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3.písEMNÁ vÝzvl,r ponÁNí Nlnínry
pro zadání veřejné zakrizlry rnalého rozsahu dle § 12 odst.3 zákola l3712006 Sb.

a dle ustanovení zákona § 18 odst.3 zákorla 137l2006Sb. na dodávku služeb

wzÝvÁ r ponÁxí xmíory
Informace o předmětu veřejné zakízky a další zadávací podmínky včetně požadavlai na
prokázání splrlění kvaliťůace naleznete v násl€dujícim textu výzvy k poóání nabídky a
prokrizriní kvalifi kace.

t. Ndzev zakózky- uýcva č3

,, 3. Yýna - poskytování techniclcých služeb, odklízení sněhu, odhrnování
sněhu, posyp komunikací a jiné práce při zimní údržbě komunikací na
území obce Ostravice pro období 31.3.20t6."

2. Zadavatel
Identifi kační údaje zadavatele:

obec ostravic€

ostravice 577, Psč 73914

291046

JiŤí Pavllin mí§tostarosta, pověřen kjednáni v této zakízce

Pavel Božoň- spáva rnajetku, údržba komrmikací

KB Frýdek Mistek. expoz, l-nýdlant n.o.

3l25-78ll0l00, KB Fďdek Mistek

Název:

Sídlo

Identiťrkační číslo:

Jednající osoby:

Banko\,íri spojení

či"lo účtu



3. Předmá veřejné zakázle!

Předmětem veřejné zakrázky v nimci tohoto zadáyatílto řízení je dodávka služeb,
poskyovriní techrrických služeb, odklízeni sněhu, odhmováni sněhu, poslp komunikaci pň
zimní údržbě komunikací ajiné práce spojené se zimní údržbou na území obce ostravice pro
období do 31.3.20l6, která může být v pŤípadě klimatických podmínek prodlouřna.

Uchazeč o posk},tování této služby uv€de komunikac€, úseky, parkoviště apod. ktere bude
chtít udržovat z€ seanamu který je pŤílohou této výnry, Je možné se přil lásit sjakoukoliv
technikou či zařízením, tažené zýířecí silou či včetně ručního úklidu. Pro poslp komtmikacíje
mož]lé se pŤihlásit z jakoukoliv technikou či zařízením věetně ručnílo pos}pu.
Uchazeč posyp komunikací bude mít v obci ostravice ve vlastnicM či sír u!11ě zajištěno
zp€vněné misto plo uložení pos}Tového materiálu v množ§tví 250 tun a uvede toto místo.

Praco\.rrici zimní údržby komunikací nemusí b]it v obdobi do 31.3.2016 v pohotovosti, dle
uviážení áotovitele. Dobu poťebnou pro výjezd techniky uvede uchazeč v nabídce. objem
prací je ávislý na klimatickýah podmínkách. Předpokládaný finančni objem všech prací je
dle předchozích období cca 500 tis. - 1,2 mil Kč bez DPH.

Zadávací podmínky
Podaná nabídka bude splňovat nrásledující podmínky:
o nabídkulzepodat na celý předmět zakázky nebo jeho části - úseky
. každý uchazeč může předložit pouz€ jedinou nabídku
. dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení nesmí být současně

subdodavatelem jiného dodavatele y tomíéž 7aÁáyacíííl řizení. Dodavatel, ktery
nepodal nabídku může b:ýt subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zAdáýaaim řizeni

o nabídka a všechny její části musi být vyhotoveny v č€ském jazyce,
o nabídkla musí být zadavateli doručena nejpozději v okamžiku qpršení lhůty pro

podání nabídek, nabidka musi být je<tnoznačná a nesmí o ní panovat ždné
pochybnosti; za početní nesrovnalosti a vájemně si odporující údaje je zodpovědný
uchazeč

4, Obsah nabídlql

Nabídka bude obsahovat následující informace:

Identifi kační údaje uchazeče.
Kopie tecbnických pťůazů mecharrismů, ktere maji pňdělené Registrační značky
(SPZ) ajsou uvedeny v nabidce
Doba poťebni pro výjezd lechniky či zahájení ručních prací
Popis Ťešení situace v případě poruchy súoje /napřiklad rezervní stroj zimní údžby/
Živrrostenské opráwění pro uvedenou činnost- prostá kopie
Doba vázáni rrabídkou
Nabídka musí být podepsaná osobou oprá\.něnou za uchazeče j ednal.

Akceptovaný návrh smlouly- dle vzoru

5. Požadavky na 4)ů§ob qrracování nabídkové ceny,

Nabídková cena musí být uvedena v české měně (CZK).



6. Doba a míslo plnění zakázky

Doba plnění: zimní období sez&,B 201512016 do 31.3.2016, v případě klimatických
podmínek mťúe b;ýr prodloužena.
Místo plněni: územi obce ostravice

Obchodní a platebni podmínky
Žadatel předtozi jako souěrist nabídky akceptovatelný niivrh smlou,vry o dílo včetně
platebnich podmíneV sínlouva v uvedena v pŤiloze/. Fakturace bude prováděná

měsíčně na základě pofurzeqích dodacích listu. Platební podmínky jsou zadavatelem
stanoveny na 2l dnů splatnosti od doručení faktury, Návrh qŤnezuje budoucí riimec
srnluvnílo vztahu. Z&daýalel :e po ukončení zaláyactln řízení oprávněn o obsahu
náwhu smloulT dálejednat a lyžadovatjeho úpralu, doplnění nebo aněnu.

7. Způsob hodnocení

Hodnotící kitériún:

Nabídky budou posuzovIiny z hlediska nejvhodnějši nabídky na zajištěni zimní údržby
komunikaci na uzemí obce ostravice.

8. Podávání nabfuIek

I}zóvěňa podání nabídekje porulělí 30.11.2015 do 10.00 hodirr.

Nabidka doručená v termínu na adrese:
Obecní riřad v Ostravici, Ostravice č.p.577, 739 14 v jedíom oňginále. Nabídka musí
být doručena v zalepené obálce označena ftázvem zakazky a slovem ,,neotvftat"
v levém homim rohu. Roáoduje termín doručení zadaýateli, nikoliv podáoí poštovní

službě.

9. Dulší zadávlcí podmínley pro uchazeče

Další podmínky zadavatele j§ou:
. Podané nabídky se nelŤací.
. z&daýatel si lThrazuje právo poádat přistavení strojů uvedených v nabídce a to do 5

dnů od zaslaní žádosti o přistavení k sídlu zadavatele.
. Nlíktady spojené se zpracoÝáním rrabídek zadavatel nehradí.
o Zalavatel si vyhrazuje právo v pruběhu zakázky zllěri't, upřesnit nebo dopliit

podmínky zakázky a to pisemně a všem úěastníkůn shodně.
Zadavatel §i !rybrazuje právo na zrušení zad,ivacího řízení, nejpozději však do podpisu
smlouly s lybraným uchazečem.

. Zadavatel si lThŤazuje plávo ne\Tbrat žádného uchazeče.

Uchazeči, kteři iádně doručí své nabídky, budou o výsledku l]běrového řízeni informovráni

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

..4 )/
/ l 1L1!

.,..,,,..,,í :. ._...,..J.,,,
l Jiíi Pavlán

\,l ístostarosta obce

Příloha: Přilohy zveřejněny na www.obec ostravice.cz
Plán zimní údžby komunikací - platný k 2. 1 l .20 1 5

smlouva o dílo
oBEcNÍ úŘAD v osTR.lyIci

Vy},ěicno dne'/J, r'l!!!r_



sMLotIvA o DiLo

l.
Smlu!Ťí §tr.ny

l. Název: obec ostravice
Se sídlem: Ostmvice 577
Zastoupen: Ing. Miroslav Mališ -staío§ta obce
lČ: 00297046
DIČ: CZ00297O46

(dri,le jen,,obj ednatel")

2. obchodni lirme
se sídlem:
za§toupena:
Ic:
DIč:
baltkolaú spojeni:
ěí§lo účtu:
Zapsána v obchodním rejstřftu vedeném .,......... soudem v ..., oddil ..., vložka --,

::::: ::-:::1 ]:"" ]: 
* 

::-_ ::;1: :,::: 
*:::

(d.ále j en,photovitel")

POZN.: údaje na řódcich 1-1 se vyplni dle výpisu z obchodniho rcjstříku- Pokud je
zhotoýitelem íyzickj o§oba - podnikalel nezapsaný v obchodním rcjstříku, je lřeba místo

,,sidla" wést ,,ňislo podnikihi". |ypustil řódek ,,zasloupena:" a místo řódku ,,zapsána
ý obchodním rejsrříku.-, -..... " uýést údaj o zápisu do jiné evidence, ve heré je danó osoba

zapsána

.
základni u§tanovoDí
1, S-lrrrú .t *y * na zíkladě úplného a wájemného konsensu o všech niže uvedených

ustanoveních dohodly na wavřeni yrtlouly o dílo ve smyslu ust. § 2586 a &isl. zákona
89/20t2 sb., občanský ákoník.

