání sněhu, posyp komunikací Při
zímniňtžbékomunikací a jiné práce spojené se zimní údržbou na Území obce Ostravice pro

období 1.11.2015 do 3I3.2aI6, která může být vpřípadě klimatic§ich podmínek

prodloužena.
bredpokladaný počet strojů zimnt údržby komunikací je stanoven dle předchozích zimních

období
Úsekv č 1.až č.3

@každýúsek,kdekaždýjevybavenčelníazadnisněhovourad1icí,/sněhové
zadni radlice o ,ábě* ,,Ao' l šíři odklizeného jízdního pruhu při jednom přejezďu l
v technické šíři min. 2500mm/ dle technické speciťrkace) dle grafické přílohy 1 . VzniknouJi
při sněžení závéje, nebo dosáhne-li výška sněhu cca 30 cm, bude nasazen ŠÍpový pluh která

v složené šípové pozici vykazuje šíři záběru min 2500mm pozice ,,A" (dle technické

specifikace) dle graťrcké přílohy č.2, Tzn. Celkem je požadováno 3 traktory kaŽďý s Čelní a

zadní radlicí.
Usek č.4
1 x smykem řizený nakladač-b ezzub á lopata,
Úsek č.5

1x sypač komunikací s nosností min. 3 tuny posypového materiálu. Uchazeč bude mít v obci

ostravice ve vlastnictví či smluvně zajištěno zperměné místo pro uloŽení poslpového

materiálu v množstvi 250 tun a uvede toto místo.

pracovníci zimníúdržby komunikací budou v období 1.11.2015-31.3.2016 v Pohotovosti dle

planu zimni údržhy pro dané období, kteý bude doplněn po ukoněení výběru dodavatele ,

zapracovánim ridajů do plránu zimnt údržby. Objem prací je závislý na klimatických
po-d-ioka.h. Předpokláď""ý finanční objem všech prací je dle předchozích období cca 500

tis. - 1,2 mil Kč bez DPH.

Rozvoz-doplnění posypového materiálu na samoobslužné skládky- hromádkY nejsou

předmětem nabídky.

plán zimní údtžhy komunikacínatnemíobce Ostravice zimni období 2a15l2076 je Pro
dodavatelskou firmu závazný a|zemétitjen se souhlasem objednatele.

4. Zadúvací podmínley

Podaná nabídka bude splňovat následující podmínky:
o nabídku lze podat na celý předmět zakazky nebo jeho části _ úseky

o každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku
o dodavatel, ktery podal nabídku v zaďávacím řízeru nesmí být souČasně

subdodavatelem-jiného dodavatele vtomtéž zaďávacím řízeru. Dodavatel, který

nepodal nabídku může bý subdodavatelem víceachazečŮ v tomtéŽzadávacimÍizení
. nabídka a všechny její části musí být vyhotoveny v českém jazyce,

. nabídka musí bý zadavateli doručena nejpozději v okamžiku qprŠení lhŮtY Pro
podání nabídek, nabídka musí bý jednoznaéná a nesmí o ní panovat Žádné

pochybnosti; za poěetní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodPovědný

uchazeč



J.

a

a

Obsah nabídlry

Nabídka bude obsahovat následuj ící informace :

Identifikační údaj e uchazeče.
Kopie technic§fch prukazů mechanismů, které mají přidělené RegisttaČní znaČkY

(SPZ) ajsou uvedeny v nabídce

Fotodokumentace strojů s příslušenstvím pro zimní údržbu 2x fotografie /1x Čelní a lx
boční pohled/ ke každému stroji uvedeném v nabídce
popis iešení situace v případě poruchy stroje inapříklad rezervní stroj zimní ndrŽbYl

Živnostenské oprávnění pro uvedenou činnost- prostá kopie

Doba vánálntnabídkou
Nabídka musí b;it podepsaná osobou oprárměnou zauchazeěe jednat.

6. Požadavky na způsob zpracovóní nabídkové ceny,

o Nabídková cena musí b;ýt uvedena v české měně (CZK),

7. Doba a místo plnění zakázlE
Doba plnění: zimntobdobí 1.11.2015 do 31.3.2016, v případě klimatických podmínek

může blit prodloužena.
Místo plnění: uzemí obce Ostravice

Obchodní a platební podmínky
žadatZ1 předloží jako sóučást nabídky akceptovatelný návrh smlouly o dÍlo vČetně

platebníóh podmínek/ smlouva vuvedena vpříIozel. Fakturace bude prováděná

měsíčně na záHadé potvrzených dodacích listů a dispečerského deníkrl podmínkY ve

smlouvě/. platební podmínk} jsou zadavatelem stanoveny na 2I drrri splatnosti od

doručení faktury. Návrh vymezuje budoucí rámec smluvnfrro váahu. Zaďavatelje Po
ukončení zadávaciho řízent oprávněn o obsahu náwhu smlouvy dále jednat a
vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu-

8. Způsob hodnocení

Hodnotící kritérium:

Nabídky budou posuzovány z hlediska nejvhodnější nabídky na zajiŠtění zimni

ídržby komunikac í ta tzcmi obce Ostravice.

9. Podúvdnínabídek
(Izávěrka podóní nabídek je pondělí 26.10.2015 do 10.00 hodin.

Nabídka doručená v termínu na adrese:
obecní úřaa v ostravici, Ostravice č.p.577,739 14 v jednom originále. Nabídka musí

b}t doručena v zalepené obálce označena názvem zakázky a slovem ,,neotvírat"

v levém horním rohu. Rozhoduje termín doručení zadavateli, nikoliv Podrání PoŠtovní

službě.

a

a

a

a



fi. DaIší zadúvací podmínley pro uchazeče

Další podmínky zadavatele jsou:

o Podanénabídkysenevrací.
o Zadavatel si l}hrazuje právo požáďatpřistavení strojů uvedených vnabídce a to do 5

dnů od zaslanižádosti o přistavení k sídlu zadavatele,

. Náklady spojené se zpracováním nabídek zaďavatelnehradí.

o Zadavatel si vyhrazuje právo v pruběhu zakérky změnit, upřesnit nebo doPlnit

podmínky zakžlrky a to písemně a všem účastníkům shodně.

Zadavate|si vyhrazuje právo na zrušení zadávacihořizení, nejpozději vŠak do PodPisu
smlouvy s vybraným uchazečem.

o Zadavatel si vyhrazuje právo nelrybrat žádného uchazeče,

Uchazeči, kteří řádně doruěí své nabídky, budou o výsledku qýběrového ÍÍzeni informováni

elektronickou poštou (emailem) do 7 dnů od ýběru dodavatele.

Příloha: zveřejněny na www.obec--ostravice-cz
Plrin zimní tdržby komunikací pro zimní období 2al5l2016
Smlouva o dílo
Grafická příloha č.1

Grafická příloha č.2

Jiří Pavlan
ístostarosta obce

oBEcNÍ ÚŘap v O§TR,{VICI



1.

SMLOUVA O DILO

Název:

Se sídlem:
Zastoupen:
IC:
DIČ:

(dále j en,,obj ednatel")

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

osoba oprávněná jednat ve věcech technickýcharealizace stavby:

tel

I.
Smluvní strany

obec ostravice
Ostravice 577
Ing. Miroslav Mališ -starosta obce

00297046
CZ00297046

)

(dále j en,,zhotovite1")

poZN.: údaje na řádcích ]-4 se vyplní dle výpisu zobchodního rejstříku. Pokud je

zhotovitelem fuzicka osoba - podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku, je třeba místo

,,sídla" uvést ,,místo podnikání", vypustit řádek ,,zastoupena:" a místo řádku ,,zapsána

v obchodním rejstříku... ... ... " uvést idaj o zápisu do jiné evidence, ve které je daná osoba

zapsána

II.
základní ustanovení
1. Smluvní strany$ ,ru základé úplného avzájemného konsensu o vŠech níŽe uvedených

ustanoveních dohodly na uzavřetrí smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona

8912012 Sb., oběanský zákoník.

2. Smluvní strany prohlašují, že udaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění

k podnikání 3rá., ptutre tá ani lzavřenítéto smloury a v případě jakýctrkoli zmén ÚdajŮ

uvedených 
" 

er. i. této smlouly se smluvní strany zavazují týo změny oznŽtmit druhé

smluvní straně bez zbyeěného odkladu.

