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4.PISEMNA VYZVA KPODANI NABIDKY
pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst.3 zákona 137/2006 Sb.

a dle ustanovení zákona §18 odst.3 zákona l37l2006sb. na dodávku služeb

vYzÝvÁ K PoDÁNi Naníoxy

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávaci podmínky včetně požadavků na
prokrizání splnění kvaliíikace nal€Znete v následujicím textu výzvy kpodáni nabidky a
prokázání kva}ifikace.

1, Nózev zakázky- qýzva č.4

,, 4. Yýzlla - po§kytování technických služeb, odklízení sněhu, odhrnování
sněhu, posyp komunikací a jiné práce při zimní údržbě komunikací na
území obce Ostravice pro obdotrí do 31.3.20ló,"

2. Zarlavatel
Identiíikační údaje zadavatele:

ohec ostřavice

ostravicc 577- PSč 739l4

29,7016

Jiří Pavlán - místostalosta, pověřen k jednaniy LéLo zakázee

Pavel Božoň- správa majetku, údržba komunikací

KB Frydel Mi§tek. expoz. Frýdlal)l n,o.

3l25-781/0100, KB Fťýdek Mistek

3. Předmět veřejné zakózky
Předmětem veřejné ZakáZky v rámci tohoto zadávaciho ňzení je dodávka služeb,

posk},továni technických služcb, odklizení sněhu, odhmování sněhu, poslp komunikací pŤi

NáZev:

Sidlo

Identiíikační číslo:

Jednající osoby:

Bankovní spojeni

čis]o účtu



zimní údržbě komunikací a jiné práce spojené se zimní údržbou na území obce Ostravice pío
období do 31. 3. 2016, která muže být v případě klimatických podmínek prodloužena.

Uchazeč o posk}tování této služby uvede komunikace, úseky, parkoviště apod., které
bude chtít udťovat ze seznamu který je piílohou této výzvy. Je možné se pňhlásit
s jakoukoliv techniko! é1 zŇizeniíí, tažené zvť€cí silou ěi včetně ručního úklidu, Pro posyp
komunikací je možné se piihlásit s jakoukoliv technikou či zařízením, včetně ručního pos)pu,
Uchazď o poslp komunikací bude mít v obci ostavice ve vlastnictví ěi smlu\mě zajištěno
zpevněné místo pro uložení posypového materiálu v množstvi 250 tun a uvede toto místo.

Předmětem zakázky této nejsou úseky:
o Čerpaci stanice Čepro
. Maz ák-p,Košinský, p,Pavlán
. l.4aztk -HoIeI Zlatý oŤel, kolem hájenky na mazáku
. Hotel Liptov, Mazrik-piehrada Šance
r komunikace uimiska k penzionu Březina
. komunikace směr Muchovice
o Odbočky od silnice I/56 k RD p. Trčka, p.Nekoranec

Tyto úselq jsou smluýně udržovány doda,,,atelem z Výzvy č,3.

Pracovníci ziínní údfžby komunikací nemusí být vobdobí do 31. 3. 2016 v pohotovosti, dle
uvážení zhotovitele. Dobu poťebnou plo výjezd techniky uv€de uchazeč v nabídce. objem
prací je závislý na klimatických podmínkách. Předpokládaný finančni objern všech prací je,

dle předchozích období, cca 500 tis, 1,2 mil Kč bez DPH.

Zadávací podminky
Podaná nabídka bud€ splňovat následující podmínky|
o nabídku lze podat na celý předmět zakázky nebo jeho části - úseky,
. každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku,
o dodavatel, který poda1 nabídku v zadávacím řízení nesmí být současně

subdodavatelem jiného dodavatele ý toíntéž zadáýacím řízení. Dodavatel, který
nepodal nabídku, může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacim řizení,

o nabídka a všechny její části musí bý,t vyhotoveny v českém jazyce,
l nabídka musí b]ýt Zadavateli doručena nejpozději v okamžiku vypršení lhůty pro

podání nabídek, rrabídka musí b}t jednoznačná a nesmi o ní panovat žádné
pochybnosti; za početní nesrovnalosti a vzájelŤrně si odporující údaje je zodpovědný
uchazeč.

4. Obsah nabídky
Nabídka bude obsahovat následující informace:

. identifikaěni údaje uchazeče,

. kopie technických průkazů mechanismů, které mají přidělené Registrační značky
(sPZ) ajsou u\edeny v nabídce.

. doba poíebná pro výjezd techiky či zahájení ručních prací,
o popis řešeni situace v případě poruchy stroje /například rezeryíí stroj zimní údížby/,
. ži\,Ťosteíské opťá\,nění plo uvedenou činnost- prostá kopie,
o doba vrázání nabídkou,
. nabídka musí b:ýt podepsaná osobou oprávněnou za uchazeče jednat,
. akcŤtovaný návfh smlouvy- dle vzoru.

5. Požadavky na způsob zpracovdní nabídkové ceny

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



6. Doba a mísío plnění zakázky
Doba plněni: zimní období sezóna 201512076 do 31. 3. 2016, v případě klimatických
podminek může by prodloužena,
Misto plneni: územi obce Osrravice

Obchodní a platební podmínky
Zadatel předloží jako součást nabídky akceptovatelný návrh smlou\y o dílo včetně
platebních podmínek /smlouva uvedena v piíloze/, Fakturace bude plováděná měsíčně
na základě potwzených dodacích iistu, Platební podmínkyjsou zadavatelem stanoveny
na 21 dnů splatnosti od dolučení faktury. Náwh rrymezuje budouci rámec smluvního
yztŇn. zadaýatel je po ukončení zadáyacího řízeíí oplávněn o ob§ahu náWhu
§mlouvy dál€jednat a vyžadovat jeho úpravu, dopinění nebo změnu,

7. Zpusob hodnocení

Hodnotící k itérium:

Nabídky budou posuzovány z hlediska nejvhodnější nabídky na zajištění zimní údržby
komunikaci na územi obce o§lra\ ice.

8. Podóvóní nabídek
azáýěúa podání nabídek je ponděIí 4. 1. 2016 do 10.00 hodin.

Nabídka doručená v termínu na adrese|
obecní úřad v Ostravici, Ostravice č. p. 577,739 14 vjednom originále. Nabidka
musi b}t doručena v zalepené obálce označena nilzýeín zakázky a slovem ,,neotvírať'
v levém homím rohu, Rozhoduje te1míí doručení zadavateli, nikoliv podání poštovní
službě.

9. Další zadúvací podmínkJ) pro uchazeče

Další podmíŇy zadavatele j§ou:
r podané nabídky se nevťací!
. zadavatel si vyhrazuje právo požádat pňstavení stíojů uvedených v nabídce a to do 5

dnů od zaslaní žádosti o piistavení k sídlu zadavatele,
o náklady spojené se zplacováním nabídek zadavatel nehíadí,
. zadaýatll si vyhrazuje právo v pruběhu zakázky zménit, upŤesnit nebo doplnit

podmínky zakázky a to pisemně a všem účastníkům shodně,
. zadayatel 51ýyhrazuje právo na znršení zadávacího řízení, nejpozději však do podpisu

smlourry s vybraným uchazečern.
. zadavatel si vyhlMuje právo nevybrat žádného uchazeče.