2. Smlwtí strany plol ašují, že údaje uv€dené včl. I. §mlou\T a taktéž oprávnění

k po<lnikáni jsou platrré ke dni uzavření této snrtouvy a v případě jakýchkoli změn údajů

uvedených v ěl. I. této smlouvy se smlu\T ú strany zaÝazljí vo změny ohámit druhé

smluvDí §traně bez zb}tečného odkladu.

3. Srnluvní strany prohlašují, že pŤedmět smlou\T nenl plněním nemožlým a že dohodu

uza!Ťely po pečlivém zvráženl všech možných důsledků.
4. Zhotaýilal se ?jýaz1l':e, že po celou dobu trvání této §mlouvy bude mít účiDnou poji§tnou

smlouvu pro případ způsobení škody v souvislo§ti § plněním předmětu smlouvy, kterou

kdykoliv na poádání pfudloží zástupci objednatele,

5. zhotovitel prohlašuje, že je odbomě způsobilý k zajištění pŤedměfu §mlowy.



I.
předmět §mlourry
1. Předmětem této smloý\"y je zÁýazek Zhotovit€le, že za podmínek vtéto ýr ouvě dáúe

rrvedených, poskltne Objednateli služby spočivající v zajišéni zimní údřby komunikací
(dálejen ,,ZÚK'), tj. snížaní povětmo§tnich vlivů plo zlapšení sjízdnosti a schůdnosti
místních komunikací v obci ostavice v rozsahu uvedeném v této $nlouvě a v plránu

zimní údržby komunikaci pro údržbu příslušného období Přiloha č.1

1.1. zÚK před§tavuje:
a) zajištění sjízdnosti na rnístrťch komunikacích (dále jen,,MK") l . řídy, zajištění

schůdnosti na MK III. a. v lokalitích, kde nejsou vybudovány §ouběžné

chodniky s MK lII. ť., Zajištění prujezdu parkovišti a zajištění průjezdu
řado\.ými ganížemi, oš€tření zásobovacich ploch,

b) zajištění schůdno§ti MK IV, tř. (chodníku a zpevněných ploch) ve vlastnictvi
obc€ Osťavice, schodů, srilzů, ramp,

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

d) odvoz sněhu na vyt}povaná mí§ta pouze dle pokynů objednatele
e) nákup poslpového materiáu - strusky, dovoz a její uskla<lněni prc následné

použití ajeji použití vč. nakládky,

1.2 Roz§8h přací
o plužení traktorem, či iiíúín zŇiz§nirfl, zvířecí silou, včetně ručni áími údržby

komunikací
. Po§}p inerhim materiálem (karnennou drti) ve dvou fíakcích 0-4 a 8-1ómm

Zhotovitel disponuje vlastní či má smluvně zajištěnou zpevněnou ploch v obci
ostravice kde j€ možlé složit pos}pový materiál v objemu 250 t, plocha je
umistěna ........,,..,..,......

. Úarzta vstupů a vjezdů k budovám a ásobovacím ramprám s ohledem na
vlastníka nemovitosti.

. odvoz sněhu na výz!1r objednatele z v},tipovaných komunikací nebo jejich
úseku pň enormním přivalu sněhu, ktený bude zhotovitelem prováděn i ukoněerr
jen na Zíkladě pokynu objednatele. o této skutečnosti bude proveden zápis do
dispečerského dení<u.

. v případě nutno§ti provádět údržbu v měsíci řijnu či dubnu, budou prIíce

provIiděny na wýzw obj ednatele.
. Zajištění dispečerské služby a dispečerského vozidla vč. ved€ní předepsané

dokumentace.
. pokud nebude trvalý spad sněhu a bude zvýšena kluzkost bude se provádět poslp

inertnim mateliálem.

2. Jedaá se o veřejně piisfupné plochy, Posfup prováděni zimní údržby se bude řídit
příslušným Plánem ámní údžby komunikací pro údržbu a pracovniky objednatele
daného období, Zimni údžba bude prováděna v závislosti na klimatických podmínkách.

3. objednatel má pávo aněnit objem ploch uvedený v odst. 2 tohoto článku, a to dle
aktuá,lních potřeb objednatele. o této skutečnosti je objednatel povinen informovat
Zhotovitele v dostatečném předstihu, to je nejméně 7 kalendářních dnů před platnosti
této aněny,

Iv.Místo a čas DlDění
r uistem plněni ávazku dle této smloury jsou komunikac€ (vozovky včetně přechodů plo

chodce, chodníky, palkoviš€, snázy, rampy), kteé jsou v majetku obce ostravice. Piesné



4.

5.

6.

,7.

vymez€ní plochy, na kteíou se vžahuji služby, jež jsou předmětem táo smlou}y, jsotl

obsaženy v plánu zimni údržby komunikací pro příslušné obdobi.

Zařazeni komunikací do třidy důležitosti se může dle roáodnutl obj€dnatele v průběhu trváni

smlouvy zÍrlěnit, V případě změny v udržovaných plochr{ch budou zaslány zhotoviteli pisemnou

formou.

odvoz sněhu bude prováděn pouze na \.ýzvu objedMtele, a to z D,typovaných komunikací nebo
jejich úseků při enormním přívalu sněhu. odvoz sněhu bude Zhotovitelem zahájen i ukončen
jen na ákladě pokynu objedíatele.

Termín plnění předměfu smlouvy bude zahájen po podpisu této smlou!ry a v závislosti
na klimatických podminkich v rozsahu oaámení udržovaných komunikací.

Smlouva se izavííá íra dobu určitou, a to ode dne nabytí účinno§ti smlouvy do 3 l . 3 .

2016. V pfipadě nepŤízrivých klimarických podmínek, může být automaticky
prodloužena, nejpozděj i však do 3 1 . 5. 20l ó,

Zhotovitel se dále zavazle, že nad iimec služeb uvedených v čl. III této smlouvy, je povinen
posl9fuiout obj€dnateli §lužbu d|e individuálního pokynu objednatete, zejména při odstranění

následků havárií, ávelných pohrom a podobně. v tomto případě je Zhotovitel povinen zatl.ijit
posk),tování požadovaných služeb do 2 (dvou) hodií od obdŤžení pokynu ze strany objednatele.

Pokud nastane nutnost dle klimaticlcých podmínek povést ZÚK před a po zimnim
období (j. před 1.1l. nebo po 31. 3. příslušného roku) bude Zhotovitel 1yzván
telefonicky objednatelem. O této skutečnosti se provede ápis do dispečerského denfl<u.

Plnění bude zahájeno na ziikladě telefonické výzvy objednatele Zhotoviteli se ápisem
do deníku

8.

cena a zoůsob ieiího uhraze

a) cena za jednotlivé služby poskytované podle této slnlowY je stanoÝena dohodou
smluwích stran v těchlo částkích:

U§eky
dle
pl,i""
za Polož.ka

Regigtrační
značka
nebo YIN

.Iednotka

Cena za
jedn. b€u

DPH

Cena za
jedn.

s DPH
hod.
hod.
hod_

hod.
hod,
km
hod
den

b) srnluvni stany sjednávají, že ceny uvedené v od§t. l tohoto článku jsou cenami

konečnými, zahmující veškeé práce a dodávky, poplatky a jiné náklady (viz čl. I ,
odst. 1. a) - 0 této smlouÝ,},) zhotovitele nezbl,tné pro Ťádné a úplné plnění předmětu

této smlou\ry.



c) Cena uvedená v ěl, v od§t. 1 teto smlouly bude uirazena Zhotoviteli na zráLkladě dilčích
faktur za .jednotlivé položky díla, kjejicM lTstavení je Zhotovitel oprá\,něn po

posky.trrutí každé služby, kterou objednateli na zildadě této smlouvy posk}tne. odvoz
sněhu bude fatturovlín saínostatrrou dílčí fakhrrou po ukončeni této čiDnosti (o čemž
bude proveden zápis v dispečerském deníku). splatnost fakfury činí 21 (dvacetjedna) dní
od€ dne jejího doručení objednateli, stejný termín splattosti platí pío smluýní strany i
při placeníjiných plateb (např. trroků z prodlení, smluvních pokut, náůrady škody ad.).

Podkladem pro úlrradu smluvní ceny je qrtčtování označené jako faktura, která musí
mít náležitosti daňového dokladu podle platné pévní úplalT.