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu

uzavíe|y po pečlivém zvíňenívšech možných důsledků,

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude mít ÚČinnou Pojistnou

smlouvu pro případ LpůsoLení škody v souvislosti s plněním předmětu smlour,Y, kterou

kdykoliv na požádání přeďIoží zástupci obj ednatele,

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajiŠtění předmětu smloulY,



ilL
předmět smlouw
1. předmětem této smlouvy je závazekZhotovitele , že zapodmínek v této smlouvě dále

uvedených, poskýne objednateli služby spočívající v zajištění zimnítdrilby komunikací

(dále jen ,,ZÚK*l,ý. zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací III. a IV.

třídy v obci Ostravice v rozsahu uvedeném v této smlouvě a v Plánu zimníúdrŽbY
příslušného období Příloha č.1

I.1. ZÚKpředstavuje:
a) zajištění sjízdnosti na místních komunikacích (dále jen,,MK") il. třídy, zajiŠtění

schůdnosti na MK III. tř. v lokalitách, kde nejsou vybudovány souběŽné

chodníky s MK III. tř., zajištění průjezdu parkovišti a zajlŠténí prujezdu

řadovými garíůemi, ošetření zásobovacích ploch,
b) zajištlní sóhůdnosti MK IV. tř. (chodníků a zpevněných ploch) ve vlastnictví

obce Ostravice, schodů, srázlů, ramp,
uvolňování a powchové čištění kanalizačních vpustí a zajlšténí odtoku tajícího

sněhu z komunikací azpevněných ploch,
odvoz sněhu na výypovaná místa pouze dle pokynů objednatele (místa jsou

uvedena v,,plánu zimní udržby",
e) zaJíštérn něpřetržité 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 následné

použití a jejípoužití vě. nakládky,

1.2 Rozsah prací
o plužení, traktorem, kde každý je vybaven čelní azadní radlicí / sněhové zadní

radlice o záběru ,,A'o l šíři odklizeného jízdního pruhu při jednom přejezdu l
v technické šíři min. 2500mml dle technické speciťrkace) dle graf,rcké přílohy 1
plánu zimní ífužby . Vzniknou-li při sněžení závéje, nebo dosáhne-li výŠka

sněhu cca 30 cm, bude nasazen šípový pluh která v složené ŠÍpové pozict

vykazuje šíři záběru min 2500mm pozice,,A" (dle technické specifikace) dle

grafi cké přílohy č.2 plánu zimní ídržby
o posyp inertním materiálem (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 tae je možné složit poslpový materiál v objemu 250 t, Plocha je

umístěna
. údržba vstupů a vjezdu k budovám a zásobovacím rampám s ohledem na

vlastníka nemovitosti.
o odvoz sněhu na výzvu objednatele z výipovaných komunikací nebo jejich

úseků při enormním přívalu sněhu, který bude zhotovitelem prováděn i ukonČen

jen na záklaďěpokynu objednatele. O této skutečnosti bude proveden zápís do

dispečerského deníku.
o V případě nutnosti provádět údržbu v měsíci říjnu Či dubnu, budou práce

prováděny na výzvtt obj ednatele.
o Zajíšténí nepřetržité dispečerské služby a dispeěerského vozidla vČ. vedení

předepsané dokumentace.
o pokud nebude trvalý spad sněhu a bude zýšena kluzkost bude se provádět poSYP

inertním materiálem.

c)

d)



2. Jedná se o veřejně přístupné plochy. Postup provádění zímní ÚdrŽby se bude řídit

příslušným planem 
-zimní 

tďizay daného období. Zímní ídržba bude prováděna

v závislosti na klimatických podmínkách,

3. objednate1 má právo změnit objem ploch uvedený v odst. 2 tohoto Článku, a to dle

akiuálních potřeb objednatele. O této skutečnosti je objednatel povinen informovat

Zhotovitele v dostate8ném předstihu, to je nejméně 7 kalendářních dnŮ Před Platností
této změny.

IV.Místo a čas plnění
@azkud1etétosmloulyjsoukomunikace(vozovkyvčetněpřechodůpro

chodce, thodníky, parkoviště, sréuy, rampy), které jsou v majetku obce ostravice_ přesné

lymezení plochý, na kterou se váahují služby, jež jsou předmětem této smlouvY, jsou

obsaženy v Plánu zimní údržby pro příslušné období,

2, Zaíazenikomunikací do třídy důležitosti se může dle rozhodnutí objednatele v PrŮběhutrvání
smlouvy změnit. V případě zrněny v udržovaných plochách budou §rto operativné zazlamenánY

v dispe8erském deníku a následně v Plánu ZÚKpro příslušný kalendářní rok.

3. odvoz sněhu bude prováděn pouze naýzvu objednatele, ato zr,rytypovaných komunikací nebo

jejich úseků při entrmním přívalu sněhu. Místo ťWozl sněhu je uvedeno v PřÍloze Č. 1 této

5*toooy. odvoz sněhu bude Zhotovitelem zahájen i ukoněen jennazáklaďé po§nu objednatele.

o této skutečnosti bude provedenzápis do dispeěerského deníku.

4. Termín plnění předmětu smlou\T bude zahájen po podpisu této smlouvy a v závislosti

na klimátických podmínkách v rozsahu Plarru zímní údržby pro přísluŠné obdobÍ.

5. Smlouva se uzavítá na dobu určitou, a to ode dne nabltí účinnosti smlouvY do 31. 3.

2016. V případě nepříznivých klimatických podmínek, mŮŽe bý automatickY

prodloužena, nejpozději však do 3 1. 5.20t6,

6. Zhotovitel se dále zavazlje, že naď rámec služeb uvedených vČl. il této smlouvY, je Povinen
poslqtnout objednateli ,t.rZb,l dle individuálního polrynu Objednatele, zejména Při odstranění

následků havářii, živelných pohrom a podobně. V tomto případě je Zhotovitel povinen zahájit

poslqytovánipožadovaných siužeb do 2(dvou) hodin od obdržení pokynu ze strany Objednatele.

7, pokud nastane nutnost dle klimatických podmínek provést ZÚr pred a Po zimním

období (tj. před 1.11. nebo po 31.3. příslušného roku) bude Zhotovitel vyzvén

telefonicřý objednatelem. o této skutečnosti se provede zápis do dispeČerského deníku.

8. plnění bude zahétleno na zékladě telefonické výzvy Objednatele Zbotoviteli se záPisem

do dispečerského deníku prováděných prací. Pokud nebude Zhotovitelemzapsánavýzva
do dispečerského deníku, nemůže se domáhat plnění ztéto smlouvy.



Useky
dle
plánu
ZU Položka

Registrační
značka
nebo VIN

.Iednotka

Cenaza
jedn. bez

DPH

Cenaza
jedn.

s DPH
Usek
č.1

Traktor 1 vč. čelní
a zadní radlice hod.

Usek
č.2

Traktor 2 vč. óelní
azadní radlice hod.

Usek
c.J

Traktor 3 vč. čelní
azadni radiice hod.

Usek
č.4

Smykem Ťízený
nakladač U hod.

Usek
č.5 svoač komunikací hod.

přeiezdy sypače km

Nakládka posypu hod
pohotovost den

v.
cena a způsob ieiího uhrazení

a) Cena zajednotlivé služby poskyované podle této smlouvy je stanovena dohodou

smluvních stran v těchto částkách:

Smluvní strany sjednávají, že ceny uvedené v odst. 1 tohoto Článku jsou cenami

koneěnými, ,uruur^qí"í veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné nákladY (viz ěl. III ,

odst. 1 . 
") - fl 

této smlouvy) Zhotovitele nezbyté pro řádné a Úplné plnění předmětu

této smlour,y.

Cena uvedená v č1. V odst. 1 této smlouly bude uhrazetaZhotoyiteli na základě dÍlČÍch

faktur za jednotlivé položky díla, kjejichž lystavení je Zhotovitel oprávněn po

poskýnutí 
'kažďé 

služby, kterou Objednateli na zékladě této smlouly poskytne- Odvoz

sněhu bude fakturován samostatnou dílěí fakturou po ukončení této Činnosti (o ěemŽ

bude proveden zápis v dispečerském deníku). Splatnost faktury ěini2I (dvacetjedna) dní

ode dne jejího dóručení Ób;ednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i
při placení.lirry.t plateb (např. uroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu ŠkodY ad.).

podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování oznaěené jako faktura, kíerá musí

mítnáIežitosti daňového dokladu podle platné právní úpravy,

Kromě náIežitostí stanovených platnými právními předpisy je druhá smluvní strana

povinna ve faktuře uvést týo údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) ěíslo smlour,y a datum jej ího :uzavŤení,

c) předmět smlour,y,
al označeníbanky a číslo úětu, na který má byt částka za provedenou práci ultazena,

e) lhůtu splatnosti,

Ó oznaéďní osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního

telefonního čísla,
g) číslo objednávky a datum jejího doručeníZhotoviteli
ňl IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné íLánw a sídlo,

i) soupis skutečně provedenýchprací, potvrzené dodací listy
j) zaznunz dispečerského deníku.

b)

c)

d)

e)



6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnost nebo dohodnutou náleŽitost, bude

chybně vyúčtovaná cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím

lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně (Zhotoviteli) k provedení opravy. Ve vrácené

faktuřábude vyznačen důvod vrácení. Zhotovitel provede opra\T r vystavením nové

faktury. od doby odeslání vadné faktury přestává béžetpůvodní lhŮta spiatnosti. Celá

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli-

Doručení faktury provede Zhotovitel osobně na adresu Objednatele uvedenou v Č1. I této

smlouvy (na podatelnu) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiným

průkazným způsobem..

Smluvní strany si v souladu s ust. § 2I zákona č. 23512004 Sb., o dani zPŤidarÉ
hodnoty, v platném znéní, sjednávají dílěí plnění, které se považuje za samostatné

zdanitelné plnění uskutečněné v termínech sjednaných v této smlouvě.

Zhotovitel jako plátce dané zpřidané hodnoty je oprávněn k dohodnuté ceně připoČÍtat

daízpŤidané hodnoty v sazbě stanovené v souladu s příslušnými právními předpisy.

objednatel aZhotovitel se dohodLi,že cenuuvedenouvč1. Vodst. 1. této smlouvy je

^ozne 
zýšttnebo snížit výhradně v případě, že v době uskutečnění zdanitelného plnění

dojde ke změně právní úpravy týkající se výše sazby ďaně z přidané hodnoty.

V případě, že dojde ke vzniku skutečnosti uvedené v ěl. V odst. 10 této smlouvy se smluvní

straný dohodly, že Zhotovitel od okamžiku nabytí úěinnosti zmény zíkonné sazby DPH je
povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

12. Na základě dohody smluvních stran Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli Žádné zálohy na

služby poskytované dle této smlouvy.

vI.
práva a novinnosti zhotovitele
@e,žesp1ňujeveškerékva1ifikačníatechnicképředpok1adyprořádné

plnění záv azk:ů vyplývaj ící ch z této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat s odbornou péčí tak, aby sjednané sluŽby bYlY

poskýnuty řádně a včas, za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu se

zájmy objednatele, Při plnění předmětu smlour,ry je Zhotovitel povinen zďrŽet se jednánÍ,

jímž by nad obvyklou míru obtěžoval Objednatele nebo vlastníky pozemkŮ a staveb,

tteré sousedí s plochami, které jsou místem plnění závazku Zhotovitele dle této

smlouvy.