Uchazeči, kteří řádně doručí své nabídky, budou o výsledku výběrového řizení informováni
elektlonickou poštou (emailem) do 7 dnů od výběiu dodavat€le.

Jiří Pavlán

Příloha: Piílohy zveřejněny na www.obec ostravic€.cz
Plán zimní údžby komunikací platnýk2.11.2015

Místostarosta obce
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l. Nózw:
Se sídlem:
Za§toupen:
Ič:
DIČ:

(dále jen,,ójednatel')

obchodni firmr
se sídlem:
z8§toupens:

SMLOUVAODiLO

L
smluvni strany

obec o§tíavice
Ostravice 577
Ing. Miroslav Mališ -s!a!o§ta obce
00297046
cm0297046

lč:
DIČ:
bankovní spojenl:
číslo účfu:
Zapsána v obchodnim rejstříku vedeném ........... soudem v ..., oddíl ..., vložka ...

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

(dále jen,,áotovitel")

POZN-- údaje na řádcích l-.l se typlni dle uj,pisu z obchodniho ťejstříku. ?okud je
zholovitelem .fyzická osoba podnikalel nezapsaný v obchodním rejstřiku, k ířeba misk)
,,sidla" wést ,,misto podniání", |ypusrir řddek ,zastoupena:" a mislo řádku ,zapsána
v obchodnim rejstřiku... ... ..." uýést údaj o záPisu do jiné eýidence. ve laeré je daná osoba
zapsána

u.
záklrdní u§trnovení
l. §r uvní shany se na zíkladě úplného a vájemného konsensu o všech níže uved€ných

ustanoveních dohodly na uzavření smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 2586 a násl. ákona
892012 Sb., občanský zIíkonik,

2. §mlurní §trany problašuji, že údaje uvedené včl. I. smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikání jsou platné ke dni uzavření teto §rniouvy a v pfipadě jakýchkoli zíněn údajů
uvedených v čl. I. éto smlouvy se smluvní strany zďnaií va změny oznánit dnihé
smluvDi stTaně bez zbytečného odkladu.

3, Smluvní strany problašují, ž§ pledmět smlouvy není plněnírn nemožným a že dohodu
uzaťely po pečlivém zvrižní všech možrých důslcdku.

4. zhotovitel §e zavazuje, že po celou dobu trqání této srrrlouvy bude mít účinnou pojishlou
smlouvu pro případ způsoberú škody v souvislosti § plíěnírn předměfu smlouvy, kterou
kdykoliv na poádáni předloží zásfupci objgdnatele.

5. zhotovitel prohlašuje, žeje odbomě způ§obilý k zajištění pňgdnětu smlouvy.



IIL
předmět smloulry
1 . Předmětem této §ínlooýy je záýazek zhotovitele, že za podmínek v této smlouvě d{áIe

uvedených, posk},tne objednateli služby spočívajicí v zajištění zimlú údržby komunikací
(dáe ien ,,ZUK"), tj. sníženi povětrnostních vlivů pro zlepšení sjízdnosti a schůdnosti
místních komunikací v obci ostravice v rozsahu uved€ném v této sír ouvě a v plánu

zimní údržby komunikací pro údržbu příslušného období Příloha č.l

1.1. ZÚK před§t.vuje:
a) zaiištění §jízdno§ti na místrúch komunikacích (dále jen,,MK) I . aídy, zajištění

schůdnosti na MK III. ť. v lokalitích, kde nejsou vybudovány souběžné
chodníLa s MK III. ť., zajištění prujezdu parkovišti a zajištění prujezdu
řadoqými garrižemi, ošetření zásobovacích plocb,

b) zaiištěni schůdnosti MK IV. tř, (chodníků a zpeÝÉných ploch) ve vlastnicfuí
obce ostravice, schodů, srázů, Ťamp,

c) uvolňování a powchové čištění kanalizačních Wustí a zajištění odtoku tajícího
sněhu z komrrnikací a zaevrrěných ploch,

d) odvoz sněhu na v}t}?ova i mista pouze dle pokynů objednatele
e) níkup poslpového materiáu - sausky, dovoz a její uskladnění pro ná§ledné

použití ajeji použtí vč. nakládky,

1.2 Rozsah praci
. plužení tťaktorem, či jiným zařízením, zvířecí silou včetně ruční zimní údržby

komunikací
. Posyp inertnim materiálem (tamennou drtí) ve dvou frakcích 0-4 a 8-16mm

Zhotovitel disponuje vlastrú či má sínluvrrě zajištěnou zperněnou ploch v obci
ostravice kde je možné §ložit posypov,ý materiá v objemu 250 t, plocha je
umíslěna ....,..,..,..,..,,..,,

. Úd.zba vstupů a vjezdů k budovrim a zásobovacím lampám s ohledem na
vlastnika nemovito§ti.

. odvoz sněhu na výzvu objednatele z v}tipovaných komwúkaci nebo jejich
úseků pň enormnim pŤivalu sněhq kte.ý bude áotovitelem prováděn i ukončen
jen na zrikladě pokynu objednatele. o této skutečno§ti bude proveden ápis do
dispečerského deníku.

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

. zajištění dispečerské služby a dispečerského voádla vč. vedení pŤedepsané
dokumenlace.

. pokud nebude trvalý spad sněhu a bude zvýšena kluzkost bude se provádět poslp
inertním máteriá|em-

2. Jedná se o veřejně přístupné plochy. Posfup provádění ánní úrlržby se bude řídit
příslušným Plánem zirníí údržby komunikací po údržbu a pracovníky objedmtele
daného období. Zimní údržba bude prováděna v závislosti na klimatických podmínkich.

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

Iv.Mí§to a ěa§ Dlnění
l. Místen plnění ávazku dl€ této smlouw j§ou komunikace (vozovky včetně přechodů pro

chodce, chodníky, parkoviště, srázy, rampy), keré jsou v majetku obce o§travice. Přesné



4.

6.

2.

).

,l.

8.

vymez€ni plochv, na kterou Se vztahují služby. jež jsou předměten této smlouvy. jsou
obsženy v plánu zimni údťžby komunikací pro při§lušné období.

Zařaz€ni komunikací do třídy důležitosti se může dI€ rozhodnuti objednatele v průběhu tNáni
smlouvy změnit. V případě ztňěny v udřžovaný§h plochách budou Zaslány zhotoviteli pisemnou
formou,

odvoz sněhu bude prováděn pouz,e na výzvu objednat§le, a to z v},typovaných komunikací nebo
jejich úseků při enormním přívalu sněhu, odvoz sněhu bude Zhotovitelem zaháj€n i ukonč€n
jen na ákladě pokynu objednatele-

'reímin plněni předmětu smlouv}, bude zahájen po podpisu této smlouv), a v závislosti
na klimatických podmínkách v rozsahu oznámeni udržovaných komunikaci.

Smlouva se uzavírá na dobu ulčitou, a to ode dne nabytí účinnosti smlouvy do 3l. 3.
2016, v ptipadě nepřiznilich klimatických podminek, může b]ýt automaticky
prodloužena, nejpozději však do 31.5.20ló.