Kíomě náežitostí stanovených plalnými právnimi předpisy je dnrhá smluvni strana

povinna ve fakluře uvést §to údaje:
a) číslo a datum rTstavení fakfury,
b, čislo sínlouvy a dafumjejiho uzavřeni.
c) předmět fiúou}y,
d) označení banky a číslo účfu, na kter,ý má být částka za provedenou práci ulrazeía,
e) lhůfu splatnosti,

D oanačeni osoby, která fÁ:turu vyhotovila, vč. je.jího podpisu a kontaktního
telefonního číslq

g) číslo objedrr.ívla a datumjejího doručení Zhotoviteli
h) IČ a DIČ objednatele a áotoÝitele, jejich přesné nrá^T a sídlo,
i) soupis skutečně provedených praci, potvrzené dodací listy

Nebudeli faktua obsahovat někerou povirrnost nebo dohodnutou náleátost, bude
chybně vyúčtovaná cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynuiím
lhůty splahosti vrátit druhé sínluvní stŤaně (Zhotoviteli) k provedení opra,!T. ve !Ťácené

faktuře bude \Tanačen důvod vrác€ní. Zhotovitel plovede opra\Tr vystavením nové
faktury. Od doby ode§llíní vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, Celá
lhůta splatnosti běž opět ode dne doíučení nově lyhotoveíé faktury objednateli.

Doručeni faktury provede Zhotovitel osobně na adŤesu objednatele uvedenou v č1. I této

smlouw (na podatelnu) nebo píosťednictvím dditele poštovni licence nebo jinrm
prukazným způsobem,.

smluwí stany si v souladu s ust. § 21 zákoB č.23512004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, v platném znění, sjednívaji dílčí plněni, které se považuje za samoštatné

zdanitelné plnění uskutečněné v teťmínech sjednaných v této smlouvě.

Zhotovitel jako plálce daně z piidané hodnoty je oplá\ařn k dohodnuté ceně pňpočítat
daň z přidané hodnoty v sazbě stanovené v souladu s příslušnými právními předpisy.

objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cenu uvedenou v čl. v odst. l. teto smlouvy je

možné zi"ýšit nebo §nížit \.ýhadně v případě, že v době uskuteěnění zdanit€lného plnění

dojde ke zrněně právní úpra\T týkající se \"ýše sazby daně z pŤidané hodnoty.

v připadě, ž€ dojde ke vzniku skutečnosti uvedené věl. V odst. 10 Gto smlou\y se sm]uvni

§tr;ný dohod|y, že Zhotovitel od okamžiku nab}tí účinnosti mrěny zíkonné sazby DPH je
povinen účtovat platnou s^zbu DPH, o této skutečnosti n€ni nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě,

Na ákladě dohody smluvnich stran objednatel nebude posk}tovat zhotoviteli ádné zálohy na

služby poslg4ovaúé dle této smlou\ry.

e)

d)

6.

1.

8.

l0.

ll.

9.

12.



lt.
právr a Doviunosti zhotovitele
1. zhotovite1 prohlašuje, že splňuje veškere kvalifikační a technické pŤedpoklady pro řádné

plněni závazků v}plývajících z této smlou}Y.

2. Zhoto\1tel se zavazuje posfupovat s odbomou péčí tak, aby sje<lnané služby byly
po§kytnuty řádně a včas, za podínítrek stanovených touto smlouvou a v souladu se

zájmy objednatele. Při plnění předmětu smlou!ry je ZhotoYitel povinen zdržet se jednání,
jímž by rrad obvyklou miru obtěžoval objednatele nebo viastníky pozemků a staveb,

které sousedi s plochami, líeré jsou místem plnění ávMku Zhotovitele dle této

smloulry.

3. Zhotovitel se zavazuje v pruběhu prováděni dila zabezpďovat na vlastní rráklady odvoz
a likvidaci odpadu, ktery vznikt na předmětných plochách v důsledku činnosti
Zhotovitele, s \"ýjimkou odvozu sněhq který bude vyvžůea na místo uvedené
objednatelem.

4. Za úéeleín řádného plnění předmětu táo smlou}ry je Zhotovitel opnávněn použit přercsná

doplavni mačení k zamezeni zastavení a stíni vozidel na udúováných plochách. Zjištěné
nedostalky plněni předmětu teto smlouvy způsobené zaparkovan:foni automobily nebudou

objednatelem zohledněny.
5. zhotovitelje povinen řídit se pok},ny pracovniku objednatele pro dané zimní oMobi, zikonem č,

13/1997 sb. a vyhláškou č, 104/1997 Sb,

ó. Zhotovitel se zavaz\:e, fu bude mít připravenou dostatečnou mechanizaci pro provádění zimní
údřžby v rozsahu piedmětu této smlouvy. Teclmika uvedená ve smlouvě je vizaná na úseky
v piánu zimní údržby a jeji nasazení je na daný úsek, je nutné dodrž€t. Umožmění sťídaní
mechanizmů a použití jiné techniky lze pouze na základě písemného souhla§u objednatele

uvedené v dispečerském deniku,

7, Zhotovitel je oprávněn si zajistit v případě kalamitní situace subdodavatele. sí ou}y se

subdodavateli musi mit dobu trvání steinou, jako je doba plnění této smlouvy. v tomto
případě odpovídá objednateli jako by předmětné služby poskloval siiín. Zhotovitel se

však zavazuje, že minimálně 80% objemu služeb, které bude posk}lovat dle této

smlou,lT, bude posk},tnuto vlastními kapacitami Zhotovitele.

\'IL
práva a Dovinío§ti obiednatele
l, objednatel posk},tn€ Zhotoviteli součinnost nezb},tnou pío řádné a včasné plnění

2.

3.

předmětu této sí ou,!T.
objedíatel j€ povinen před zahájením plněni předmětu smlouly zajistit, aby zhotovitel móhl

začít s posk}továnim služeb v terminu sjednaném touto smlouvou.

objedn;tel má právo kontroly plnění předmětu této smlouvy, a to v každé fázi jeho přovádění.

za ,účelem kontroly posk}4ov|íní služeb je obj€dnatel oprávněn pořizovat foto a

videodokumentaci.
objednatel si lyhrazuje právo }yzvat dispeěera firmy k provedeni koníoly stavu MK
dispečerským vozidlem zhotovitele. Dispeč€rje povinen dostavit se k provedeni kontíoly do 1

hod. od ťzry objednatel€, pokud není požadovinojiíak,
KontŤolu plněni předmětu uzavřené smlouly budou provádět pověř€ní zaměstnanci objednatel€

zařazení na odbor ýýstavby, vodrtiho hospodířstvi a zemědělstvi, úseku místníbo hospodářstvi a

dopravy v keroukoli dobu a taktéž při ověřování zjištěných či nahlášených ávad, bude k
provedení kontŤoly v telénu vyzván dispečer firmy Fovádějící ZUK.

4.

5-



vIIL
odDovědno§t zhotovitele
l. Zjistí-li Objednatel při prováděni kolttíoly dle čl. VIl. odsl. 4. této smlouvy, že

poskytnuté služby vykazují vady, je objednatel povinen t),to skutečnosti zaznamenat do

Dispečerského deníku.

2. Zhotovitel je povinen započít s odstťaněním vad plněni ve lhůtě 1 hod. od jejich
oznámení ze strany objednatele, tj- ode dne a hodiny nahlrišení (ústniho, telefonického
nebo elel:tronického)

3. Zhotovitel se zavazuje k odstraněni vad plněni ve lhůtě 12 hod. od započetí praci
na odstaněni předmětných vad, které byly nahlášeny objednatelem,

4. Pol-ud zhotovitel neodstrani reklamované vady ve lhůtě uvedené v čl. VIII od§t. 3 této

smloulry, je objednatel oprávněn zajistit odstraněni vad ťeti osobou. V tomto piípaděje
oprá\.rrěn požadovat po Zhotoviteli vedle smluvní pokuty sjednané v čl. Ix. odst. 3 této

smlou,vy i náhradu nákladů lynaložených k odstranění vad piostřednictvim třetí osoby.

5. Při nedostatečném vedení dodacího listů čini pokuta ve výši 2,000,-Kč/katendářní den,

Tím se lozumí např. nezapsiini počtu nasazených mechanismů, zaměstnanců, doby
zahájení a ukončení prací jednotlivých mechanizmů i zaměstnarrců, nezapsání, kdy bylo
ukončeni ošetřeni Mk či chodníků.

6. Při nepředložení výkazu práce stojů uvede ých ve smlouvě každý následující pracovní
den / tzn, ponděli se předkládá v úteď atd, sobota a neděle se předkládá v pondělí apod./

mezi 700 - 800 hod, v kanceláň sprá\y majetku- obecního úřadu v Ostravici, náleží

objednavateli smluvni pokuta ve \,^ýši 5.000,- Kč/den uhrazena áotovit€lem.
7, Zhotovitel je povinen řídit se plánem ZÚK pro dané zimni období, ákonem č. ]3/1997 Sb- a

ryhláškou č. 104/1997 Sb.