3. Zbotovitel se zavazuje v pruběhu provádění díla zabezpečovat na vlastní náklady odvoz

a likvidaci odpadu, který vznikl na předmětných plochách v dŮsledku Činnosti

Zhotovitele, s výjimkou odvozu sněhu, který bude vyvéňen na místo uvedené

Objednatelem.
4. Za íóelem řádného plnění předmětu této smlouly je Zhotovitel oprávněn potlŽit přenosná

dopravní znaéeni kzamezeni zastaveni a stání vozidel na udržovaných plochách- ZjiŠténé

nedostat§ plnění předmětu této smlouvy způsobené zaparkovanými automobily nebudou

Objednatelem zohledněny.
5. Zhoiovitel je povinen řídit se plánem ZÚKpro dané zimní období, zákonem č. 13/1997 Sb. a

vyhláškou ě. 104/1997 Sb.

6, při výkonu nepřetržité dispečerské služby je dispečer povinen písemně vést dispeěerský deník dle

zákona ě. t04llg97 Sb. v platném znéní, kteý bude sloužit jako doklad o pruběhu poslg,tování

služeb dle rozsahu a v termínech sjednaných touto,smlouvou. (dále jen,,Deník").
,7. Zhotovitel je povinen vést dispečerský deník ZÚK posloupně, každý den od zahájení zimni

6držby 1ně;pózacli od 1.11. aÝ pojejí ukončení roku následujícího (nejdříve 31,3.). V deníku

7.

8.

9.

10.

11.



8.

9.

bude uvedeno: datum, klimatické podmínky, ěas, místo provádění zútr 6azev všech

jednotlivých MK dle tiioy o,itezitosti _ vozovka, chodník, srázy, rampy), způsob provedené
"zimni 

tlarmy (plužení, -erri oistcrrí, fréza, posyp), použité mechanizmy, použíý,p":yl:Jy
materiál včetně množství, éas zahájeni ZÚK, ěas ukončení, stav MK před a po provedeni ZUK,

všechny telefonické požadavky Objednatele (včetně uvedení času tohoto poŽadavku), PříPadné

stížnosii (vč. času nahlášení a času odstranění zjištěných závad) apod.

Zhotoviteije povinen předkládat tento Deník Objednateli, a to neprodleně po provedení kaŽdé

služby poslgtované nazákladé této smlouvy.
Zhotoviiel sě zavazuje. že bude mít připravenou dostatečnou mechanizaci pro Provádění zimní

údržbyv rozsahu pródmětu této smlouvý. Technika uvedená ve smlouvě je vétzaná na Úse§

u plár,, zimní úďržby a její nasazení je na daný usek je nutné dodržet. Umožnění střídaní

mechanizmů u pouiití jině techniky lze pouze na zák|adě písemného souhlasu objednatele

uvedené v dispeěerském deníku.

Zhotovitel je oprávněn si zajistit v případě kalamitní situace subdodavatele. SmlouvY se

subdodavateli musí mít dobu trvání stejnou, jako je doba plnění této smlouvy. V tomto

případě odpovídá objednateli jako by předmětné sluŽby poskýoval sám. Zhotovitel se

isáu ,uruŽq", ž" minimálně 80% objemu služeb, které bude poskýovat dle této

smlouvy, bude poskýnuto vlastními kapacitami zhotovitele.

yýjezd techniky k zásahu musí bý uskutečněn do 1 hod. od rozhodnutí disPeČera,

pripaanc na pokyn objednatele (ústního, telefonického nebo elektronického) - vŠe (ČasY,

j-er.u, důvody,- termíny, konkrétní místa - ulice a číslo domu, úseky MK) bude
"zapsáno 

v dispečerském deníku dispeěerem zhotovitele, ato každodenně v přísluŠném

časovém sledu.

12. V době trvání smlouvy má zhotovitel možnost zpracovat na zékLaďé zkuŠeností

harmonogramZútr_(trasy mechanizace vč. přibiižných časů a místa zásah:ů). Ten Předá

obj ednateli k odsouhlasení.

vIL
práva a povinnosti obiednatele

vite1isoučinnostnezbýnouprořádnéavčasnéplnění
předmětu této smlouvy.

2. Óbjednatel je povinen pŤed zahájením plnění předmětu smlouvy zajistit, aby 7,hotovitel mohl

,átit rposkytováním služeb v termínu sjednaném touto smlouvou.

3. objednátel má právo kontroly plnění předmětu této smlouvy, a to vkaždé fázi jeho prováděnÍ,

Za účelem kontroly poskýování služeb je Objednate1 oprávněn pořizovat foto a

videodokumentaci.
4. objednatel si vyhran$e právo vyzvat dispečera firmy k provedení kontroly stavu Mk

dispečers§m vozidlem zhótovitele. Dispečer je povinen dostavit se k provedení kontrolY do 1

hod. od ýzxy objednatele, pokud není požadováno jinak,

5. Kontrolu ptrrcrri p"ředmětu izavíené.*iorlr.y budou provádět pověření zaměstnanci objednatele

zaíazenina odbár qýstavby, vodního hospodářství a zemědělství, úseku místního hosPodářství a

dopravy v kteroukoli oobu a taktéž při ověřováni zjilti1{:i nahláŠených závad, bude k

próvedení kontroly v terénu vyzván dispečer firmy provádéjicí zlJk.
6. Ótjeanate1 je povinen provést fyzickóu kontrolu kvality a rozsahu poskYnuých sluŽeb a

výsledek téio kontroly )aznunenat do Deníku, kteý si vede áotovitel. Zjištěné závady fiejich
sóupis) je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli také e-mailem, telefonic§. V PříPadě, Že

plnlní'odpovidá rozsahu a kvalitě sjednané touto smlouvou, je Zhotovitel oprávněn Provedenou

službu vl,Lrčtovat.
7. Záznamem o včasném a řádném plnění učiněném v Deníku dojde ze stranY Objednatele

k převzetí provedeného plnění. Téúo zétznam je Zhotovitel povinen společně s fakturou

preatozit uó duou vyhotoveních objednateli. Bez předložení předmětného záPisu osvěděujícím

b ezv adné p lnění nemá Obj edn atel povinno st fakturu Zhotoviteli uhradit.

10.

11.



8. při zjištění nedostatků v kvalitě je technic§ zmocněnec oprávněn pievzeti díla odmítrrout,

pripádne odmítnout zéástí. V takovém případě je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle ě1.

VIII bodu 2,3.Této smlouvy.

vIII.
odnovědnost zhotovitele
@připrováděníkontro1yd1eč1.VII.odst.4.tétosmlouvy,že

póskynuté Št.rzuy "yu-iii vady, je Objednatel povinen tyto skutečnosti zaznartenat do

Deníku.

2. Zhotovitel je povinen započit s odstraněním vad plnění ve lhŮtě 1 hod. od jejich

oznámeni ," ,iruny Objednatele, tj. ode dne a hodiny nahlášení (ústního, telefonického

nebo elektronického) a následného bezodkladného provedení příslušného záPisu

v Deníku (provede zhotovitel).

3, Zhotovitel se zavazqe k odstranění vad plnění ve lhůtě 12 hod. od zapoČetí Prací
na odstranění předmětných vad, které byly nahlášeny objednatelem.

4. pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady ve lhůtě uvedené v Č1. Vil odst. 3 této

smlouvy, je objednatel oprávněn zqístit odstranění vad třetí osobou. V tomto případě je

oprávněn požadovat po Zhotoviteli vedle smluvní pokuty sjednané v Č1. IX- odst. 3 této

,*lo,rrry i náhradu nákladů vynaložených k odstranění vad prostřednictvím třetí osoby.

5. při nedostatečném vedení dispečerského deníku dle zákonač. I3lI991 Sb. a vYhláŠkY Č.

l04ll997 Sb. činí pokuta ve výši 2.000,--Kčlkalendařní den. TÍm se rozumí např.

nezapsáni průběhu póčasí, počtu nasazenýchmechanismů, zaméstnancŮ, doby zahájení a

ukončení prací jednotliých mechanizmů i zaměstnanců, nezapsánÍ, kdy bylo ukonČení

ošetření MK či chodníků např. I. stupně, telefonických požadavkŮ, stížnostÍ, spotřeba

poslpových materiálů apod.

6. při nepředložení disp. Deníku a výkazu práce strojů uvedených ve smlouvé kaŽďý

nasledující pracovní ďen l tzn. Pondělí se předkláďá v ttterý atd, sobota a neděle se

předkládá vpondělí apod.l mezi 700 - 800 hod. v kanceláři správy majetku- obecního

úřadu v Ostravici , náLeží objednateli smluvní pokuta ve výŠi 5.000,- KČ/den.

7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám při Plnění
předmětu této smlouly.

8. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění pro případ odpovědností za Škodu

způsobenou při výkonu činnosti pro motorovávozid|a- zákonné pojiŠtění vozidel

g. Zhotovitel se dále zavazlje, že pokud dojde ke vzniku škody uvedené v Č1. VIII. odst. 6

této smlouvy a tato škoda nebude krýa pojistným plněním, poskytnout Objednateli Či

třetím osobám náhradu škody z vlastních zdrojů.