Zhotovitel se dále zayazuje. že nad rámec služeb uvedených v čl. ltl této smlouvy. je povinen
posk),tnout objednateli službu dle individuálniho pokynu objednatele, Zejména při odstranění
následků bavárií, živelných pohrom a podobně, v lomto případě je Zholovitel povinen zahájit
poskytování poádovaných služeb do 2 (dvou) hodin od obdržení pokynu ze strany objednatele-

Pokud nastane nutnost dle klimatických podminek provést ZÚK pied a po zimním
období (tj. před ],l1. nebo po 31.3. přislušného roku) bude Zhotovitel vyzván
telefonicky objednatelem. o této skutečnosti se provede zápis do dispečerskóho deníku.

Plnění bude Zahájeno na základě telefonické výzvy objednatele Zhotoviteli se Zápisem
do deníku

v. cena a způsob ieiího uhrazení

l.Cena

a) Cena za jednotlivé služby posk},tované podle této smlouvy je stanovena dohodou
smluvnich slran \ těchto částkách:

Useky
dle
pIánu
zU Položka

Registrační
značka
nebo vIN

,Iednotka

Cena za
jcdn. bez

DPH

Cena za
jedn.

s DPH
hod.
hod.
hod.
hod.

hod.
km
hod
den

b) Smluvni stíany sjednávaií. že ceny uvedené v odst. l tohoto článku.isou cenaml
konečnými. zahmující veškeré práce a dodávky. poplatky a jiné náklady (viz čl. II1 .

odst. l, a) - e) této smlouvy) Zhotovitele nezb}-tné pro řádné a úplné plnění předmětu
této smlouw.



d)

c)

e)

6-

,l.

8-

]0

l].

cena uvedená v čl. V odst. 1 této smlou\T bude ubnzena Zhotoviteli na základě dilčích
faktur za jednotlivé položky díla, kjejichž lYstavení je Zhotovitel oplávnén po
po§k}títutí každé služby, kterou objednateli na Základě této smloulry poskyne. odvoz
sněhu bude fakturovrán samostatnou dílčí fakturou po ukončení této činnosti (o čemž
bude proveden zápis v dispečer§kém denr'l(u). splatnost fakfury činí 21 (dvacetjedna) dni
ode dne jejího doručení objednateli. stejný termín splatnosti platí pro ýítluwí strany i
při placeni jiných plateb (např. uroků z prodlení, smluvrúch pokut, náfuady škody ad.),

Podkladem pro riúrradu smluvní ceny je \Tičtování označené jako fakn-r4 která musí
mit ftáleátosti daňového dokladu podle platné prá\,ní úpra\T.

Kromě náležitostí stanov€ných platnými plá\Ťrími př€dpisy je druhá smluwí strana
povinrra ve faktuře uvést §,to údaje:
a) číslo a datum lystavení fakhry,
b) číslo smlowry a datum jejího uzavření,
c) předmět fiúoulT,
d) označení banky a číslo účtu, na kte.ý má byt čá§tka za provedenou práci uhmzen4
e) lhůtu splatnosti,
l) označení osoby, která falturu vyhotovila, vč. jejfto podpisu a kontaktílího

telefonniho čísla,
g) číslo objednávky a dafumjejího doručení 7}otoviteli
h) Ic a DIc objednatele a áotovitele, jejich přesné nrizrry a sídlo,
i) soupis skutečně pťovedených prací, potvťzené dodaci listy

Nebudeli faktura obsahovat něLlelou povinnost nebo dohodnutou náležitost, bude
chybně vyúčtovaná cena nebo DPH, je objednatel opnívněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti !Ťátit dTuhé §mluvní straně (Zhotoviteli) k provedení opravy. ve vrácené
faktuře bude lryznačen důvod vrácení. Zhotovitel plovede opravu vystavením nové
faktury. od doby odeslriní va<lné faktury přestává běž€t původní lhůta splatnosti. celá
lhůta splatnosti běží opět ode dne doIučeni nově vyhotovené faktuťy objednateli.

Doručeni faktury plovede Zhotovitel osobně na adlesu objednatele uvedenou v č1. l této
smlourry (na podatelnu) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jin;úm

prukazným způsobem..

Smluvní strany si v souladu s ust. § 21 zákona ě.235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnory, v platném měni, sjednávají dílči plnění, které se považuje za sarnostatné
zdanite|né plnění uskutečněné v terminech sjednaných v této smlouvě.

Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty je oprávněn k dohodnuté ceně připočítat
daň z pňdané hodnoty v sazbě §tanovené v souladu s příslušnými plá\,ními předpisy.

objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cenu uvedenou v čl. v odst. 1. této smlouvy je
možné z\.ýšit nebo §nížit r}hradně v případě, že v době u§kutečnění zdanitelného plnění
dojde ke změně právní úpravy t}kající se výše sazby daně z přidané hodnoty.

v připadě, že dojde ke vzniku skutečnosti uvedené včl. v odst. 10 této smlouty se smluvni
strany dohodly, že Zhotovitel od okamžiku nab}ti účinnosti zíněny ákonné sazby DPH je
povinen účtovat platnou sazbu DPH, o této skutečnosti není nutné uzavirat dodatek ktéto
smlouvě.

Na ákladě dohody smluvnich stran obj§dnatel nebude poskytovat Zhotoviteli ádné áloby na
služby posl§tované dle této smlou}y,

9.

12.



vL
práva a Dovinno§ti zhotovitele
1. Zhotovitel pIohlašuje, že splňuje veškeré kvalifikační a technické předpoklady pro řádné

plnění závazků lryplývajících z této sn ou!T.

2, Zhotovitel se zavazt$e posfupovat s odbomou péčí talq aby sjednané stuzby byly
posk}tnuty řádně a včas, za podmínek stalrovených touto snrlouvou a v souladu se
zájmy objednatele. PŤi plnění předmětu sí oulT je Zhotovitel povinen z&žet sejednání,
jímž by nad obryklou míru obtěžoval objednatele nebo vlastníky pozemků a staveb,
které sous€dí s plochami, které jsou místem plnění závazku Zhotovitele dle této
smlowy.

3. Zhotovitel se zavazuje v pruběhu provlíděni dila zabezpečovat na vlastní nriklady odvoz
a likvidaci odpadu, kteťý vznikl na předmětných plochách v dLlsledku činnosti
Zhotovitele, s wfiimkou odvozu sněhu, který bude \"yýáĚen n^ místo uvedené
Obj ednatelem.

4. Za účelem řádného plnění předmětu této smlouly je Zhotovit€I opřár.něn použít přenosná
dopravní mačení k zamezení za§tavení a §táni vozidel na udržovaných plochách, Zjištěné
nedostattf plúěni předměfu této smloury zpúsobené zaparkovanými automobily nebudou
Objednatelem zohledněny.

5. Zhotovitelj€ povinen řídit se Pokyny přacovníku objednatele pro dané zimní obdobi, ákonem č.
13/1997 Sb. a }yhláškou č. 104/1997 Sb.

6. Zhotovitel se zaýaznje, že bude mít pňplavenou do§tatečnou mechanizaci pro prováděni zimní
údržby v rozsa}ru pŘdmětu této smlouly. Technika uvedená ve smlouvě je vázaná na úseky
v plánu zirrmí ndížby a její nasazeni je na daný úsek, je nutné dodrž€t. Umožněni sřídani
mechanizínů a použití jiné technilry lze pouze na ákladě písemného souhlasu objednatele
uvedené v dispečerském den&u.