8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli nebo tietím osobárn pii plnění
pŤedmětu této smlouvy,

9, Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění pro pňpad odpovědnosti za škodu

způsobenou při \.ýkonu činnosti pro motorová vozidla - ziikonné pojištění vozidel

10. Zhotovitel se driie zavazuje, že pokud dojde ke vzniku škody uvedené v čl, v l. odst. 6

této smlou\ry a tato škoda nebude kry4a pojistným plněním, posk},tnout objednaeli či
ťetím osobáŤn náhradu škody z vlastních zdrojů,

ll. Zhotovitel se zavazuje u&žovat pojištěni v platnosti po celou dobu platnosti této

smlour,y

Ix.
smluvní Dokutv
u) zhotouitet i" povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za každou i započatou hodinu

pŤodleni s posk},tnutím služby ve výši 5 000,- Kč.

b) Zhotovitel se zavazuje uhladit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za kždou
započatou hodinu prodlení s nástupem na odstranění vady ve lhůtě sjednané v čl. VIII,
odst. 2 této smlouly.

c) Zhotovitel se zavazuje ulrradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou

započatou hodinu prodleni Zhotovitele v připadě, že odstraněni vad nebude provedeno

ve lhůtě sjednané v č1. VIII. odst, 3 této smlou,lT.



d) Zaplacením smluvni pokuty uvedené v odst. l, 2 a 3 tohoto člrinku není dotčen náŤok

objednat€le rra niáfuadu škody zpusobené Zhotovitelen! jejíž přičinou je porušeni

povinnosti, kteó je krjta smlu\Ťú pokutou.
x,
ukončení §mluvního vztahu
a; Tato smlouva může b)1 ukončena na zíkladě písemlé dohody obou sn u\Ťích stran.

b) I<ažÁá ze smluvnich stlan je rovněž opráWěna futo $n]oulTt }Tpovědět a to bez udáŤú

důvodů, Výpovědni lhůta činí 3 (tři) měsíce a počini běžet první den kalendářniho
měsíce následujicí po měsíci, ve kterém byla qýpověď doručena druhé smluvni straně.

c) Kterákoli ze stTan je oprávněna od této smlowy odstoupit, a to na základě písemného

ozrr,ímení adresovarrého díuhé snluvní staně s tím, že odstoupeni od smlouly je účinné
od doručeni tohoto ozftiíneni druhé smluvní straně_ Důvodem plo odstoupení od

smloulry je pouze podstatné porušení této smlouvy za které se považuje:

a) Na straně Zhotovit€le
- opakované nedodrženi teTminu plnění
- opakované nedodržení temínu pro odstranění vad dle čl. VIII. odst. 3 této

smlourry.
v tomto případě je objednatel oprá\,něn zaslat Zhotovit€li pí§eínné oznámení, ve
kterem bude Zhotovitel upozoměn na opakované poťušeni předmětných
poviíuto§tí. V pŤípadě, že Zhotovitel po oMlžení tohoto oanámelť předmětné

povinnosti zno\u poruší, je objednatel oprá\,Ťěn od této §mlou}y odstoupit, a to
písemně. odstoupení od smlouvy je účirrrré okarnžikem jeho doručení
zhotoviteli.

b) Na §tíaíě objednatele - prcdleni objednatele s úhradou služeb, a to po dobu delši než 30 dni.

xL
závěrečná ustaúoÝení
1. Smlouva nabývá plalnosti a účinnosti dnem podpisu oběnra smluvnimi stranami.

2. Zménit nebo doplnit tuto smloulu mohou smlu\Ťí §trany formou písemných dodatků,

Lleré budou vzestupně číslovány a podepsIiny oběma smluvními stranami, a to za
předpokladu, že tím nedojde k porušení ustaíroveni obsažených v zadávací dokumentaci
a v zíkoně č. 13712006 sb., o veřejnýchzakáEkách.

3. Zhotovitel ani objednatel nejsou opni,vněni bez předchoziho souhlasu druhé smluvní
starry postoupit svá práva a povinnosti iTplývající ztéto smlouly na ť€ti osobu,

Předchozího souhla§u druhé smluvní strany je rovněž zapoťebí k započlgí]'í ýzájerí]íých
pohledávek v}plývajících z této smlou\Y.

4. zhotóýilr,l se zavaa)ie zachovávat mlčenlivost o všech skutečno§tech, které se při p|rrění

této smlou\T dozvěděl, pŤičemž tato poviírnost trvá i po ukončení spolupráce

s objednatelem.

5. Tato smlouva se řídí Fávem České republiky a podle práva České republila bude
lrykládána.

6. Jakýkoli spol, který vznikrc mezi sm]uvními stlanaíni týkajíci se ustanoveni této

smlouvy, se sínluvní strany zavazují Ťešit cestou smírq a to v místě sídla objednatele,
V případě, že nedojde k vyřešení sporu, bude tento spor Ťešen věcně a místně přislušným

§oudem.



7. síúouva je vyhotovena v dvou stejnopisech § platnosti originílu podepsaných

opnívněnými aá§tupci smlu\.íťch stlan, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel
jedno vyhotovení.

8, Případní nŤlatro§t něheřho u§tanovení éto ýnlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení, v případě, že kterekoliv u§tánovení éto smlouly se stane

neúčinným nebo neptatným, smluúí §trany se zavantjíbez zbylečných odkladů nahradit

takové u§tanovení nov,.ým.

9. Doložka platno§ti prámich úkonů dle § 4l zíkona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní

Zíizrní) ý p|afuém zflění: o uzavření této smlouly roáodla ................

l0. sinluvní stTany prohlašuji, že si smlowrr předjejím podpisem přečetly, že byla uzaťena
podle jejich pravé a svobodné urle, uŤčitě, viážrě a srozumitelně a její autentičrtost

stvrzují sr"_ými podpisy.

Za objednatele
Datum:

Místo:

za dodavatele

Datum:

Místo:



Plán zimní údržby místních a účelowých komunikací a chodniků
na území obce Ostravice pro období 2015,2016

(pro výběrového řízení, po jeho skončení bude upřesněn)

úvoo

plrin zimni údržby obce se řídí zíkonem č. l3ll997 sb. o pozemnich komunikacích v platném zněni, a

schválením Rady obce Ostravice ze dle2.17.20l5

1. Úvod

Úkolem zimní služby je zmiIňování záýad ýe sjízdnosti a schůdno-sti
rra místních a }ybraných účelových komunikacich vzniklých zimními povětrnostními vlily a jejich

rtůsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společens\fm potŤebám na straně

jedné a ekonomicb.hn možrostem vla§tníka místních a účelové komunikací na straně druhé,

Poněvadž v ziínim období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbržje zmímit
a vzhledem k tomu, ž€ závady není možno znímit okaírržitě na celém území obce, §tanoví Pl{in zimní
údržby i potřebné priority údržby a to jak místně tak i časově. T},to pdority vplývají z [e§tejné důležitosti

mísmich komunikací a z technických možností provádění ziínní údížby.
Plrán zimaí údržby místíich komunikací je zíkladním dokumentem pro provádění prací spojených

se zimní úd:ťžbou těchto komunikací. zitoyei je jedním z dťtkazích plostředků pŤo posouzení

odpovědnosti vlastnika místních komunikaci za připadné škody vmiklé uživatelům komunikací z titulu

závad v jejich sjízdnosti a schůdnosti.

2. vvsvětleni základuich poimů rroufitých v tomto olínu

obecné zavaznými pávnimi ptedpisy se rozumi:
a) Záú.oí| č.13/l997 Sb. o pozernaích komunikacích (e platný ve znění zái<ona č.320DOO2 Sb,),

b) Vyhláška č. lo4/l997 sb,, kterou se provádí zákon o pozemnich komunikacích úe plamá ve Znění

ryhl. č. 555/2002 Sb.).

Zimní údIžbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti

a schůdno§ti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimdmi povětmostními vli\y a podmíntami
(§ 41, odst. 1. ,vryhlášky).- sjízdost mí§tních komunikací je takoýý stav těchto komunikací, Lle,ý umofiuje
bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou staÝebnimu stavu a dopravně technickému

staw komunikací a povětmostním podmínkím a jejich ísledkům (§ 2ó odst. 1. zákona).

