
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

11



. 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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