7. Zhotovitel je oprávněn si zajistit v pŤipadě kalamitní situace subdodavat€le. Smlowry se

subdodavateli musi mít dobu trváni stejnou, jako je doba plnění této sn ou!T. v tomto
případě odpovíd.í objednateli jako by předmětné služby poskltoval siám. Zhotovitel se

však zavazuje, že minimáně 80% objemu služeb, které bude po§k}tovat dle této
smloulT, bude posk},trruto vlastními kapacitami Zhotovitele.

v.
práya a Dovintro§ti obiednatele
1. objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost nezb}tnou pro řádné a včasné plnění

předmětu této smloulT.
2, objednatel je poýinen před zahájenim plněni předměfu smlouly zajisti! aby Zhotovitel mohl

začít s poslg/tov|áním služeb v termínu sjednaném touto smlouvou.
3, objednatel má přávo kontíoly plnč,ní předměfu této smlouvy, a to v každé fázi jeho prováděni.

Za lúčelem kontroly posk}tování služb je objednatel oprávněn pořizovat foto a
videodokumentaci.

4. objednatel §i }yhrazuje píávo \yzýal dispečera firmy k provedeni koníoly stavu MK
dispečeNkým vozidl€m zhotovitele. Dispečer je povinen dostavit se k provedeni kontroly do 1

hod. od \.ýz!ry objednat€le, pokud není požadovlínojinak,
5. Kontrolu plnění předmětu uzavřené smloulry budou provádět pověření záměstnanci objednatele

zářazeni na odbor \.ýstavby, vodního bospod.iřství a zemědělství, úseku mistního hospodářstvi a
dopŤa}T v kteŤoukoli dobu a takéž při ověřování zjištěných či nahlášených závad, bude k
pťov€deni kontŤoly v teřenu vyzván dispeč§r firmy provádějíci ZUK.



odDovědno§t zhotovitel€
l. ZjistíJi objednatel při provádění kontroly dle čl. vII. odst. 4, této smlouvy, že

poslq,tnuté služby lykazují vady, je objednatel povinen §,to skut€čnosti zaznamenat do
Dispeče§kého deníku.

2. zboíoýltel je povinen započít s odstíaněním vad plnění ve lhůé 1 hod. od jejich
oznéú\gr'í ze strany objednatele, tj. ode dne a hodiny nahllášení (ústního, telefonického
nebo elektronického)

3. Zhotovit€l se zavazuje k odstranění vad plnění ve lhůtě 12 hod. od započetí plací
na odstTanění pŤ§dmětných vad, které byly nablášeny objednatelem.

4. Pokud áotovitel neodstaní reklamované vady ve lhůtě uvedené v čl. VIII odst. 3 této
smlou\y, je objednatel opálŤlěn zajistit odstraněni vad ťeť osobou. v tomto připadě je
opni\,1ěn požadoval po Zhotoviteli vedle §Í)luvní pokuty sjednané v č1. Ix. odst. 3 této
smlowa i náhradu nákJadů lTnaložených k odstTalění vad plosťednictvím třetí osoby.

5. Při nedostatečném v€dení dodacího listů činí pokuta ve \.ýši 2,000,:Kč/kalendářni den.
Tím se řozwní např. nezapsáni počtu nasazených mecharrismů, zaíně§tnanců, doby
zahájení a ukončení pŤací jednotlivých mechanizmů i zaměstnanců, nezapsání, kdy bylo
ukončeni ošeťeni Mk či chodnftů,

6. Pň nepředložení výkazu páce sŤojů uvedených ve snrlouvě každý následující placovní
den / tzrr. pondělí se předkládi v útertý atd, sobota a neděle se předklád,á v pondělí apod./
mezi 700 - 800 hod. v kancelráři správy majetku- obecního riřadu v o§travici, náeží
objednavateli smluvní pokuta ve \"ýši 5.000,- Kč/den uhÉzena áotovite]em.

7. Zhotovitel je povinen řídit se plánern ZÚK pro dané zimni obdobi, /ákonem č, 13/|997 sb. a
vyhláškou č. 104/1997 sb.

8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli nebo ťetím osobám pŤi plnění
předmětu této smlou,lT.

9. Zhotovitel Fohlašuje, že má sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti 2a škodu
zpusobenou při výkonu činnosti pro motorová vozidla - zákonné pojištění vozidel

l0. Zhotovitel se dáe zavazuje, že pokud dojde ke vzniku škody uvedené v čl. VlIl. odst. 6
této §mlou\Y a tato škoda nebude kr}.ta pojistným plněnim, posk),tnout objednateli či
třetím osobám nábradu škody z vlastních zdrojů.

11. Zhotovitel se zavazlje udťžovat pojištění v platnosti po celou dobu platnosti této
smlourry

!!
smluvní Dokuty
a) Zhotovit€l je povin€n uijadit objednateli smluvní pokutu za každou i započatou hodinu

prodlení s posk},hutím služby ve výši 5 000,- Kč.

b) Zhotovitel se zavazuje u}&dit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou
započatou hodinu prodlení s nástupem na odstranění vady ve lhůtě sjednané v čl, V I.

odst. 2 této smlou\Y.

c) zhotovitel se zavazuje uhmdit objednateli sínluvní pokutu ve ťši 1 000,- Kě za každou
započatou hodinu prodlení Zhotovitel€ v případě, že odstranění vad nebude provedeno
ve lhůtě sjednané v čl. v L odst. 3 této smlou\y.



d) Zaplacením smluvní pokuty uvedené vodst. l, 2 a 3 tohoto člIíŇu není dotč€n n|árok
Objednatele na nrábradu škody způsobené Zhotovitel€m, jejíž pfiěinou je porušení
povinnosti, kteláje kr}ta snluvni pokutou.

&
ukončení §m|uvtrího vztahu
a) Tato smlouva můž blit ukončena na základě pisemné dohody obou smluvních stan.

b) I<aždá ze smlu\Ťích stmn je rovněž oprávněna tuto smloullr lTpovědět a to bez udiání
důvodů. Výpovědni lhůta činí 3 (ťi) měsíce a počíná běžt prrntí den kalendáŤního
měsíce následující po měsíci, ve kterém byla r"_ýpověď doručena druhé sn ur,ní straně.

c) Kterákoli Ze shanj€ opráutěna od této smlowy odstoupit, a to na základě písemného
ozniiínení adresovaného druhé smluvní sbaně s tím, že odstoupení od smlouly je účinné
od doručení tohoto ozrriirnení druhé smluvní straně. Důvodem pro odstoupení od
smlouly je pouze podstatné porušení této smlourry za které se povžuje:

a) Na stlaně Zhotovitele
- opakované nedodržení termínu plrtění
- opakovaíré nedodržení termínu pro odstraírění vad dle čl. VIII. odst. 3 této
smloulT.

v tomto případě je objednatel oprávněn zaslat Zhotoviteli píseíĎné oznámeni, ve
kterém bude Zhotovitel upozoměn na opakované porušení předmětných
povinností. v případě, že Zhotovitel po oMržení tohoto o2nimení předmětné
povinnosti znolu poruší, je objednatel oprávněn od této smlou\T odstoupit, a to
písemně, Odstoupeni od smlowy je účinné okamžikem jeho doručení
zhotoviteli.

b) Na shaně objednatele prodlení objednatele s úhradou služeb, a to po dobu delši než 30 dni.

xL
Závěl,ečná u§talovení
1 . Srnlouva nabývá platnosti a účiĎno§ti dnem podpi§u oběma §mlu\,'1rími stranami.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní stany formou pisemných dodatku,
které budou vze§fupně čísloYány a podep§ány o&ma smluvními §tanami, a to Za
předpokladu, že ťm nedojde k porušení ustanovení obsažených v zadávací dol-umentaci
a v zákoně č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách.