Závado u ve sj í zd n o st i na mistnich komunikacích se rozumí taková změna ve

sjízdnosť, ldelou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu staw a stavebně

dopravnímu stalu komunikací a povětmostním §ituacím ajejich důsledkům (§ 2, odst, 6, ziikoía),
s c h ů d n o s t m í s t n í c h k o m u n i k a c í je takový stav těchto komunikací (chodnftů),

kter,ý únožňuje bezpečný pohyb chodců přizpusobený stavebnímu staw a dopravně technickému stal,il

komunikací, povětmostním situacím ajejich důsledkům (§ 2ó, odst. 7. aikona).
Z a v i d o u v e s c h ů d n o s t i je taková Zněna ve schůdnosti, kerou nemůže chodec

předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu sta\,u a dopía\,,ně technickému stalrr komunikace,

povětrnostnírn §ituacím a j ej ich důsledkům ( § 26, odst. 7 . zákola).



Účelová ko m un i kac eje taková komunikace definovaná § 7 zíkonač.l3ll997 Sb. o pozemních

komunikacích a slouží ke spojení jednotliyých nemovitosti pro pořeby vlastníků těchto nemovitostí s

ostatrúmu místními komunikacemi. většinou se jedná o soukromé komunikace sloužící k pŤíjezdu k dané

nemovitosti a k obhospodařování zemědělskjch a lesních pozemkri. T},to úěelové komunikace není

povinna obec ostravice sqfm nákladem udržovat.

3. Zimni období

Zimní období se lozumí doba od 1. li§topadu 2015 do 31. března 2016. Zimni údržba komunikaci a

chodníku v obci Ostravice se prcvádi v pracovní dny od 04.00hod do 18,00 hod a mimo pracorrrí dny

05.00 hod do 19.00 hod, z důvodů jednosměnných prcvozu a dle zákoníku prá,ce é.262D006 Sb..

v tomto období se zimrí rldržba mistnich a Wčených účeloťch komunikací a chodníků zajišt'uje podle

tohoto pliinu. v tomto období je držena pohotovost pracovníků zimní údržby. Pokud vznikne povětmostní

situace mimo dobu 1.11.2015 do 31.3.2016, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných

odkladů pfiměŤeně ke vzniklé situaci a technick]ým možnost€m údržby.

4. záklidní povinno§ti uživatelů mí§tních komunikáci

- Přizpůsobit chůzi ajízdu stavrr komunikaci, kterýje v zimním období ob\Tklý(ktuzkost,

snih na komunikacích,závěje, sněhové mantinely,použití sněho\.ých řetězů apod,)

- Při chuzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují ávady ve schůdnosti,

dbát Zv.ýšené opatrnosti a věnoval pozomost staw komunikace (např. zaínfllé ka]uže atd.).

- PŤi chuzi po chodnfl<u použivat té části chodníL-u, lrterá pň snížení schůdnosti-nál€dí pos}plína

posypowým materiálem.
- Pň přechrázení komunikaci použít označený piechod pro chodae na něInž jsou podle toholo pliinu

zmiriovány závady ve schůdnosti.
- Při jízdě vozidly rra úsecich označených dopravni zrračkou C5a lryhlrášky 30/2001 Sb. (sněhové řetězy)

použt za §něhové pokriryky sněhové ř€tězy.
- fudiei jsou povinni parkovat vozidla tak aby bylo možné bezpečné projetí vozidla zimní údržby a

odhmuti sněhu z místni komunikace,

5. stuDDě důležilo§ti a časv Dřizimní údžbě

Zirnní údžba komunikacíje Iozdělena do ří sfupňů důležtosti.
Zimní údržba chodníků je rozdělena do dvou sfupňů důležitosti.
Komunikace a chodníkv neuvedené v tomto seznamu se DovaŽují ze neudrŽované.

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

II. stupeň - Zahájení v ávislosti na l. sfupni - ukončení nejdéle do 12 hod., pak pruběžně

III. sfup€ň - zahájení v ávislosti na L a II. sfupni ukončení nejdéle do 48 hod., pak prubězně

Kalamitní situace a ýýýoz sněhu \Thlašuje v,ýhladíě vedouci zimní údržby obce

ostravice,
6. povinnosli sDrávce mísmícb komuíikací

l. V pruběhu zimniho období zrnírňovat a odstraňovat závady ve sjíz<lnosti a schůdnosti na

komunikacích uvedených v plánLr zimni údržby a zakreslených v mapo\,ých pŤíloMch.

2. Zajistit dovoz a uskladnění pos}?ového mateliálu v ílrrrož§tvi cca 250 t /pltá,novaná íoční spotřeba./ na

centnilní §kládku v termínu do 3 1 . 1 0.běžného roktl bude navezeno 1m ukončení wýběrového řízení./ a

na meziskládky v ntnožství cca 1 t v termínu do 30.10 běžného rok:u, Zaji§tit pfipravenost

mechanizírů na zimní údřbu v termínu do 3l. l0. běhého roku



3. pTojednat a uzavřit smlouiy o \iipomoci s dalšími dodavateli k zabezpečeni prací při provádění zimní

úfužby mistních komunikaci v rozsahu dle této vyhlášky a plaítu zimní údržby v termínu do 30, 10,

běžného loku.
4. Projednat uzaťení smluv o r"ipomoci v připadě kalamitních situací v termínu do 30, l0. běžného

roku.
5. spolup.acovat při zajištbvání zimní údržby s orgány obce, s policií a jinými zainteresovanými

orgány.
6, vést předepsanou denni evidenci o pťuběhu, Iozsahu a způsobu provádění zimní údržby.

7. PŤokazatelně proškolit osoby, které budou lykonávat zimni údržbu místnich komunikací v
temínu do 30.10. běžného loku. osnova školeni bude obsahovat komě technických a

organizačních pokynů také pravidla bezpeěnosti práce v zimní údržbě a zásady ochraIry životního
prostředí.

?.Technologický oostuD Dři od§traňování (zmíŤňování závad)
ve siizdnosti a schůdno§ti mí§ínicb komunikácí.

A.odklízení sněhu mechanickými plosťedky na místnich komunikacich:

1. Splávce místních komunikaci začíná s odklízením sněhu v době, kdy Wstva napadlého sněhu dosrihne

10 cm. Při trvalém sněženi se odstaňováni sněhu opakuje.
2. Sníh bude odstraňovlín podle možností dřive, než jej plovoz zhutniJ tj. tak, aby nedošlo k ujetí,

připadně k ušlaprini sněhu ajeho přimrznutí k powchu vozovky,
3, Sněhová břečka bude z vozovek místních komunikací a chodníků odstraňovrirra ihned po vzniku této

situace v poŤadi dle plánu zinní údržby.
4. Sníh bude shmován k okajům komunikaci, či k okajům chodniků mimo zastávky dopravy, mimo

křižovatky a odbočky účelo\tich místních komunikací, vjezdy a výjezdy na parkoviště, před veřejnými

budorami. před školami a školkami.
5, Při shmováni sněhu bude dblíno na to, aby nebyly zakr},ty uliční vpustě a poklopy zařizení

inženfských sítí. Pň f,íni sněhu musí b}1 zabezpečen odtok vody.
Na parkovištích může bý sníh shmut do valů, které s€ dle potřeby od§traní.

Na mostech bude sníh od§traněn v celé šiřce a délce.
K odklízeni §něhu na místních komunikacich budou používány traklory, jiné mechaírizmy ,vozidla,

zŇízeni tažené zyíleci silou, či ruční práce.
9. Provádět pos}p do \,Ťsíry čerstvě napadaného sněhu \Tšši než 3 cm bez předchoziho pluhování

je nepřipustné.
l0. Závady ve schůdnosti a sjízdno§ti mistních komunikací se zmírňují podle pořadi stanoveného pllínem

zimní údržby.
11. Zimni údržba komunikací nebude prováděná v mistech, kde nastává poškození plotů ajiného majetku

vlastníků nemovitosti u komunikace zařazené do ptrinu zimní údržby,komplikací vlastniků pozemku -

komunikace,které nej sou v majetku obce ajestliže stav komunikace neumožňuje bezpečné projetí

traktoru (úzké komunikace, úZké a ne§chválené mosty, propustě, odstavené vozidla atd.)

B. Údržba chodniků :

1. schůdnost chodníků se zajisti odmetením nebo shmutím sněhu, oškrabáním zmrazků a poqpem
zdrsňovacími materiiily (struska, písek). Je zakérzáno používat k po§}!u škváru a popel.

2. Při odmetávání a odhmování sněhu se sníh odsíaní bez zb},tkové vrstvy ž na povrch chodníků.

3. Chodníky podél dopavně důležitých silnic a mistnich komunikací se uklízeji v celé délca a šířce

včetně posypů. ostatní chodníky se uklízejí a zdrsňuji v minimální šířce l m. Pořadí a rozsah zimni

údržby chodníků je pro splávce mistních komunikaci stanoven plrinem zimní údržby.

6.
,7.