10. Zhotovitel se zavazlýe udržovat pojištění v platnosti po celou dobu Platnosti této

smlouvy

Ix.
smluvní pokuty

WJepovinenuhraditobjednate1ism1uvnípokutuzakaždouizapočatouhodinu
prodlení s poskýnutím služby ve výši 5 000,- Kě,

b) Zhotovitel se zavazllje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výŠi 1 000,- KÓ za kaŽdou

zapoóatou hodinu piodlení s nástupem na odstranění vady ve lhůtě sjednané v Č1. VIII.

odst. 2 této smlouvy.



c) Zhotovitel se zavazujeuhradit objednateli smiuvní pokutu ve výši 1 000,_ Ké zakaždou

započatou hodinu piodlení Zhotbvitele v případě, že odstranění vad nebude provedeno

ve lhůtě siednané v č1. Vil. odst, 3 této smlouvy,

d) Zapl,acením smluvní pokuty uvedené v odst. I,2 a 3 tohoto Článku není dotČen nárok
' 

objednatele na nahráau *oay způsobené Zhotovitelem, jejíž příČinou je poruŠení

povinnosti, která je krýa smluvní pokutou.

x.
ukončení smluvního vztahu

končenanazékIaďépísemnédohodyobousm1uvníchstran.

b) Kažďá ze smluvních stran je rovněž oprávněna tuto smloulu lrypovědět 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 strarlje oprávněna od této smlour,y odstoupit, a to na zékladé PÍsemného

oznétmení adresovanéhó druhé smluvní straně s tím, že odstoupení od smlouly je úěinné

od doručení tohoto oznétmení druhé smluvní straně. DŮvodem pro odstouPení od

smlouvy je pouze podstatné porušení této smlouvy zakteré se považuje:

a) Na straně Zhotovitele
_ opakované nedodrženítermínu plnění uvedeného v příloze č. 1

- opakované nedodržení termínu pro odstranění vad dle ě1. VIII. odst. 3 této

smloulry.
V tomto případě je objednatel oprávněn zas\at Zhotoviteli písemné oztámenÍ, ve

kterém 
^ 

uuae Žnotďvitet upozoměn na opakované porušení předmětných

povinností. V případě, že Zhotovítel po obdržení tohoto oznámení předmětné

povinnosti 
".rou,, 

po*ší, je Objednatel oprávněn od této smloulry odstouPit, a to

písemnc. 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
@1atnostiaúčinnostidnempodpisuoběmasm1uvnímistranami.
2. Zméút nebo doplnit tuto smloulu mohou smluvní strany formou písemných dodatkŮ,

které budou vzestupně číslovány a podepsány oběma smluvními stranami, a to za
předpokladu, že tim nedojde k porušení ustanovení obsažených v zadávaci dokumentaci

av zékoné é. t3712006 Sb., o veřejných zakétzkách,

3. Zhotovitel ani objednatel nejsou oprávněni bez předchozího souhlasu druhé smluvní

strany postoupit Švá práva a povinnosti vyplývající ztéto smlouvy na třetí osobu.

předchozího souhiasu druhé smluvní strany je rovněž zapotŤebí k zapoČteni vzŽqemných

pohledávek vyplývající ch z této smloury.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávatmlčenlivost o všech skuteČnostech, které se Při Plnění
této smlouvy dozvěděl, přiěemž taío povinnost trvá i po ukoněení sPoluPráce

s Objednatelem.

5. Tato smlouva se řídí právem České republiky a podle práva České republikY bude

vykládána. povinnosti a práva smluvních stran zaloŽená touto smlouvou nebo

v souvislosti s ní, která nejsóu výslovně obsažena v této smlouvě, se řídí zák.ě. 8912012

Sb., občanský zákonik-



6.

7.

8.

9.

Jakýkoli spor, který vznikne mezi smluvními stranami týkající se ustanovení této

smlouvy, sé smluvní strany zavazqí řešit cestou smíru, ato vmístě sídla Objednatele.

V případě, že nedojde k vyřešení sporu, bude tento spor řešen věcně a místně přísluŠným

soudem.

Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží Čtyři a Zhotovitel dvě

vyhotovení.
případná neplatnost některého ustanovení této smlouly nemá za nás\edek nePlatnost

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouly Se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazujíbezzbYeéných odkladŮ nahradit

takové ustanovení novým.

Doložka platnosti právních úkonů dle § 41 zékona ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní

zŤízení) v platném znétú O uzavření této smlouvy rozhodla

l0. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, ŽebylaluzavÍena
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, véňné a srozumiteině a její autentiČnost

stvrzuj í sqými podpisy.

Zaobjednatele
Datum:

Místo:

za doďavatele

Datum:

Místo:

OlEclrÍ Ú,ňan v o§TRAYICI

Sejmuto dne



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 č. 13ll997 Sb. o pozemních komunikacích v Platném zněnÍ, a

schválením Rady obce Ostravice ze dne 17.8.2a|5

úkolem zirwpslužby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schŮdno-sti
na místních a vybraných úlelových komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivY a jejich

důsledky tak, aby zimniúfužba byla zajišťována spřihlédnutím ke spoleČenským Pořebrám na straně

jedné a eko.romickým možnostem vlastníka místních a účelové komunikací na straně druhé.

poněvadžv zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schŮdnosti odstranit,nýbtŽ je zmitr'it

a vzhledem k tomu, že závaďy není možno zmírnit okamžtě na celém t,r,emí obce, stanoví Plrin zimnl.

údržby i pořebné priority tdrŽby a to jak místně tak i časově. Tyto priority vyplývají z nestejné dŮleŽitosti

místrrich komunikací a z technických možností provádění zimni údržby,
plrán zimní iidržby místních komunikací je zákJadrum dokumentem pro provádění Prací sPojených

se zimnt údržbou těchto komunikací. Zéroveí je jedním zdŮkazních ProstředkŮ Pro Posouzení

odpovědnosti vlastnfta místních komunikací za pŤipadné škody vzniklé uŽivatelŮm komunikací z titulu

závadv jejich sjízdnosti a schůdnosti,

2. Vvsyětlení základních poimů použitvch v tomto plánu

Obecně záv azrtými prármími předpisy se rozumí :

a) Z61.one. Átgh Sb. o pózemních komunikacích (e platný ve znění zákonaé.32al2002Sb.).

u) vynaska č. 104/1997 Šb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích fie platná ve znění

vyh1. ě. 55512002 Sb.),

z imní ú d rž b o u m í s tní c h ko m un i k a c í se rozumí zmírňováni závaďve sjízdnosti

a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětmostnírni vlivY a Podmínkami

(§ 41, odst. 1. vyhlášky).
S j ízdo st m'í stních komunikac í jetakoqistavtěchtokomunikacÍ,kteryumoŽňuje

bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a doPravně technickému

stal,u komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich následkŮm (§ 26 odst. 1. zrákona),

Závu d o o ve sj i id n o st i na místních komunikacích se rczllrrtí taková změna ve

sjízdnosti, kterou nemůže řidij předvídat při pohybu vozidla přizpŮsobeném dopravnímu stavu a stavebně

jopravnímu stal.tr komunikasíápovětrnostním sifuacím a jejich důsledkŮm (§_2, odst, 6, zákana).

S c hů d n o st m í st rrí c h ko muni k ac í jetakoý stavtěchto komunikací (chodníkti),

kteý umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu staw a doPravně technickému staw

komunikací, |ovětrnostním situacím a jejich důsledlcum (§ 26, odst, 7, zákona),

Záva d o u ve sc h ů d n o st i je taková změnave schŮdnosti, klerou nemŮŽe chodec

předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickérnu stavu komunikace,

povětrnostnírrrsituacím a jejich důsledkum (§ 26, odst. 7. zákona).

1. Uvod



ú te1o vá komunikac e jetakovákomunikacedeťrnovaná § 7 zákona ě.l3ll997 Sb, oPozemních

komunikacích a slouží ke spojení jednotliých nemovitostí pro pořeby vlastníkŮ těchto nemovitostí s

ostatnímu místními komunikacemi. Většinou se jedná o soukromé komunikace slouŽÍcí k Příjezdu k dané

nemovitosti a k obhospodařování zeměděis§ých a lesních pozemku, Tyto ÚČelové komunikaee není

povinna obec Ostravice sv.irn nákladem udržovat.

3. Zimní období

Zirnín období se rozumí doba od 1. listopadu 2015 do 31. bíezna2016. ZimíriúdtŽba 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, z důvodů jednosměnných provozu a dle zákoníku Ptáce Č.262l20a6 Sb..

V tomto období se zimní idržbamístních a určených účelorných komunikací a chodníkŮ zajiŠt'uje Podle
tohoto plánu. V tomto období je ďtženapohotovost pracovníku zimniúdrŽby. Pokud vznikne Povětmostní
situace mimo dobu 1.1 I.2aI5 do 31.3.2016, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schŮdnosti bez zbYteČných

odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem údržby.

i - přizpůsobit cht,e:i ajizdustaw komunikaci, ktery je v zimním období obvyklý(kluzkost,

sníh na komunikacíchzávěje, sněhové marrtinely,použití sněhových řetězŮ aPod.)

- při chuzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto planu zmírňují závadY ve schŮdnosti,

dbát zl}šené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zaln;trzLé kaluŽe atd.).

- při chuzi po .noaoiro používat té části chodníku, která při sníŽení schŮdnostÍ-náledí PosYPána
posypovým materiálem.

- pn přechazeni komunikací použít označený přechod pro chodce na němŽ jsou Podle tohoto Planu
zmírňovány závady ve schůdnosti.