3. Zhotovitel ani Objednatel nejsou oprávněni bez předchozíiro souhlasu druhé smluvní
strany postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlou\y na ťeť osobu.
Předchozího souhlasu druhé smluvrrí strany je rovněž zapotřebí k započtení vzájerbných
pohled.ivek vyplývajících z této smloulT.

4. Zhotoýitel se zAýazuje zachovávat mlčenlivost o všech §kut€čnostech, které se při phění
této sn ou!ry dozvěděl, pňčemž tato povinnost trvá i po ukončení spolupráce
s Obj ednatelem.

5, Tato smlouva se řídí právem České republiky a podJe práva České republiky bude
lrykládána,

6, Jakýkoli spor, l<tery vznikne mezi sítluvnimi stranami ťýkající se ustanovení této
smloutT, se smluvní strany zavazují řešit ce§tou smíru, a to v místě sidla objednatele.
V případě, že nedojde k vyřešení sporu, bude tento spor Ťešen věcně a mí§tně příslušným
soudem.



7. Snlouva je vyhoúovena v dvou stejnopisech § platností origirr.ilu podepsaných
opávněnými zásfupci smluvních stran, přičemž objednatel obdží jedno a Zhotovitel
jedno r7hotovení.

8. Případná nŤlatnost některého ustanovení této $nlou\T neíná za ná§ledek nŤlatnost
o§tafuích ustanoveni. v případě, že kteÉkoliv ustanovení této §ír ouly se stane
neúěirrrt;fon nebo neplatn]ýn, smluvní s&any se zAýazijibez zbytečných odkladů nahradit
takové ustanovení no!"jm.

9. Doložka platnosti právních úkonů dle § 41 zIikona č- 128D000 Sb., o obcich (obecní
ziízeí' ý plalí]'ém 

^ěni: 
o uzavŤení táo smlou,|T loáodla ................

10. Smlwrú strany prol ašují, že si smlour,u před jejím podpisem přečetly, že byla uzaťena
podle jejich pravé a svobodné l,rrle, určié, váž!ě a srozumitelně a ieií auterúičnost
stwzují svými podpisy.

Za objednatele
Datum:

Místo:

za dodavatele

Datum:

Místo:



bj'z,a, l, .t,

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

(pro výběrového řízení, po jeho skončení bude upře§něn)

úvoD

Plán zimní údržby obce se řídi zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, a
schválením Rady obce Ostravice ze drc2.1l.2075

1. Úvod

Úkolem zimní služby je zmírňování závad ve sj ízdnosti a schůdno-sti
na místních a lrybraných účelových komunikacích vzniklých zimními povětrno§tními vlily a jejich
důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přil édnutím ke společensloým potřebiim na straně
jedné a ekonomick;ým možnostem vlastníka mí§tních a účelové komunikací na stianě druhé.

Poněvadž v ziírlním období neni možno závady ve sjízdnosli a schůdnosti odstnnit, nýbržje zmímit
a vzhledem k tomq že záýady neni možno zmímit okamžitě na celém úz€mi obce, stanovi Plán zirnní
údržby i poťebné priority údržby a to jak mistně tak i časově. Tyto píioíity lTplývají z nestejné důležitosti
místních komunikací a z technických možností proÝáděni zimní údržby.

Plrán zirrní útlržby mísbdch komunikací je zíkladním dokumentem pro plovádění prací spojených
se zimní údržbou těchto komunikací. Zi§oyeň je jedním z dukazních prosťedků pro posouzeni
odpovědnosti vlasforika místírich komunikací za píipadné škody vzniklé uživatelům komunil€cí z tihiu
závad vjejich sjízdnosti a schůdnosti.

2. w§větletrí základních Doimů Douátých v tomto plánu

Obecně ávaznými prá\"ními předpisy se rozuíni:
a) Zil<on č. l3l l997 Sb. o pozemnich komunikacích (j e platíý ye zněni zíkona ě. 32012002 Sb.).
b) Vyhláška č. 1041199'I Sb, kterou se provádí zikon o pozemních komunikacích (ie platná ve znění

!yhl. č. 555/2002 Sb.).

Zimní údržbou mistních komunikací se rozumí zínírňování závad ve sjízdnosti
a schůdío§ti na těchto komunikacích, které byly zpfuobeny zimnimi povětmostnimi vli}y a podmínkami
(§ 41, odst. 1. lylttrišky).

S j í z d o s t m í s t n i c h k o m u n i k a c í je tako\.ý stav těchto komunikaci, který umožjuje
bezpečnou jízdu silničních a jiných voádel pfizpusobenou stavebnímu stal,u a dopravně techaickému
stavrr komunikací a povětmostním podmínkfun ajejich následkum (§ 2ó odst. 1. zikona).

Záyado u ve sj í zd n o st i na místních komunikacich se rozumí taková změrra ve
sjízdnosti, kterou nernůže řidič předvídat při pohybu vozidla pňzpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně
doprawrímu stavu komunikaci a povětrnostním situacím ajejich důsledkům (§ 2, odst. 6. Zíkona).

s c h ů d n o s t m í s t n í c h k o ú u n i k a c í je tako\aí §tav těchto komunikací (chodníku),
ktel"ý umoáuje bezpečný pohyb chodců pňzpůsobený slavebnímu staw a dopla\T rě tecbnickému stalu
komunikací, povětmostním situacím ajejich důsledkům (§ 26, odst.'7. zikona),

Z á ý a d o u v e s c h ů d n o s t i je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec
pŤedYídat ani při pohybu přizpůsob€ném stavebnímu stavu a dopravně technickému §tavu komunikace,
povětmostním situacím aje.jich důsledkfun (§ 26, odst. 7. ztíkona).



Účelová ko m un ikac eje taková komurrikace definovaná § 7 zákonač.13/1997 Sb. o pozemnich
komrrnikacích a slouží ke spojení jednotliyých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí s

ostatnímu místrúmi komunikacemi. Většinou se jedná o soukomé komunikace sloužcí k příjezdu k dané

nemovitosti a k obhospodařová zemědělských a lesních pozeml§i. T},to účelové komunikace neni
povinna obec Ostravice s\".Fn niiůdadem udržovat.

3. Zimní období

Zirrrní obdobi se rozumí doba od 1. li§topadu 2015 do 31. bř€zn& 2016. Zimní údržba komunikaci a
chodnil:ri v obci Ostravice se provádí v pracovrú dny od 04.00hod do 18.00 hod a mimo pracowí dny
05.00 hod do 19.00 hod, z důvodů jednosměnných provozu a dle zákoníku pÁce ě.26212006 Sb..