8,



c. Ruční úklid sněhu a ruční oosvp

Ruční úůdid sněhu a ruční pos}p bude správce aistních komunikací pŤovádět na místech, lr.terá jsou pro

mechanizační prosťedky n€přístup&í. z důvodů b€zpečnosti práce bude ručni pos}p a ruční úklid sněhu

prováděn pouze za deíríriho světla, v noci jen na mistech, kteííjsou řádně osválena. Takto bude prováděno

odklízení sněhu a poslp , na lávkrich, úzlcých chodnicích či přechodech pro chodce.

D. Zdřsňování náledí nebo uieých §něbo,t/"ýcb vr§tev Do§vDem ineňĎimi mateňálY

l. Poslp inerhúmi materiály bude povriděn k odstranění náledí na vozovkách i na chodnícich dle poťeby
v místech, kde to lyžaduje dopavně-technický stav komunikací ldižovatky, veiká stoupání, ostré

směrové oblouky, zastiivky autobusové doprala, železriční přejezdy. Na těchto místech budou také

zřízeny samoobslužné skládky zdmňovacích materiálů (specifitováno plánem ámní údržby).
2. Poslp bude prováděn střuskor! pískem. Použiá struska nesmi obsahovat toxické nebo jinak škodlivé

látky. Hmoty pro posyp nesmí obsahovat hlinité óístice.
3, Pro posyp náledi bud€ pouáván jemnozrnný materiál, fíakce 0-8 mm.
4, Prc po§yp nezledovatělých ujetých !Ťstev bude používán materiál s většim obsahem hrubých frakcí -

zm větších n€ž 4 lnm.
5. v zastavěných oblastech se nesmi pouát rnateriály se Zny nad 16 mm,
6. Přímé úseky silnic se budou s}?at dávkou cca 50 - 100 g/m2. Mista, kde to \yžaduje dopra\llě technický

stav komunikace, se sypou dávkou cca 3o0 ďíía, na frekventovaných zledovatělých vozovkách je

možno vzhledem k odmetení mateňálu plovozem zÝšit dáýky o 50 yo.

7, Pos}p zdTsňovacimi materirily se provede v šířce dopía\Ťúho pluhu, tj. minimálně 2,2 m.

8. Pořadí provádění poslpů na mísbích komunikacíchje stanoveno v plánu zimní údržby.

9. obec ostravice nepoužívá na pozernních komrrnikacích chemické ošeťení komunikace.

8.časové limitv Dro zaháieuí Drací Dři odstraňování (zmírňovánn závad
Ýe siízdno§ti a §chůdnosti mí§tních komunikacl

A. od§traňováni sněhu

l. odstraňování sněhu v době pracovní /po-pá , 6.00-14.30 hod/ zahájí pŤacovníci zimní údržby mísfuich
komunikací nejdéle do 30-ti min od pokynu vedoucího ámni úfužby.
2. v době mimoDracovní při domácí pohotovosti pracovníků zaháji pracovníci zimní údržby místních

komrrnikací odstraňováni sněhu do 60-ti min od pok}nů vedoucího zimní údržby.

B. Po§vD inertními materiály

l. V době Dracovní /po-pá, 6.00-14.30 hod/ zajistí pracovníci zimní údržby místních komunikaci posyp

nejdéle do 30-ti min od pok},nu vedoucího zirnní údržby,
2, v době mimoDracovní, při domácí pohotovosti pracovníků, bude posyp prováděn do 60-ti min od
pok}Ťu vedoucího zimní údržby.



pŤedno§tně budou udžovrárry komunikace \.ýznarnné z hlediska intenzity autobusové, ílJadní

osobní dopra\y. Dále byly áodnoceny poťeby ziásobování, zdravotní a požámí služby,

Lhůty pro odstr&Děni, či zmírnění závad ve sjízdno§ti a schůdno§ti komunikaci a chodníků,
1. pořadí
2. pořadí
3. poř.dí

n€jdéle do 4 hod.
nejdéle do 12 hod.
nejdéle do 48 hod.

. centrum obce.kolem budovy obecnlho úřadu, komunjkaco pošt4

. parkoviště před hoteleín FTeud

. autobusové nádraží

. parkoviště o pity po most Parmy

. od si]nic€ í5ó kol€m MŠ na hoŤečku po p. Fialu

. odbočka Zátladní škola akRDp.Němec

. odbočka od MŠ kRD p.velička

. od silnice V56 kotem hotelu FŤeud po RD p, valáška

. odbočka hotel odr4řadová ástavba

. od silnice V56zadní ce§ta kolem pfuiel.domů Bučkovice,Jiť€nl€ po čerpaci Stanici

. od si]nice V56 k DPs.včetně dvora

. od §i]nice V56 pře§ most P.Bezřrrče -Kamenec po Novou ves

. na Kamenci kolem RD p.Plucnary

. od silnice V5ó k ČD ostravice-zastávka

. od silnice V56 ulice po.ozcesti p, ČeřYenka

. přijezdová komrmikace mezi do]ni pan€lové domy

. parkoviště před nákupními sředisky J€dnota /dolnl i homí/

. od si]nice V56 kolem p. choleva na íozcestí u Halfara

. Hamlovická cesta od sep€tné po DPs

2/ NÁzvY KoMUNIKACÍ 2. DŮLEŽIToSTI - 2.Dořadí

zr předpoklndu §nížeíízávad v€ §iízdno§ti konunikrcl ařazených v dúležito§ti r.
. odbočka Hamrovicki škot4vila oKD
. kolem restaurace u Řeky po lávku pfus řeku,RD p-Mališ
. konrmikace sepetná k hotelu Mont& a Sluničko
. komunikace od mostu P,Bezíuč€ kolem RD p.K.Mališe po rozcestí Halfar
. od silnice V56 kol€m potoka Bučací k RD p.závodný
. odbočka kolem RD p. J.Tomaďáka po napojeni na smrkovku
. odbočka kolem p.Ši€fl(a po RD p.Dudka
. od silnice ý56 kotem p,snášela k RD p,A|brechta
. staíá c€sta od I/5ó kol€m p.P.Lojkáska po p Mohelnika
. dvór Hasičské zbŤojni€e
. od silnice V5ó k RD p.Lojkásek (velitel sDH)
. od silnic€ V56 kolem íestaurace u Tkáčů po kontejner Peřeje
. od silnice V5ó k ZD kolem b},t.domu za Jednotou
. autobusové Zsávky u Tkáče a u p.Mobe|nika
. od silnice y5ó k kabinám TJ sokol, k távce
. od §ilnice y56 za hřbitov po RD p.Jandačka
. od silnice I/56 k RD p.Gulánovi
. čerpaci stanice Čepro
. od ailnice y56 směr sokolská chata k RD p.Štefek
. komunikace k b}tovému domu č,p. l10 ( osmek)
. parkoviště u kosíela



. chodniky kolem od silni€e V56 v případč poruchy ftézy

. komúikac€ v k.ú, ostravice u fukou Čehdenka

. komunikace Rekeační sředisko ostrá

3/ NÁz!ry KoMUNrKÁci 3. DŮLEŽIToSTI - 3.poŤad!

za předpokladu sníženíáv.d ve sj2dno§ti komunikací zrřazených v důl€žito§ti IL

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

. odbočky ce§ta Kameíec (!.Kudělka,P.Vad! p. Klančnft, p.Volný, p.Janda, p,Štalcr, p.Dyb4směí p€řeje po

potok)
. od Bezručova mostu kolem zvonic€ p.Břuss,p.Ručka
. garáže u dolních panel,domu a za p.Škapou
. odbočky od silnice y56 k RD p.Trčka" p,Nekoranec
. odbočky od silnice y56 k RD p.Uhlář po kol€je, p,Gola po ko|eje, p.Giža
. odbočky od silnice I/56 k RD p.Bužg4 p.Zátopek, pl,Jašová
. odbočky od silnice I/56 k RD p.Mohelník kol€m p. Krpce, p,Milat4 p.Sťíž
. odbočky od §taré cesty k RD p. Kudělk4 p, Kuchejda, p, Bruna
. odbočLf od staré cesry k RD p.Němec, p,veljčka
. odbočka od staré cesty k RS Dalkia Morava
. komunikace kolem senážnich věži
. komudkace sřibnik k RD p,Pavlica, p.Fotd}.na

. odbočky v U]ici k RD ( p. Březina, p.Javord, p, Matlk)

. parkoviště u obemího hřbitova

. komunikace kolem RD p.Šerelq p.Konopáč

. odbočky na cestě od fest.u ŘeIry po lávku (p,Plucnaía, p,Satina, p.Ma§opust po les)

. odbočky od silnice I/5ó k RD p.ZápalkL p, szkandera p. Fojl p.Bilek

. odbočky od silnice zahotel€m Freud po Rs válcovny Plechu G.stonavský, p.řk§tka pl.Křipalová)

. koúlrikace sm*ovka na roárani s Četadnoqodbočka p, J.Liďák (č.p. 89)