- při jízďěvozidly na úsecích oznaěených dopravní maěkou CSa vyhláškY 30/2001 Sb. (sněhové řetězY)

použítza sněhové pokývky sněhové řetézy.
- iriaiei jsou povinni parkovat voziďlra tak aby bylo možné bezpečné projetí vozidla zimrlt ÚdrŽbY a

odhmutí sněhu z místní komunikace.

zíínÍ.dúdržba komunikací je rozdělena do tří stupňů důležitosti.

Zímrd:ú&žbachodníku je rozdělena do dvou stupňů důležitosti.

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

II. stupeň - zahájení v závislosti na I. stupni - ukončení nejdéle da 12 hod., Pak PruběŽně

IIL stupeň - zffienív závislosti na I. a II. stupni - ukončení nejdéie do 48 hod., Pak PruběŽně

Kal am itní situ ac e a vý v o z sněhu -vyhlašuje ýhradně vedoucí zimntúdrŽbYobce

Ostravice.
6. povinnosti správce místních komunikací

1. V pruběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závaďy ve sjízdnosti a schŮdnosti na

komunikacích uvedených v planu zimntúdržby a zakreslených v mapor4ých Přílohách.

2. Zajístítdovoz a uskladnění posypového materiálu v množství cca250 t lplanovaná roČní sPotřebal na

centrální skládku v termínu do 31. lO.běžného roku a na meziskládky v mnoŽství cca 1 t v termínu do

30.10 běžného roku.
3" Zajistitpřipravenost mechanizmů na zimniúdržbu v termínu do 31. 10. běŽného roku



7.

8.

4. projednat auzavíítsmlouvy o qýpomoci s dalšími dodavateli kzabezpeČení Prací Při Provádění zimní

údržby místních kbmunikací v rozsahu dle této vyhlašky a plánu zimnl, ÚdrŽbY v termínu do 30. 10.

běžného roku.
5. projednat uzavřeni smluv o výpomoci v případě kalamitních situací v termínu do 30. 10. běŽného

roku,
6. Spolupracovat při zajišťování zímrn údržby s orgány obce, s policií a jinými zainteresovan;imi

organy.
VJst předepsanou denní evidenci o pruběhu, rozsahu a způsobu provádění zímntÚ&ŽbY.
prokázatelně proškolit osoby, které budou vykonávat zimní ÚdrŽbu místrúch komunikací v

termínu do 30.10. běžného roku. osnova školení bude obsahovat kromě technických a

otganizaéních pokynů také pravidla bezpečnosti práce v zimní údrŽbě a zásaďY ochranY ŽivotrÍho

prostředí.

7.Technologicl§í po§tup při od§traňování (zmírňování závad)
ve siízdnosti a schůdnosti místních komunikací.

A.Odklízení sněhu mechanic§ými prostředky na místních komunikacích:

1, Správce místních komunikacízaěínás odklízením sněhu v době, kdy wstva naPadlého sněhu dosáhne

10 cm. Při trvalém sněžení se odstraňovrání sněhu opakuje.

2. Sníh bude odstraňován podle možností dříve, než jej provoz zltutnÍ, tj. tak, abY nedoŠlo kujetÍ,

případně k ušlapaní sněhu a jeho přimrznutí k povrchu vozovky,
3. šncirova břeěka bude z vozovek místních komunikací a chodníků odstraňována ihned po vzniku této

situace v pořadí dle plránu zimní tdržby.
4. Sníh bude shrnován k okrajům komunikací, či k okrajům chodníkŮ mimo zastávl<Y doPravY, mimo

křižovatky a odbočky účeloqfch místních komunikací,vjezdy aýjezdy na parkoviŠtě, Před veřejn;ými

budovami, před školami a školkami.
při shrnování sněhu bude dbrino na ta, aby nebyly zakr:yty uliČní r,pustě a PokloPY zaÍÍzent

inženýts§ých sítí. Při tání sněhu musí být zabezpečen odtok vody.

Na parkovištích může být sníh shmut do valů, které se dle potřeby odstraní.

Na mostech bude sníh odstraněn v celé šířce a délce.
K odklízení sněhu na místních komunikacích budou používény traktorem, kde kaŽdý je vYbaven Čelní

a zadru radlicí / sněhové zadnl radlice o zábéru ,,A" l šíři odklizeného jízdního Pruhu Při jednom

přejezdu / v technickó šíři min. 2500mm/ dle technické specifikace) dle graťrcké PřílohY 1 . Variknou-
-ri pii sněžení závéje, nebo dosáhne-li výška sněhu cca 30 cm, bude nasazen ŠÍPov} Pluh která

v siožené šípové pori.i vykazuje šíři záběru min 2500mm pozice,,A" (dle technické sPecifikace) dle

grafické přílohy č.2

9. provádět posyp do vrstvy čerstvě napadaného sněhu vyšší neŽ 3 cm bez Předchozího Pluhování
je nepřípustné.

Ia.-Záviďy ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací se zmírňují podle pořadí stanoveného Plánem

zimnt údržby.
lL. Zirnriiňržbakomunikací nebude prováděná v místech, kde nastává poŠkození plotu a jiného majetku

vlastníků nemovitosti u komunikace zařazené do planu zimntúdržby,komPlikací vlastrdkŮ Pozemku -

komunikace,které nejsou v majetku obce a jestliže stav komunikace neumoŽňuje bezPeČné Projetí
traktoru (úzké komunikace,úzké a neschválené mosty, propustě, odstavené vozidla atd.)

5.

6.

7.

8.

1.

2.

n. ÚOržba chodníků :

Schůdnost chodníků se zajistí odmetením nebo shrnutím sněhu, oŠkrabáním zmrarkŮ a PosYPem

zdrsňovacími materiály (struska, písek). Ie zakéu;ěno používat k posypu Škváru a PoPel.
při odmetávání a odhrnování sněhu se sníh odstraní bez zbýkové vrstvy ažnapowch chodníku.



3. Chodnfl<y podél dopravně důležiých silnic a místních komunikací se uklízejí v celé délce a ŠÍřce

včetně pgsypů. ostatni chodníky se uklízejí a zdrsňují v minimální ŠÍřce 1 m. Pořadí a rozsah zimnt
údržby chodníku je pro správce místních komunikací stanoven plánem zimnt

íďržby.

c. Ruční úklid sněhu a ruční posvp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp bude správce místních komunikací provádět na místech, která jsou Pro
mechanizační prosťedky nepřístupná. Z důvodů bezpečnosti práce bude ruČní PosYP a ruČní Úklid sněhu

prováděn pouze za deruího světla, v noci jen na místech, která jsou řádně osvětlena. Takto bude Prováděno
Ódklizeni sněhu a posyp , na lávkách, il*ýchchodnících ěi přechodech pro chodce.

1. posyp inerlními materiály bude prováděn k odstranění náledí na vozovkách i na chodnících dle PofrebY
v míitech, kde to vyžaduje dopravně-technic§ý stav komunikací - křižovatky, velká stouPánÍ, ostré

směrové oblouky, zastávky autobusové dopravy, železntčru přejezdy. Na těchto místech budou také

ňízeny sarnoobslužné skládky zdrsňovacích materiálů (specifikoviárro plránem zimní ÚdrŽbY).

posyp bude prováděn struskou, pískem. Použitá struska nesmí obsahovat toxické nebo jinak Škodlivé

látky, Hmo§ pío posyp nesmí obsahovat hlinité ěastice.

Pro posyp náledí bude používán jemnozrnný materiál, frakce 0-8 mm.

rro posyp nezledovatělých ujefých vrstev bude používán materiál s větším obsahem hrubých frakcí -
zm větších než 4 mm,
V zastavěných oblastech se nesmí použít materiály §e Zmy nad 16 mm.
přímé úseky silnic se budou sypat dávkou cca 50 - 100 ďílů. Místa, kde to vyŽaduje doPravně technic§ý

stav komunikace, se sypou dávkou cca 300 ďí7ů, na frekventovaných zledovatělých vozovkách je

možno vzhledem k odmetení materiálu provozem zýýšit dávky o 5a %o.

Posyp zdrsňovacími materiály se provede v šířce dopravního pruhu, tj. minimálné2,2m-
poradi provádění posypů na místrúch komunikacích je stanoveno v plánu zimnt ÚdrŽbY.

obec Ostravice nepoužívána pozemních komunikacích chemické ošetření komunikace,

8.časové limitv pro zaháiení prací oři odstraňováni (zmírňován0 závad
ve siízdnosti a schůdnosti místních komunikací

A. Odstraňování sněhu

1. odstraňoviání sněhu v době pracovní /po-pá , 6.00-14.30 hod/ zahájí pracor,níci zimní ÚdŮbY místních

komunikací nejdéle do 30-ti min od polg,nu vedoucího zimatúdňby,
2. V době mimooracovní při domácí pohotovosti pracovníků zahájí pracovníci zimrn ÚdrŽbY místrÍch

komunikací odstraňování sněhu do 60-ti min od pokynů vedoucího zimnlÍÁrŽbY.

2.

J.

4.

5.

6.

7.
oo.

9.

B. posvp inertními mater

1. V době pracovní lpo-pá, 6.00_14.30 hod/ zajístt pracovníci zimnt
nejdéle do 30-ti min od pokynu vedoucího zímru údržby-

2. V době mimopracovní, při domácí pohotovosti pracovníku, bude

pokynu vedoucího ztrrni údržby.

údržby místních komunikací posyp

posyp prováděn do 60-ti min od



přednostně budou udržovány komunikace qýznamné z hiediska intenzity autobusové, nákladní

osobní dopravy, Dále byly áodnoceny poťeby zásobování, zdravotrú apaŽátrni sluŽbY.