V tomto období se zimní údržba místních a určených účelových komtmikaci a chodníků zajišťuje podle
tohoto plánu. v tomto obdobíje držena pohotovost praco\.ríků zimní údžby. Pokud vaikne povětmostní
situace mimo dobu 1.11.2015 do 31.3.2016, zrnírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zb},tečných

odkladů přiměřeně ke v^iklé situaci a technickým možmstem údžby.

4. zák|adni povinnosti uživ*telů místních komunikací

- Pňzpůsobit chuzi ajizdu stavu komunikaci, kteťýje v zimnim obdobi ob\yklý(kluzkost,
sníh na komunikacích,ávěje, sněhové mantinely,použití sněhoqich řetězů apod.)

- Pň chuzi po chodnících a komunikacich, kde se podle tohoto plánu zínírňují závady ve schůdnosti,
dbát zv,ýšené opatrnosti a věnovat pozomost stalu komunikace (např. zamlzlé kaluž€ atd.).

- Pň chúá po chodníku použvat té části chodníku, kteni při sníženi §chůdností-náedi pos}priú]a

pos}?ov..hn materiálem.
- Při přech.ázení komunikací poýžit oznaěený přechod pro chodce na němž jsou podle tohoto plánu

zfiííloýáúy záyady ye schůdnosti.
- Pfi jízdě voádly na úsecích označených dopravní značkou C5a lyhlášky 30/200l sb. (sněhové řetězy)

použít za §něhové pokrývky sněhové Ťetězy.
- fudiči i"o,, povinni parkovat vozidla tak aby bylo možné bezpečné projeť vozidla zimní údřby a

odhmuti sněhu z mistíri komrrnikace.

5. stuDĎé důležitosti a ča§y Dři zitnní údžbě

Ziníri údržba komunikací je rozdělerra do ťí stupňů důležitosti.
Zimní údržba chodníků je rozdělena do dvou sfupňů důležitosti,
komunikace a chodníkv neuvedené v tomto seznanu se Dovažuii ze neudržované,

l. stupeň - Zahíjení ukončení nejdéle do 4 hod., pak pruběžně

II. stupeň - zahájení v žvislosti na I. §tupni ukončeni nejdélo do 12 hod., pak prubězně

III. sfupeň - zahájení v ávislosti na l. a II. stupni ukončení nejdéle do 48 hod., pak pruběztě

Kalamitní situace a ýýýoz sněhu - rryhlašuje ťfuadně vedoucí zimní ú&žby obce
OstŤavice,

6. PoviDDosti sDrávce mistnicb koúubikací

1. V pruběhu zirnního obdobi zmírňovat a odstaňovat ávady ve sjizdnosti a schůdnosti na

komunikacich uvedených v plrínu ámní údržby a zakresleqých v mapoqých přílohách.

2. Za:istit doyoz a lskladněni posypového materiálu v množství cca 250 t /pliinovaná íoční spoťeba/ na
centrálni skládku v termínu do 31. 10.běžného íok.i/ bucle naýezeno po ukohčení óběroýého ří2e í./ a
na mezisklridky v ínnožství cca 1 t v termínu do 30.10 běžného roku. Zajistit pŤipmvenost

mechanizmů na zifuni údžbu v termínu do 3l. l0. běžného roku



3. Projednat a uzavŤít §í ouvy o !^ipomoci s dalšími dodavateli k zabezpeěení praci pň prováděni zimní
údržby mí§tnich komunikapí v roz§ahu dle této lThlášky a plánu zimní údržby v termínu do 30. 10.

běžného roku.
4. Projednat uzavřeni smluv o qipomoci v případě kalamitních sifuaci v telmínu do 30. 10. běžného

roku.
5. Spoluplarovat při zajišťování ziírrri údržby s orgány obce, s policií a jinými zainteresovanými

orgány.
6. Vést předepsanou denní evidenci o pruběhu rozsahu a způsobu provádění zimni údržby.
7, Prokazatehě proškolit osoby, které budou vykornivat ámní údržbu místních komunikací v

termínu do 30.10. běžrého roku. Osnova školeni bude obsahovat homě technich.ých a
organizačních pokynů také pravidla bezpečnosti práce v zimní ú&žbě a ásady ockany životnflro
prosťedí.

7.Technoloqický postup Dři od§třaňování (zmířňování závad)
ve siízdnosti a schůdnosti místnícb komunikaci.

A.Odklíz€ní §něhu mechanicl§imi plostředky na místnich komunikacích:

1. správce místnich komunikací zaěíná s odklízením sněhu v době, kdy rŤstva napadlého sněhu dosábne

10 cm. Pň trvalém §něžení se odstaňováni sněhu opakuje.
2, Sníh bude odstaňovián podle možností dříve, než jej provoz áutní, tj. tak, aby nedošlo k ujeti,

případně k ušlapáni §něhu a jeho přimrznutí k powchu vozovky.
3. sněhová břečka bude z vozovek místních komunikací a chodníki odstraňovrána ihned po vzniku této

situace v pořadí dle plánu zimní údržby.
4. Sníh bude shmován k okajům komunikací, či k okajfun chodníků mimo zastávky dopralT, mimo

křižovatky a odbočky účelo{ých mistních komunikací, vjezdy a wýjezdy na parkoviště, př€d v€řejn]fifi
budovami. před školami a školkami,

5. Při shmování sněhu bude dblino na to, aby nebyly zakryty uliční lpustě a poklopy zařízení
inženýT§kých sítí. Pň úni sněhu musí blít zabezpečen odtok vody.

6. Na parkovištích může b}t §níh shmut do valů, které se dle poťeby odstraní.
7. Na mo§tech bude sníh odstraněn v celé šířce a délce.
8. K odklízení sněhu na místnich komtrnikacích budou pouávIíny traktory, jiné mechanizny ,vozidla,

zaiizení t&žené zviřeci silou_ či ruční práce,
9, Provádět po$? do \Ťst!T čerstvě napadaného sněhu T šší než 3 cm bez předchozího pluhovrání

je nepfipustné.
l0. Závady ve schůdnosti a sjízdnosti mistnich komunikaci se zníŤňují podle pořadí stanoveného pliinem

zirnní údržby.
l 1. Zimní údržba komunikaci nebude prováděná v místech, kde nastává poškození plotů a jiného majetku

vlastniků nemovitosti u komunikace zařazené do plIínu zimní údržby,komplikací vlastníků pozemku -
komunikace,ktere nejsou v majetl-u obce ajesdiže stav komunikace neumožňuje bezpečné projetí
tralíoru (lizké komunikace, úzké a neschválené mo§ty, propustě, odstavené vozidla atd.)

B. {rdržba chodnftů :

1. schůdno§t chodníků se zajistí odmetením nebo shmutím sněhu, oškabáním zmrazků a poslpem
zdrsňovacími maleňály (strusk4 písek). Je zŇár/mo používat k pos}pu škÝiru a popel.