. odbočky k RD p.Adamiš, Rs válcovny plech

. komunikace od Rs válcovny plechu po RD p. valášek

. komunikace k rozcestí na skalc€

. komunikace kolem Hájenky p.vašina

. komunikace nad p.Závodným k RD pJanoš€c

. sjlnic€ RD Št€fanik

. komunikace k RD p. winkler, p,Kašpárek, p.lchnovský

. spojnice rozc€sti ,Halfar k sepetné

. komunikace k evangelickému kostelu

. kommikaco k RD Háienka p-Pařik

. komudkace po bazen hote|u Monter

. paŤkoviště u Trafa rozsa} d|e pořeby

. odbočky od Hamrovické cesty k RD (p.Mi|ata" p,Kišq p,Šerelq oVAK, Dětnarovice pod kontejner)

. odbďky od silnice V56 k RD p.Pavlica, p,Michn4 p.Bondarenko, pL Žáková

. g^rážE z^MÝem,z^konlrnou, odbočky p,Zajic, p. Žejdlílq

. komunikac€ za TuĎzeíovou pilou

. Maák p, Košinský, p.Pavlán

. Mazák Hotel zlatý Orel,kolem háj€nky na MáZáku hot€l Liptov

. Mazik - přehrada Šance

. komunikac€ uimiska k penzionu Březina

. komunikace §měr Muchovice

. hospoda u zdeňká/lokalita vrchy nad vodojemerrý
. nad hotel€m sepetní RDč.p. 8l7 p.Fninek a RD č.p.1I8 p.Večeřa

. komunikce Vrchy p.Šelong

Daší komunikace mimo tento §eznam §Q považují zr komunikace v zimním obdobi jako

neudřoyané.



areál základní školy a nateřské školky
před poŠtou
okolí obecního úladu
před hotel Freud po most na Mýtě po obou stranách

autobusové nádraží
k nádraží ČD

aŤeál základni školy
areál rnat€řské Ško §y
před poštou
okoll obecniho úŤadu
před hotel Fr€ud po most na Mýtě po obou st€nách

autobusové nádraá
k nádíaá ČD

5/ NÁz\ry cHoDNíKŮ 2. DůLEáToSTI - 2.Dořadí

od obecního úřadu směr Fřýdlant n,/o, po p,Mohelnika
od mostu Na Mýtě po mo§t na Mazáku
lávka přes řeku na Mýtě
schody DPs
lávka přes řeku u sp]aw
přechody přes V56
autobusové zasávky

centrum obce,kolem budoly ob€cního ,ífudq komunikace pošta,

od silnice y56 kolem MŠ na hoŤečku po p. Fialu
od silnice I/5ó kolem hotelu Freud po RD p, Valáška
odbočka hotel odŤ4řadová Zistavba
od silnic€ V56 k DPs,včemě dvom
od silnice I/56 ulice po rozce§ti p. Červenka
od silnice V5ó kolem p, Choleva na roz.e§tí u Halfala

komDnikace sepetná k hotelu Montér a sluníčko
Hamrovická cesla od sepetné po DPs pou2f, stoupáni

od silnice y56 kolem potoka Bučaci k RD p.Závodný

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

od silnice V56 kolem p,Snášela po hofizont



od obecniho ířadu směr Fúdlant n./o, po p,Moh€Inika

od mostu Na M}'tě po most na Mazáku
lávka přes řeku na M}'tě

schody DPs
lávka přes řeku u splaw

. u obecního úřadu

. u poŠty

. před hote]em Fíeud

. u pily

. autobusové nádraži

. nad vla}ovým nádržím

. parkoviště u pily po most Paímy

l1l SEZNAM PŘECHoDU Dře§ komunikici I/5ó

. uRD p. Čagfut

. Ýýjezd obecni íIřad

. u nákupnlho sť€diska Jednory,/homí/

. Autóbusové nádraži

to.oreánizační u§oořádáni Do dobu zu

ZínlrřLoýúli ávad ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích v lozsahu schváleného
plánu zimní údržby pro zimní obdobi 201512016 zabezpečrJJe obec O§tavice a firma dle

výběrového řízení rtazákJadě smloulT o dílo.

provádění zirnní údŤžby budou oreanizačně zabezDďovat Dracovníci:
vedoucí Zimní údŤžby : Starosta obce - tei. 558 4l2 541
zá§tupce vedouciho zimní údžby: Mí§to§taío§ta obec - te1.558 412 541

Údžba chod!ftů di§peěer p. Pavel Božol te\ 558 4l2 547 ,139 275 5l4
ťIdňba komunikací di§pečer xxxxr
Pro odpovědDé zajištění zimni údržby je zajištěno §pojeni § Policií CR
tel. 158 , Ambulincí ČR tel. l55, Ha§iči ČR tel. 150 a Ha§iči o§třavice tel724 ýa 646.

spolupníci s těmito olganizacemi zajišťuje vedoucí prcvozu.

Po dobu zimního období s€ pro urěené řidiče a další pracovnfty zavádí praco!Ťú pohotovost.

Po dobu provádění zirllúi údlžby může b;ýt vedoucím pŤovozu íebo ziisfupcem nařízena

pohotovost kterémukoliv píacovníku oÚ ostravice a dodavateli služeb, Ýčetně pníce v
odpoledních nebo nočních směnách.



1. povinnosti vedouciho zimní údržbv

Vedle obecných povirutostí pracorT ťka \Tptývajicich z Plánu ámní údržby , má pro ZÚ tyo
povinnosti:

a) hodnotit vzniklou povětrnostní situaci a na základě toho oTganizovat ňzení zimní
údržby mistlúch komunikaci.

povětrnostni situapi hodnotit :

- podle piedpovědi počasí
- pozorováním z mista bydliště
- pozorováoim objizd'kou r lerénu
- v případě, že povětmostní situace q/žaduj€ neodkladně nasadit větši počď

techniky a osob, než je lyčleněno plánem , zajiťuje jejich nasazení..
b) Namátkově provádí kontrolu o výkonech Ziímí údržby, pŤov€dených org. opatřeniclL

okolno§tech a skutečnostech, o ťkonech praco\Ťíků, mechaniarrů a použtem materiáu.

c) Namátkově provádí kontrolu staw vozovek, chodníků a veŤejných pro§transM a stanoví dalši

činnosti práce zimní údržby.

z. Zésllp§-l9cgc§ibg-plgygzc-d

Zasfupuje vedouciho provozu v době jeho nepřitoír,mosti nebo pověřenim k zasfupování v
plném rozsahu dle bodu l.

3. Povinno§tidi§Dečerrů

Vedle obecných povinnosť pracowika lrypl;ý-vajicícb ze ZP. m,á pro ZÚ tyo povinnosti:

a) Denně pTovádí stanovenou evidenci o r"ýkonech zimní údržby, provedených org. opaaeních,

okolnostech a skutečno§tech, o v,ýkonech píacovníId, mechanizmů a pouátém mateřiáu.

b) Denně provádí kontrolu stavu vozovek, chodníků a veřejných pTostranstvi a stanoví další
čirrrrosti prrice zimní údržby.
zejménai
- vede denni zrianam o ámní údržbě
- Koítroluje spolehlivost tel. spojení

- v rozsahu opravrárenské kapacity zajišťuje opralu nasazených mechanizmů a Ýozidel

- podle lzniklé situace a pokynu ved. prcvozu povolává na směnu další pracovníky a
pracovniky síúuvně zajištěné pro \.ýpomoc při ZU
- pot!Ťzuje prvotní doklaů o spoťebě pos},poťch materiálu, v,ýkonech Facoyníků a
mechanizmů
- zúčastňuje se šefení dopravnich nehod, u nicM je podezření, žc vznikly ze záýad ýe

schůdnosti nebo sjízdnosti

4. PoviDDo§íi Dřacovníků Drováděiícícb ZÚ

Kromě základních povinností pracovníka lyplýýajících ze zP maji Ještě t},to povinno§ti:

- dle pokynů vedoucího směny plní svědomitě stanoÝené úkoly
- o své činírosti vedou předepsanou dokrrmentaci
- bez souhlasu vedouciho směny nesmí opustit pŤedepsanou trasu



- sianov€ní úkolů a pořadí prací stanoví v€douci směny

- pfi práci do<tržuje platné předpisy pro provoz na veřejných komunikacích a předpisy týkající se

bezpečnosti při práci
- pň pllrění ukolů zimní ú<lržby, dojdeJi k poškození cizího motorového vozidla ohlá§í toto na

dispečink a vyčká do příjezdu DI PCR.