Lhůty pro odstranění, ěi zmírnění závadve sjízdnosti a schŮdnosti komunikací a chodnikŮ.
1. pořadí
2. pořadí
3. pořadí

nejdéle do 4 hod
nejdéle do 12 hod.
nejdéle do 48 hod.

. centrum obce,kolem budovy Obecnfoo úřadu, komunikace pošta,

o parkoviště před hotelem Freud
r autobusové lá&aží
r parkoviště u pily po most Parmy
o od silnice I/56 kolem MŠ na horečku po p, Fialu
. odbočka Zakladní škola a k RD p.Němec
. odbočka od MŠ k RD p.Velička
r od silnice V56 kolem hotelu Freud po RD p. Valáška
r odbočkahotel odra,řadová zástavba
. od si]rrice V56zadní cesta kolem panel.domů Bučkovice,Jiťenka po čerPací stanici

o od silnice V56 k DPS,včetně dvora
r od silnice V56 přes most P.Bezruče -Kamenec po Novou ves

. na Kamenci kolem RD p.Plucnary
r od silnice V56 k ČD Ostravice-zastávka
. od silnice V56 ulice po rczsestíp. Červenka
r příjezdová komunikace mezi dolrí panelové domy
o parkoviště před nákupními sťedisky Jednota /dolní i horní/
o od silnice ý56 kolem p. choleva na rozcestí u Halfara
o Hamrovická cesta od sepetné po Dps

Za předpokladu snžení závadve sjízdnosti komunikací zařazenýchv dŮleŽitosti I.

. odbočka Hamrovická škola,vila OKD
o kolem restaurace u Ře\y po lávku přes řeku,RD p.Mališ
o komunikace sepetná k hotelu Montér a sluníčko
. komunikace od mostu P.Beauče kolem RD p.K.Mališe po rozcestí Halfar
r od sitnice I/56 kolem potoka Bučací k RD p.Závodný
o odbočka kolem RD p. J.Tomančráka po napojení na Smrkovku
o odbočka kolem p.Štefka po RD p.Dudka
e od silnice V56 kolem p.Snášela k RD p.Albrechta

o stará cesta od I/56 kolem p.P.Lojkráska po p Mohelníka
. dvůr Hasičské zbrojnice
r od silnice V56 k RD p,Lojkásek (velitel SDH)
o od silrrice v56 kolem restaurace u Tkáčů po kontejner peřeje

. od silnice íJ56kZD kolem bý.domu za Jednotou

r autobusové zastavky u Tkáče a u p.Mohelnfta
o od silnice V56 k kabinám TJ Sokol, k lávce
. od sibice V56 za hřbitov po RD p.Jandačka

. od silnice V56 k RD p.Gulanovi
e 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
r chodnfty kolem od si]nice I/56 v případě poruchy frézy

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

Za předpokladu snížení závaďvesjízdnosti komunikací zaíazených v dŮleŽitosti IL

o odbočlry na komunikaci nad MŠ a komunikace k RD p. Mrkva
e odbočky cesta Kamenec @,Kudělka,p.Vank, p. Klančník, p.Volný, p.Janda, p.Štalcr, P.Dyba,směr Peřeje Po

potok)
o od Bezrrčovamostu kolem zvonice p.Bruss,p.Ručka
l gnážeu dolníchpanel.domuazap.Skapou
o odbočky od silnice V56 k RD p.Trčka, p.Nekoranec
. odbočky od silnice V56 k RD p.lJhlař po koleje, p.Gola po koleje, p.Giža
r odbočky od silnice V56 k RD p.Bužga,p.Zátopek, pí.Jašová

. odbočkY od silnice V56 k RD p.Mohelník kolem p. Krpce, p.Milata, p.Sťž
o odbočky od stmé cesty k ItD 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
. komunikace kolem senáfoích věží
o komunikace Sřibník k RD p.Pavlica, p.Foldyna
r odbočky v Ulici k RD ( p. Březina, p.Javora, p. Malík)
o parkoviště u obecního hřbitova
r komunikace kolem RD p.Šerek, p.Konopáč
. odbočky na cestě od rest.u Řelry po lávku (p.Plucnara, p.Satina, p.MasoPust Po les)

. odbočky od silnice V56 k RD p.Zápaka,p. Szkandera, p. Fojt, p.Bilek
r odbočky od silnice za hotelem Freud po RS Válcovny Plechu (p.Stonavslcý, p,FÍrstka PÍ,KříPalová)
o komunikace Smrkovka na roáraní s Čeladnou,odbočkap. J.Liďak (č.p. 89)

r odbočky k RD p.Adamiš, RS Válcovny plech
o komrrnikace od RS Válcovny plechu po RD p. Valášek
. komunikace k rozcestí na skalce
o komunikace kolem Hájenky p.Vašina
o komunikace nadp.Závodným k RD p.Janošec

o silrrice Ro Štefanik
r komunikace k RD p. Winkler, p.Kašpárek, p.Ichnovslr}
. spojnice rozcestí .Halfar k sepetné
. komunikace k evangelickému kostelu
o komunikace k RD Hájenka p.Pařfi<

. komurrikace po bazén hotelu Montér
r parkoviště u Trafa rozsah dle poťeby
. Óauoery od Hanrrovické cesty k RD (p.Milata, p.Kiša, p,Šerek, OVAK, Dětmmovice Pod kontejner)

o odboěkY od silnice V56 k RD p.pavlica, p.Michna, ,p.Bondarenko ,pi. žáková
o garíňeza Myltem,za konírnou, odbočlry p.Zajic, p. Žejďlk,,

e komunikace za Tunzerovou pilou
o MLazék-p. Košinský, p.Pavlán
o lráazék- Hotel Zlaty Orel,kolem hájenky na Mazáku
. Mazik - přehrada Šance
. komunikace ujmiska k penzionu Březina
. komunikace směr Muchovice
o hospoda u Zdeňka/lokalita Vrchy nad vodojemem/

rnadhotelemSepebráRDč.p.817p'FránekaRDč.p.118p.Večeřa

Další komunikace minro tento seznam §e považujiza komunikace v zimnÍm období jako

neudržované.



a

a

a

a

a

a

arcálZél<laďní školy a mateřské školky
před poštou
okolí obecního uřadu
před hotel Freud po mo§t na Mýtě po obou stranách

autobusové nadraži
k nádraá ČD

a

a

a

a

a

a

a

od obecního uřadu směr Frýdlant n./O, po p.Mohelníka

od mostu Na Mýtě po most na Mazráku

lávka přes řeku na Mýtě
schody DPS
lávka přes řeku u splaw
přechody přes V56
autobusové zastávky

a

a

o

a

a

a

a

centrum obce,kolem budovy Obecního uřadu, komrrnikace pošta,

od siirrice 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 1/56 k DPS,včetně dvora
od silnice v5ó ulice po rozcestí p. ČerveŇa
od silnice V56 kolem p. Choleva na rozcestí u Halfara

a

a
a

a

a

komunikace Sepetná k hotelu Montér a Sluníčko

Hamrovická cesta od Sepetné po DPS pouze stoupání
gd silnice V56 kolem potoka Bučací k RD p.Závodný

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

od silnice V56 kolem p.Snášela po horizont

a

a

a

a

a

a

a

areáIZák|adní školy
areál mateřské školky
před poštou
okolí obecního uřadu
před hotel Freud po mo§t na Mýtě po obou sŤanách

autobusové nádraži
knádraži ČD



. od obecního uřadu směr Frydlant n./O, po p.Mohelnika
o od mostu Na Mýtě po most na Mazáku
o lávka přes řeku na Mlitě
o schody DPS
o lávkapřes řekuu splalu

10/ NÁZYY PARKOVIŠŤ

o u obecního uřadu
o u PoštY
l předhotelemFreud
o u pily
. za Jednotou
r před Jednotou
o autobusovéládtaží
. nadvlakovým nádražlm
r parkoviště u pily po most Parrny

11/ SEZNAM PŘECHODU přes komunikaci I/56

e u DR p. Čagan
e výjezďobecníuřad
r u nákupního sťediska Jednoty Í:'omíl
r Autobusovénádraži

lO.oreanizační uspořádání po dobu zú

Zmírřrování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích v rozsahu schváleného

plánu zímnt idržby pro zimní období 20lIl20I2 zabezpečuje obec Ostravice a firma dle

ýběrového řízeru nazá/r-laďě smlouvy o dílo.

Provádění zimrú údržby budou oreanizačně zabezpečovat pracovníci:

Vedoucí Zimníúdržby : §tarosta obce - tel 558 412 S4t
Zástupce vedoucího zimní údržby: Místostarosta obec _ te1.558 412 54L

Údržbachodniků dispečer p. Pavel Božon tel: 558 4t2 547,739 275 5l4
ÚOržba komunikací dispečer xxxxx
Pro odpovědné zajištění zimní údržby je zajištěno §pojení s Policií CR
tel, 15ď, Ambulanci Čn tel. 155, Hasiči ČR tet. 150 a Hasiči Ostravice teh724178 646.