2. Při odmetávání a odhfioÝírú sněhu se snih od§raní bez zb}tkové ltswy až na polT ch chodniló.
3. Chodníky podél dopravně důleátých silnic a místních komunikací se uklízejí v celé délce a šířce

včetně posypú. ostatní chodnfty se uklízejí a zdrsňují v minimilní šiřce 1 m. Pořadí a rozsá ziínní
údržby chodníkůje pro správce místnich komunikací stanoven pllínem zimni údržby.



c. Ruční úklid §něhu a ruční Dosyp

Ruční irktid sněhu a ručni poslp bude spnívce místních komunikaci provádět na mi§tech, která jsou pro
mecharrizační prosťedky nepřístupná. Z důvodů bezpečnosti pníce bude ruční pos}p a ruční úLklid sněhu
prováděn pouze za denniho světl4 v nocijen na místech, kterájsou řádně osvětlena. Takto bude provriděno
odklízeni sněhu a posyp , na lávkích, úzkých chodnicích či pŘchodech pro chodce.

D. zdr§ňováui láledí n€bo uiefých sněhor.ých vrstev DosYpem ileňními mateňáIY

l, Pos}? inerhími materiály bude provráděn k odstranění náledí na vozovkách i na chodnících dle potřeby
v místech, kde to lyžaduje dopra\&ě-technický stav komunikací kŤižovatL3, vellní stoupání, ostré
směrové oblouky, zasávky autobusové dopraly, železrriční přejezdy, Na těchto místech budou také
zřízeny sarnoobslužné skládky zdrsňovacích materiálů (specifikováno plánem zimní údžby).

2. Posyp bude prováděn struskou, pískem. Použtri struska nesmí obsahovat toxické nebo jinak škodlivé
látky. Hmoty pro pos}p nesmí obsahovat hlinité ěástice.

3. Pro posyp náledí bude používrinjemnozrnný materiá, frakc€ 0-8 mm.
4. Pro posyp nezledovatělých ujelfch vrstev bude použiván materiá s větším obsahem hrubých fiakcí -

zm větších než 4 mm.
5. v zastavěných oblastech se nesmí použt mateňály se zmy nad 16 mm.
6. Přímé úseky §ilnic se budou s}?at dávkou cca 50 - 100 ďm2. Míst4 kde to lyžaduje dopn,ně technický

stav komunikace, se sypou dávkou cca 300 g/rra, na frekventovaných zledovatělých vozovkách je
možno vzl edem k odmetení materiáu provozem zvýšit d,ívky o 50 %,

7. Posyp zdrsňovacími mateňáy se píovede v šířce dopravniho pruhu, tj. minimáně 2,2 m.

8. Pořadí provádění pos}?ů na místnich komunikacíchje starroveno v plánu zimniildržby,
9. obec ostravice nepoužívá na pozerníich komunikacích chemické ošeťení komunikace.

8.časové limity pro zaháieni prací pň odstraňování (zmírňován závad
ve siízdno§ti a schůdno§ti úí§tních komunikací

A, od§trAňování §něhu

l. Odstraňování sněhu v době pracovní /po-pá, 6.00-14.30 hoď zaháji pracovníci zimíí údržby místních
komunikací nejdéle do 30-ti min od pokynu vedouciho zimní údžby.
2. V době mimopracovní při domáci pohotovosti pracolŤíků zahájí pracovníci zimní údržby místních
komrmikaci odstraňování sněhu do 60-ti min od po1,7nů vedouciho ámní údržby.

B. Po§yD inertními mateŤiálv

l. v době Dracovní /po-pá, 6.00-14.30 hod/ zajisti pracowíci zimní údržby mísmích komunikaci poslp
nejdéle do 30-ti min od pokynu vedoucího zirnní údžby.
2. V době mimooracovní, pň domricí pohotovosti praco\,niků bude poslp prováděn do 60-ti min od
pokl.rru vedoucího zimní údržby.



9.stanov€ni Dořadí důl€žitosti Dro ZÚ mí§tních a účelor.ých komunikací

Přednostně budou udržovriny komunikace \"ýznamné z hlediska intenzity autobusové, nákladni
osobní dopravy, Dáe byly áodnoceny potřeby zÁsobovári, zlravolnl a požámí služby,

Lhůty pro odstraněni, či zmírněuí závad ve §jízdnosti i schůdno§ti komunikací a chodniků.
1. pořrdí - nejdéle do 4 hod.
2. pořrdí - trejdéle do 12 hod.
3. pořádi - nejdéle do 48 hod.

ť NÁZ!ry KoMUNlKÁci l. DŮLEŽIToSTI - l.pořAdí

. centrum obce,ko|em budovy ob€cního |ífudu, kommikace pošta,

. parkoviště před hotelem Freud

. autobu§ové nádraží

. parkoviště u pily po nost Parmy

. od silnice I/56 kolem MŠ na horečku po p. Fialu

. odbočka základnJ škola a k RD p.Němec

. odbočka od MŠ k RD p.Velička

. od si|nice I/56 kolem hotelu Freud po RD p. Val|íška

. odbočka hot€l odra,řadová zástavba

. od silnice y56zadni c€sta kolem pan€l.domů Bučkovice,Jiť€n}a po čerpaci stanici

. od si]nice ý56 k DPS,včetně dvora

. od §i]lice ý56 přes most P.BeZuče -Kamenec po Novou ves

. na Kamenci kolem RD p,Plucnery

. od §i]rice V56 k ČD osn-avice-zasávka

. od §i]rice ý56 ulice po rozcesti p. Červenka

. přiiezdová komunikace mezi dolní panelové domy

. parkoviště před nákupními středisky Jednota /do]ni i homí/

. od silnice I/56 kol€m p. choleva na rczcestí u Halfam

. Hamlovická cesta od sep€tné po DPs

za př€dpokladu sníž€nízávad ve §jízdno§ti konunill9cí zjřazených v důležito§ti l.
. odbočka Ham]ovicki škola,vila oKD
. kolem lestaumce u Řeky po lávku přes Ťeku,RD p.Mališ
. komtmikace sepetná k hotelu Moniér a sluničko
. komimikace od mostu P.Beauče kolem RD p,K.Mališ€ po rozcesti Halfar
. od silnice V56 kolem potoka Bučací k RD p.Závodný
. odbočka kolem RD p. J,Tomanóáka po napojení na smrkovku
. odbočka kolen p.Štefl€ po RD p.Dudka
. od silirice I/56 kolem p.sn|íšola k RD p.AlbŤechta
. staé c€sta od V56 kolem p.P,Lojkí§ka po p Mohelnlka
. d!,tb Hasič§ké zbrojíice
. od sihice y56 k RD p-Lojká§ek (velitel sDH)
. od silnice v5ó kotem rcstauřace u Tkáčů po kontejner peřeje

. od siinice y5ó k ZD kolem b},t.domu za Jednolou

. autobusové za§ávky u Tkíče a u p.Mohelníka

. od si]nice V56 k kabinám TJ sokol, k lávc€

. od si]nice y56 za hlbitov po RD p.Jandačka

. od si]nice y56 k RD p.Gulánovi

. čerpacl sonice čepro

. od silnic§ I/5ó směr sokolská chata k RD p.Štefek

. komunikace k b)aovému domu č.p. l10(osmek)