1 1. Základní íechnologické DostuDy

1. odstraňovrátrí sněhu na chodnících -mechanizovaně

K odstraňování srrěhu na chodnících se použijí §to mechanizmy:
- ] ks malotraktor 4TKl4 s radlicí
-l ks malotraktor
- 1 ks AEB] se sněhovou frézou

2.odstraňování sněhu na chodnících - ruěně

K odstraňovlání sněhu na chodnicích se použijí q,to mechaIrizny:
- l ks ruční sněhové fiézy na úklid úzkých chodníků do 1mšíře
- hnbla a jiné ruční nrťadí

3 .odshaňov{ini sněhu z komunikací mechanizovaně

Dle uýběrového řízení:

4. odstraňovriní sněhu bude prováděno po trasách a v pořadí důleátosti stanoveném ťmto
plr{rrem zimní údržby.

l2.§tanovení tra§ i€dnot|i,t ých mechanizmů dle Dořádí důl€žito§ti

elgclb:
s této se§talT se nasazujejenjeden mechanizmus podle \Ťst!y sněhové pokrývk7,

a) sněhová Fřéza AEBI. malotraktor § radlicí

I. pořadí .lo 1 hod
. areál zák]adnl školy
. areál mateř§ké školky
. před poštou
. okolí obecního úřadu
. před hotel Freud po most na Mýtě po obou stíanách
. autobu§ové nádraží
. k nádraží čD

II pořadí do 12 hod

. od obecního úřadu směr Frýdlant n./o. po p.Mohe]nika

. od mostu Na Mýtě po mo§t na Maáhr

. lávka přes řeku na M}tě

l0



u ruční čštění do 12 hod
. schody DPs
. lávl(a pŘs řeku u §pla\u
. Přechody přes y56
. autobusové zastávry

kornarrikace:

D]e yýběrového řízenl

13. zdrsňování náledí nebo provozem uietých sněhor"ých vrstev

Po ukonč€ní odstraňovriní sněhu pluhovrání bude v pŤípadě poťeby pŤováděno zdrsňováni
povrchu struskou. Pro provádění posypu budou lyčleněny §,to mechanizny:

Bude doplněno - dle soutěže

Píovádění posypu bude po těchto trasiich v uvedeném poŤadí důležitosti:

a) mrlotřaktor - §vD&č /řuční po§vD/

I. pořadí d,o 1 hotl po rozploužení

. areál Záldadní školy

. areáI mateřské školry

. před poštou

. okolí ob€cního ířadu

. př€d hotel Freud po mo§t na M}hě po obou stíarlách

. auiobusové nádraží

. k nádraží ČD

L pořadí do 12 hotl po rozploužeaí

. od obecniho úřadu směí Frýdlant n,/o, po p,Mohelnlka

. od mostu Na Mýě po most na Maál'u

. lávka přes řeku na Mýtě

b) Traktor + swač uebo nákladní vozidlo .ruční posvo

I. pořadí do 4 hotl po roqlolženi

. cenťum obce,kolem budoly obecního úřadu, komunikac€ pošta,

. od silnice V56 koleú MŠ na horečku po p. Fialu

. od silnic€ V56 ko|em hotelu Freud po RD p, valíška

. odbočka hotel odť4řadová zástavba

. od silnice V5ó k DPs,včetně dvora

. od si|nice y5ó uljce po rozcesti p.Červenka

. od silnic€ y56 kolem p- choleva na rozcesť u Halfara

. pořad{ tlo 12 hod po toz1lloužení

l]



. komunikace sepetnák hotelu Montér a sluničko

. Hamlovická cesta od sepetné po DPs pouze stoup|íní

. Komunikace zlatý oíel

. od si]nice I/56 kolem Potoka Bučací k RD p.Závodný

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

. od si]nice L/56 kolem p.snášela po horizont

c) Likvidace sněhu

Prc likvidaci sněhu bude v}uát nakladač UNC 060, UN,taktob€r -smluvní partner sníh
bude odvezen na meziskládku u splaur .

Mechanizmy pro likvidaci sněhu:

l) UNC.UN smlouvni vjpomoc
2) traktorbagr smluvrtí výpomoc
3) tTaktor s radlicí + přívě§ smluvní qýpomoc
4)Túía smluvni qýpomoc

odvoz sněhu bude zajišťovátr výjimečně- dle nutnosti a to především z těchto míst:
- centIum obce před hotelem Freud
- autobusové nádmž
- PaŤkoviště před Jednotou

14. §k|ádkv ineňního materiálu

Centráni skládka inertniho mateňálu se nacháá arerálu dle výběrového řizení.

Plánovanii celková ročni §poť€ba posypového materiáu 250 -500 t.

Disponuje se poslpor".fm materiáem ve dvou frakcích.

1. Ujíniska Březina, prlTi stoupaní
2. Uimiska Březina, prvnl odbočka do lesa
3. osmek u dopřavnl značky sněhové řetězy
4. Pod odíou u odbočky k fudovkám
5, Pod oalíou u plotu- větší lDnož§wí
ó. Za Fíeudem pod p. Kišou
7, U čerpaci staŤice_ pod p- Kaletou
8. MŠ u vchodu
9. směŤ sokolsk4 v koleně
l0. Nad p. Zielonkou v koleně
ll. U kontejn€ru p, Vaňková
12. zvonice nad zatáčkou
t3. Most přes sepetný odbočka Hanrovickí cesta

14, U ž§leaičního přejezdu
15. odbočka k vile
ló. odbočka k p. Kyselému
17, ce§ta k ámďku odbočkap. Štefek
18, cesta k zámečku 2x
19, U vodojemu p.Kílutove 

"20. c€sta nad školkou - odbočka a točna p,srubař
21. DPs- u garáže
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22. U telefomi úsťedny
23. sjezd Montéí
24. sj€zd ondráš
25. Rozcestí k sluničku
26. osmek za mostem směr p. J, Tomančák
27, ajiné dle pok}Tů objednatele

tS.organizační zabEzpečení v nepředpokládanÝch situacích

v případě,že vlivem poruchy,poškoz€ní stroje ámní údržby, nebo výpadku personálního zajištění
dojde k wýpadku stroje zimni údržby delší jak 4 hod, je povirmostí o§tatnich mechánizmů

zastoupit v přiměřeném tecbnologickém posfupu zastoupit nefuíkční stroj ziííúi údtžby, a
postupovat podle stupně důležitosti komunikací a chodniků.

l6. orgaoizačtrízabezDečeDí krlaúitni situace

V připadě, že vlivem klimatických či jiných přírodních vlivů se stane většina mísmich
komtmikací neschůdná a nesjízdní i při nasazení vlastních a všech v oblasti dosaátelných sil a
prostředků, \Thlásí obec KÁLÁMITNÍ SITUACI.

Vyhlášení kalamitní - havarijní situace provede staťosta obce , v případě nepřítomnosti

zístupce staro§ty.
Vyhlášení bude plovedeío qTr'ěšením na uředni desce, intemetu a pomocí systému ochrany
ob},vatelstva tj , sirénou umoáujicí íeprodukci mluveného slova ,

17.kontrolní činnost při provádění zimní údržbv

konrolni činnost bude Drováděna:
a) denně od 6.00 hod 14.00hod dispečerem a narnátkově vedoucím provozu ZU
b) denně od 14.00 hod - 0ó.00 hod. narn]itkově ved. provozu a dispečerem
c) naínátkově členem Rad} obce ostravice

vII.
18.sezoam Dracovníků zaiĚťuiicicb zimDí údržbu

Ing.Mřoslav Mališ - StaŤosta obce tel.558412541

Jiři Pavlán - Místostaíosta obce - tel. 558 412 541

Pavel Božoň - dispečer chodníky - te1.558 4l2 54'7 

"739 

215 514

Dle \aýběrového řízení - dispečer komunikace - tel.

počet Dracovníků obce ostravice- údržbv chodníki:

Dispečer : l praco\Ťík
Řditi: 3 zaměstrranci
Pomocni praco\alíci: 2 zaměstnanci
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Poča oracovnr]<u- údržby komuDikaci :

Disp€čer : l pracovník
fudiei:

Pracornlci íezařazeni do plánu zimní údržby,určeni porrze na v.ýpomoc dle potŤeby

Pomocní pracovníci: 2 zaměsflahci
Náhradní řidiči: ] zaměsmanec

Vírromoc:

Snrluvní partneň dle smloury

Zpracoval: ing. Mřoslav Mališ ,-§tarosta obce

Tímto se iuši Plán zimní údržby mlstních a účelových komunikací a chodníku na územi obce

oslravic€ pro období 2015-2016 schválený dne 17.8.2015.

Schvrileno radou obce rtne 2.11.2015, PlráLrr zinuú údržby mistních a účeloťch komunikací a
chodníló na územi obce Ostravice prc obdobi 2015-2016, bude doplněn po ukončení
\,ýběrového řížení na poďq.tovatele sluřb.

-:ŤÍ:^lng. Miroslav Mališ
starosta obce
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