Spolupráci s těmito ol1aílirzacemi zajišťuje vedoucí pťovozu.

po dobu zimního období se pro urěené řidiěe a další pracovníky zavídi pracoirní Pohotovost.
po dobu provádění zimnt údržby muže.b}t vedoucím provozu nebo zástuPcem nařÍZena

pohotovosi kterémukoliv pracovníku OÚ Ostravice a Farma Mališ Karel, vČetně Práce v

odpoledních nebo nočních směnách,



1. Povinnosti vedoucího Zimní úd

Vedle obecných povinností pracovníka vypl[vajících z Plánu zimnt Údržby , má Pro ZÚ tYto

povinnosti:

a) hodnotit vzniklou povětmostní situaci a na zékJadě toho organizovat ŤÍzeru zímtli
údržby místních komunikací.

povětrnostrť situaci hodnotit :

- podle předpovědi poěasí
- pozorováním z místa bydliště
- pozorováním objížďkou v terénu
- vpřípadě, že povětrnostní situace vyžaduje neodkladně nasadit větŠÍ PoČet

techniky a o§ob, než je vyčleněno planem , zajištbje jejich nasazení..

b) Namátkově provádí kontrolu o qikonech zimní idržby, provedených org. oPatřeních,

okolnostech a skuteěnostech, o výkonech pracovníků, mechanizmŮ a pouŽitém materialu.

c) Namátkově provádí kontrolu stavu vozovek, chodníků a veřejných prostranství a stanoví dalŠÍ

ěinnosti práce zimnt údržby.

Zastupuje vedoucího provonr v době jeho nepřítomnosti nebo pověŤením k zastuPování v
plném rozsahu die bodu 1.

3. povinnostidispečerů

Vedle obecných povinností pracovníka vyplývající ch ze ZP, má pro ZÚ tgo povinnosti:

a) Denně provádí stanovenou evidenci o qikonech zimnt úóržhy, provedených org. oPatřeních,

okolnostech a skutečnostech, o výkonech pracovníků, mechanizmŮ a použitém materiálu.

b) Denně provádí kontrolu stavu vozovek, chodníků a veřejných Prostransťví a stanovÍ dalŠÍ

ěinnosti pt áce zimní úďržby.
Zejména:
- vede denní záznarn o zimní údržbě
- Kontroluje spolehlivost tel. spojení

- n .orruh., opravarenské kapacity zajišťuje opravu nasazených mechanizmŮ a vozidel
- podle vzniklé situace a polqynu ved. provoz} povolává na směnu dalŠÍ PracovníkY a
pracovníky smluvně zaj ištěné pro výpom oc pŤi ZU
- potvrzuje prvotní doklady o spotřebě posypov}ch materiálu, výkonech PracovníkŮ,
mechanizmů a ostatních prostředků vlastních i smluvně zajištěných.

- zuěastňuje se šetření dopravních nehod, u nichž je podezření, Že vzniklY ze závad ve

schůdnosti nebo sjízdnosti

4. povinnosti pracovníků prováděiících zú

Kromě zék7adníchpovinností pracovníka lyplývajícíchzeZP mají ještě tyto povirrnosti:

- dle polqnů vedoucího směny plní svědomitě stanovené úkoly
- o své činnosti vedou předepsanou dokumentaci
- bez soutrlasu vedoucího směny nesmí opustit předepsanou trasrr



stanovení úkolů a pořadí prací stanoví vedoucí směny

při práci dodržuje platné předpisy pro píovoz na veřejných komunikacích a předpisy likající se

bezpečnosti při práci
při plnění ukolů zinntúdržby, dojde-li k poškození cizlha motorového vozidla ohlásí toto na

dispečink a vyčká do příjezdu Dl PCR.

J

11. základní technoloeické postupy

1. 9dstraňování sněhu na chodnících -mechanizovaně

k odstraňování sněhu na chodnících se použiji §rto mechanizmy:

- 1 ks malotraktor 4TK14 s radlicí
-1 ks malotraktor
- 1 ks AEBI se sněhovou frézou

2.odstraňování sněhu na chodnících - ručně

k odstraňování sněhuna chodnících se použijí §rto mechanizsrry:

_ 1 ks ruční sněhové ftézy na úklid uzkfch chodníku do 1 m šíře

- hrabla ajiné ruční nářadí

Dle rnýběrového řízení:

4. odstraňování sněhu bude
plánem zimníúdržby.

prováděno po trasách a v pořadí důležitosti stanoveném tímto

Chodníky:
s této sestavy se nasazuje jen jeden mechanizrnus podle vrstvy sněhové pokqfuky,

a) Sněhová Fréza AEBI, malotraktor s radlicí

I. pořadí do 4 hod
o areáLZákladní školy
o areál mateřské školky
r před poštou
l okolíobecníhouřadu
o před hotel Freud po most na Mýtě po obou stranách

r autobusovénáďraži
o knádražíčD

II. pořaďí do 12 hod

o od obecniho úřadu směr Frýdlant n,/O, po p,Mohelníka

r od mostu Na Mýtě po most na Mazáku
o lávka přes řeku na M;ýtě

l0



il ruční čištění do 12 hod
o schody DPS
o lávkapřes řekuu splavu
o přechody přes V56
r autobusové zastávky

komunikace:

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

o od silnice V56 přes most P.Bezruče -Kamenec po Novou ves

. na Kamenci kolem RD p.Plucnary
o od silnice v56 k Čn ostravice-zastávka
o příjezdová komunikace mezi dolní panelové domy

r parkoviště před nákupními sťedisky Jednota /dolni /

o od silnice V56 ulice po rozcestí p. Cervenka

Důležitost II. do 12 hod. od qýjezdu strojů zimní údržby

Za předpokladu snížení závadvesjízdnosti komunikací zaÍazenýchv dŮleŽitosti I.

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

o od silnice V56 kolem p.Snášela k RD p.Albrecirta

o stará cesta od V56 kolem p.P.Lojkáska po p Mohelníka
, . od silnice I/56 k RD p. Lojkásek (velitel SDH)

o od silnice I/56 kolem restaurace u Tkáčů po kontejner Peřeje

o od silnice I/56 k ZD kolem byt.domu za Jednotou
o autobusové zastávlcy u Tkáče a u p.Mohelníka *

. od silnice V56 k kabinám TJ Sokol, k lávce
o od silnice I/56 za břbitov po RD p.Jandačka
o parkoviště ukostela
. ;d silnice V56 směr sokolská chata k nn p.Štefek

Důtežitost III. do 48 hod. od výjezdu strojů zimní údržby

za předpokladu snížení závad ve sjízdnosti kgmunikací zaíazeaých v důležilosti II,

e odbočky cesta Kamenec (p.Kudělka,p.Vank, p. Klančník, p.Volný, p.Janda, p,Štalcr, P.DYba,směrPeřeje Po

potok)
. od Beaučovamostu kolem zvonice p.Bruss,p.Ručka
l garážea parkoviště u dolních panel.domu a za p,Škapou *

r odbočky od silnice V56 k RD p.Trčka, p.Nekoranec

l odbočky od silnice V56 k RD p.Uhlář po koleje, p,Gola po koleje

. odbočky od silnice V56 k RD p.Bužga, p-Zátopek, pí,Jašová

o odboěky od si]:rice V56 k RD p.Mohelník kolemp. Krpce, p.Milata" p.Sťž
r odbočky od staré cesty k RD p. Kudělka, p, Kuchejda, p, Bruna

o odbočky od staré cesty k RD p.Němec, p,Veliěka
r odbočka od staré cesty k Rs Dalkia Morava
r komunikace kolem senáfoích věži
o komunikace Sťibnik k RD p.Pavlica, p,Foldyna

11



o
a

odbočky v Ulici k RD ( p. Březina, p.Javora, p. Malík)
hospoda aZďeřkal wchy nad vodojemerrr/

Důležitost I. do 4 hod. od vylezdu strojů ziínnlúdržby

o od silnice V56 kolemMŠnahorečkupoRD p. Fiala
r odbočka ZákJadni škola a k RD p.Němec
r odbočka od MŠ k RD p.Velíčka
r od silnice V56 kolem hotelu Freud po RD p. Valáška
o odbočka hotel odra,řadová zástavba

Důležitost II. do i2 hod. od výjezdu strojů zimntúďtžby

Za předpokladu snížení ávad ve sjízdnosti komunikací zařazenýchv dŮleŽitosti I.

r od silnice V56 kolem potoka Bučací k RD p.Závodný

o odbočka kolem RD p. J.Tomančáka po napojení na Smrkovku
r odboěka kolem RD p.Štefka po RD p.Dudka
o od si]nice V56 k RD p.Gulánovi
r silnice bytový dům Ostravice č.p. 110 (Osmek)

Důležitost III. do 48 hod. od r{jezdu strojů zímrlL údržby

Za předpokladu snžení závad ve sjizdnosti komunikací zaŘazených v dŮleŽitosti IL

r odbočky na komunikaci nad MŠ a komunikace k RD p, Mrkva
o odbočkY od silrrice V56 k RD p.Zapalka, p. Szkanderq p. Fojt, p,Bílek

o odbočky 6d 5ilnice za hotelem Freud po RS Válcovny Plechu (p.Stonavshý, P.Ekstka, P.KříPal)
. komunikace Smrkovka na roáraní s čebdnou,odbočka p. J.Liďák (č.p. 89)

e odbočky k RD p.Adamiš, RS Válcovny plech
o komunikace od RS Válcovny plechu po RD p. Valášek
o komunikace k rozcestí na skalce
r komunikace kolpm Hájenky p,Vašina
l komunikace nad p.Závodným k RD p,Janošec

o odbočkí od silnice V56 k RD p.pavlica, p.Michna, p.Bondarenko,pi. žáková

. komunikace za Tunzerovou pilou

. komunikace ujmiska k penzionu Březina
o odbočka no p. Šteranit

c) Traktor se zadní radlice a čelním směrovÝm pluhem /Usek č.3/

Důležitost I. do 4 hod. od výjezdu strojů zimnl údržby

. centrum obce,kolem budoly obecního uřadu, komunikace pošta *

o parkoviště před hotelem Freud *

o autobusové nádraží *

o od si]nice v56.;aďnicesta kolem panel.domů Bučkovice, Jiťenka po ČerPací stanici *

. od silnice V56 k DPS,věetně dvora *

r parkoviště před nákupními sďedisky Jednota / horrd/ *

r od silnice I/56 kolem p, Choleva na rozcestí u Halfara

o Hamrovická cesta od sepetné po Dps

lz



Důležitost II. do 12 hod. od výjezdu strojů zimrtí údržby

Za předpoktadu snížení závadvesjízdnosti komunikací zlíazených v dŮleŽitosti I.

o parkoviště u pily po most Parmy *

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

Důležitost III. do 48 hod. od ýjezdu strojů zímnínďtžby

Za předpoktadu snížení závad ve sjízdnosti komunikací zařazených v dŮleŽitosti IL

o parkoviště u obecního hřbitova
r komunikace kolem RD p.Šerek, p.Konopáč
. odbočky na cestě od rest.u Řeky po lávku (p.Plucnara, p.Satina, p.MasoPust Po les)

o komunikace k RD p. Winkler, p.Kašpáre§ p.Ichnovslcý

spojnice rozcestí .Halfar k Sepetné
§ . komunikace k evarrgelickému kostelu

o komunikace k RD Hájenka p.Pařík
o parkoviště u Trafarozsah dle pořeby
r odbočky od Harnrovické cesty k RD (p.Milata, p.Kiša, p.Šerel! OVAK, Děínarovice Pod kontejner)

e guáže zabýtem,zakonímou, odbočky p-Zajic, p, Žejdlk,
o Mazák- p. Košinslcý, p.Pavlián
o Mazák - Hotet Ztaíy Orel,kolem hájenky na Mazáku
o Mazák - přehrada Šance
o komunikace směr Muchovice
r nad hotelem Sepetrá RD č.p. 817 p,Franek a RD č.p.118 p,Večeřa

d) Nakladač smvkovÝ lopatabezzubó/Úsek č.4/

Důležitost I. do 4 hod. od ýjezďu strojů zínrn údržby

. centrum obce,kolem budovy obecního úřadu, komunikace pošta *

. l parkoviště před hotelem Freud *

] . autobusové nádtaži*
o parkoviště u pily po most Parmy *

o od silnice V56zadní cesta kolem panel,domů Bučkovice,Jiťenka Po čerPací stanici *

r od si]nice V56 k DPS,včetrě dvora *

o parkoviště před nákupními sťedisky Jednota l dollf l *

r parkoviště před nákupními sťedisky Jednota / homíi *

Důležitost II. do 12 hod. od v/jezdu strojů zimní tdržby
Za předpoktadu snfiení závad ve sjízdnosti komunikací zařazených v dŮleŽitosti I.

o Dvůr Hasičské zbrojnice
r Autobusovázastávkau Tkáče *

r Autobusová zastávka u p, Mohelrťka *

o Garéňe a parkoviště u dohúch paneloqich domů *

o Garáže zap. Škapou *

o okolínádob na separovaný odpad (dle seanamu)

Pozn.
* na údržbě plochy se podílí traktor s radlicí a nakladač UNC

e) komunikace udržoýané smluvními partnery okolních obcí
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Důležitost II. do 12 hod. od rryjezdu strojů zimni údržby

o komunikace v k.ú. ostravice za řekou Čeladenka
r komunikace Rekreační sředisko ostrá

13. Zdrsňování náledí nebo provozem uietÝch sněhor'Ých vrstev

Po ukončení odstraňoviání sněhu pluhování bude v případě poďeby prováděno zdrsňování

powchu struskou. Pro provádění posypu budou vyčleněny tyto mechanizmy:

Bude doplněno - die soutěže

Provádění posyprr bude po těchto trasách v uvedeném pořadí důležitosti:

a) malotraktor - sypač lruční posvp/

I. pořaďí do 4 hotl po tozploužení

o areál Základní školy
r areál mateřské školky
r předpoštou
r okolí obecního uřadu
o před hotel Freud po most na M;ftě po obou stranách
r autobusovénádraží

.. ,X^. K nadrazl LlJ

pořadí do 12 hod po ťozploažení

od obecního uřadu směr Frýdlarrt n.lO. po p.Mohelníka
od mostu Na Mýtě po most na Mazáku
lávka přes Ťeku na Mlítě

L

a

a

a

L pořadí do 4 hod po rarplaažení

centrum obce,kolem budovy Obecního uřadu, komunikace pošta,

od silrrice V5ó kolem MŠ na horečku po p. Fialu
od silrrice V56 kolem hotelu Freud po RD p. Valáška

odbočka hotel odra,řadová zástavba

od silrnice V56 k DPS,včetně dvora
od silreice Ii56 ulice po rozcestí p.Červenka

od silrrice V56 kolem p. Choleva na rozcestí u Halfara

pořadí ďo 12 hod po rorploužení

o komunikace Sepetná k hotelu Montér a Sluníčko
o Hamrovická cesta od sepetné po Dps pouze stoupání

a

a

a

a

a

a

a

il.
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. od silnice I/56 kolem potoka Bučací k RD p.Závodný
r odbočka kolem RD p. J.Tomančaka po napojení na Smrkovku
o od silnice I/56 kolem p.Snášela po horizont

d) Likvidace sněhu

pro likvidaci sněhu bude vyržit nakladač LINC 060, UN ,traktobagr-smluvní partner - sníh

bude odvezen na meziskládku u splavu .

Mechanizmy pro likvidaci sněhu:

1) t NC,UN
2) traktorbagr
3) traktor s radlicí +
4)Tatra

smlouvní výpomoc
smluvní qýpomoc

přívěs smluvní,qfrpomoc
smluvní výpomoc

odvoz sněhu bude zajišťovan qýjimečně- dle nutnosti a to předevŠÍm z těchto míst:

- cenťum obce před hotelem Freud
- autobusovénáďraží
- ParkovištěpředJednotou

14. Skládlrv inertního materiálu

Centrální skládka inertnflro materiálu se nachazí areálu dle qýběrového řízenÍ.

Plánovaná celková roění spotřeba posypového materiálu 250 -500 t.

Disponuje se posypovým materiálem ve dvou frakcích.

l. Ujmiska Březina, prvni stoupaní
2. Ujmiska Březina, první odbočka do lesa
3. Osmek u doprawí aračky sněhové řetězy
4. Pod Odrou u odbočky k řadovkám
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 i. U kontejneru p. Vaňková
12, Zvantce nad zafiíčkou
i3. Most přes Sepetný odbočka Hamrovická cesta

14. U železničního přejezdu
i5, Odbočka k vile
16. Odbočka k p. Kyselému
17. Cesta k zámečku odbočka p. Štefek
18. Cesta k zámečku 2x
19. U vodojemu p,Krhutová
20, Cesta nad školkou - odbočka a točna p.Šrubař
21. DPS- agarěůe
22. U telefonní ústředny
23. Sjezd Montér
24. Sjezď Ondráš
25. Rozcesti k Slunjčku
26. Osmek za mostem směr p. J. Tomančák
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V případě,že vlivem poruchy,poškození stroje zímniildržby,nebo vlpadku Personálního zajiŠtění

aoja. k výpadku stroje ,Ír"^ iďržby delší jak 4 hod, je povinností ostatních mechanizmŮ

zastoupit u pri*er"oém technologickém postupu zastoupit nefunkění stroj zimru ÚdrŽbY, a

postupovat podle stupně důležitosti komunikací a chodníků,

16. Oreanizační zabezpečení kalamitní situace

V případě, že vlivem klimatických či jiných přírodních vtivŮ se stane větŠina míshúch

komunikací neschůdná a nesjízdná i pŤi nasazení viastních a všech v oblasti dosaŽitelných sil a
prostředků, vyhlásí obec KALAMITNI SITUACI.^ 

Vyhlášeni kalaminí - havarijní situace provede starosta obce , v PříPadě nePřítomnosti

zástupce starosty,
Vyhlašení bude provedeno vyvěšením na uřední desce, internetu a pomocí sYstému ochranY

obyvatelstva tj. sirénou umožňující reprodukci mluveného slova .

l7.kontrolní činnost při nrovádění zimní údržbv

Kontrolní činnost bude prováděna:

") 
d.""ě 

"d 
o.oo noa _ t+.oo hod dispečerem a namatkově vedoucím provonlZU

b) denně oO Í+.OO hod - 06.00 hod. namátkově ved. provozt} a dispeěerem

c) namátkově - členem Rady obce Ostravice

Ing,Miroslav Mališ - Starosta obce

Jiří Pavian * Místostarosta obce

Pavel Božoň - dispečer chodníky

Dle qiběrového řízení - dispečer komunikace

poěet pracovníků obce ostravice- údržbv chodníků:

Dispečer: 1 pracormík
Ridlel: 3 zaměstnanci
Pomocní pracovníci: 2 zaměstnanci

Dispečer: 1 pracovník
fuOiei: 4 zaměstnanci

_tel. 558 412 54I

- te1. 558 4I2 541,

- tel, 558 4|2 547,739 275 5t4

- tel.

vII.

16



Pracovníci nezaŤazetůdo planu zimniúdržby,určeni pol}ze na výpomoc dle pořeby

Pomocní pracovníci: 2 zaměstnanci
Náhradní řidiči: ] zaměstnanec

V]úpomoc:

Smluvní partneři dle smlouvy

Zptacaval: ing. Miroslav Mališ -starosta obce

V Ostravici dne 10.08.2015

Schváleno radou obce dne 17.8.2015. Plán zimní ,tňržhy místních aúčelových kornunikací a

chodníků na inemí obce Ostravice pro období 20t5-2arc, bude doPlněn Po ukonČení

lýběrového řizeru na poslqrtovatele služeb.

}

Místostarosta obce

-' ,'l i_ ']'
, .,, :". i,,,. i,-
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Ing. Miroslav Mališ
starosta obce
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