. parkoviště u kos&la



. chodnilf kol€n od silnic§ V56 v případě poluchy frézy

. komunikace v k.ú. osřavice za řekou Čehdenka

. komunikace RekeačDí středisko ostrá

Za Př€dpoklrdu snEení ávad ve sjízdíosti komunikací zařaz€ných v důležit$ti lL

odbočky na komunikaci nad MŠ a komunikac€ k RDp, Mrkva
odbočky cesta Kamenec (p.Kudělkap.vaí q p. KlančníL p.Volný, p,Jandá, p.Štalcr, p.ryba§měr peř€j€ po
potok)
od Bezučova mostu kolem zvonice p.Bruss,p,Ručka
gaíiže u dolnich panel.domu a za p.Škapou
odbďky od §i]nice V56 k RD p.TŤčk4 p,NekoŤanec

odbočky od silnic€ V5ó k RD p.Uhlář po ko|eje, p,Gola po koleje, p.Giá
odboč|.f od sj|nice y56 k RD p.Bužga, p.Zátopek pí,Jašová
odbočry od si|nice y56 k RD p,Mohelnft kol€m p, Kípce, p.Milat4 p,sťlž
odbočky od staíé cesty k RD p. Kudě]k4 p. Kuchejd4 p. Bruna
odbočky od staré cesý k RD p.Něnec, p.velička
odbočka od staré cesty k Rs Dalkia Mora
komunikace kolem sená}ních věá
komunikace sřibnlk k RD p,Pavlic4 p,FoId}Ta
odbočIry v Ulici k RD ( p, Bř€zina, p,Javora, p, Mallk)
parkoviště u obecniho hřbitova
komunikac€ kolem RD p,ŠereL p.Konopáč
odbočky na cestě od rest.u Ř€ky po |ávku (p.Plucnara, p.Satina, p.Masopust po le'
odbočky od sjlnice I/5ó k RD p,zápalkq p, szkandera, p. Fojt, P.Bilek
odbočIry od silnice za hotelem Freud po Rs Válcovny Plechu (p.stonavský, p.Hrstka plKřlpatová)
komunikace slYřkovka na roárani s Čehdnorlodbočka p. J,Liďák (č.p, 89)
oóočky k RD p.Adamiš, Rs válco}Ťy Plech
kommikace od Rs válcovny plechu po RD p, valáš€k
konunikace k rozcestí na skalce
komunikace kolem Hájenky p.vašina
komunikace nad p.Závodni,m k RD p,Janošec
silnic€ RD štefanik
kommikace k RD p. winklet p.Kašpirelq p.Icbnovský
spojnic€ rozcestl .Halfar k sepeúé
komunikace k €vangelickému kostelu
komunikace k RD Hájenka p.Pařik
komunikace po baz€n hotelu Montér
parkoviště u Třafa rozsa} dle pořéby
odbočky od Hamrovické cesty k RD (p.Milata p.Kiša" P.Šerelq ovAK, Dětmarovice pod kontejner)
odbočtf od silnice y5ó k RD p,Pavlica, p.Micbna" p.Bondarenko, p{. Žáková
garáže za Mýtem,za koDímou, odbočky p.Zajíc, p, Žejdllk,
komunikace za Tunzemvou pilou
Maák p, Košinský, p.Pavlín
Maák Hotel ztatý oíel,kolem hájenky na Mazáku hot€l Liptov
Maák Ňkada Šance
komulikac€ Ujmiska k ponzionu Bfuzina
komunikac€ směr Muchovice
hospoda u Zdeňka,4okalita vrchy nad vodojemelD/
nad hotelem SŤeÍlá RDč.p. 8l7 p.Fn{nek a RD č.p-li8 p.V€čeřa

. konunikce vrchy p.Šelong

Dalši koúunikace úimo t€nto seznam se považuji za komunikace v zimnim období jako
neudfžov8né.



. ar€ál základní školy a mateňké škollf

. př8d poštou

. okolí ob€cního úřadu

. před hotel Freud po most na M)'tě po obou stranách

. autobusové ftidrži

. k nádťaží ČD

5/ NÁz\.Y cHoDNiKŮ 2. DŮLEŽITo§TI - 2.Dořadí

. od obecniho úřadu síněr Fťýdlant n./o. po p.Mohe]nlka

. od mostu Na Mýtě po most na MaZá](u

. lávka Ňs řeku na Mýě

. §chody DPS

. lávka přes ř€ku u splaw

. přechody přes V56

. autobu§ové zlsúvky

ó/ NÁZYY KoMUNIKACÍ 1. DŮLEŽITosTt (l.Dořadí,l _ Do§yD

. centŤun obce,kolem budovy ob€cniho uřadu komunikace pošt4

. od sihic€ l/56 kolem MŠ na horcčku po p. Fialu

. od silnice V56 kolem botelu F.eud po RD p. Valáška

. odbočka hotel odra,řadová ástavba

. od silnice V56 k DPs.včetslě dvora

. od silnic€ V56 ulice po rozcesti p. Červenka

. od silnice V56 kolem p. choleva na rozce§tl u Halfara

. komunikace sep€tná k hotelu Montér a sluničko

. Harnrovická cesta od s€p€tné po DPs pouze stoupání

. od si|nice V5ó kolem potoka Bučací k RD p.Závodný

. odbočka kolem RD p, J.Tomaílčák po napoj§ní na smrkovku

. od silnice y56 kolem p.snášela po hoňzont

8/ NÁzEv cHoDNíKŮ 1. DŮLEŽIToSTI - íl.Dořadfl - Do§yp

. at€ál Záklafui školy

. areál matekké školky

. před poštou

. okolí obecniho úřadu

. předhotel Frcud po most na Mýtě po obou stsanách

. autobusové nádmží

. k nádraá ČD



. od obecniho fiadu směr Frýdlant n./o. po p.Mohe]nfl(a

. od mostu Na Mý€ po most na Maáku

. lávka pfus řeku na Mýtě

. schody DPs

. lávka přes řeku u splaw

l0/ NÁZVY PARKoVIŠŤ

. u ob€cnlho úřMu

. u pošty

. před hotelem Freud

. u pily

. za J€dlotou

. před Jednoiou

. autobusové nádlži

. nad vlakovým nádražim

. parkoviště u pily po most parmy

1ll sEzNAM PŘECHoDU pře§ komunikÁci í5ó

. ulD p. Čagan

. výiezd ob€cní ířad

. u ftálruPniho stř€diska Jednoty /homť

. Autobusové nádi,aží

lO.organiziční uspořádání po dobu zú

Zmíířloyžýlí ávad ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích v rozsahu schváeného
plánu zimni údržby pro ziuuú období 201512016 zabezpeé\ú9 obec ostravice a firma dle
výběrového ňzeni na Zíkladě $nlouvy o dílo.

plovádění zimrť údržbv budou organizačně zabezDečovat Dracovníci:
Vedoucí Zimní údžby: Stařosta obce -tel.558412541
zástupc€ vedouciho zimni údžby! Mí§to§tarostá obec - tel558 412 541
Údížba chodnlků dispečer p. Pavel Božon te\ 558 412 547,739 215 514
Údržba komunikací dispďer *rtlt
Pro odpovědné zajištěni zinní údžby je zijištěoo §pojení s Policú CR
tel. 158 , Ambulancí ČR tel 155, Hisiči ČR tel. 150 a Hrsiči o§trlvice tel:724 178 646.
spolupráci s těmito orgarrizacemi zajišt'uje vedouci provozu.

Po dobu zimního období se pro rťčené řidiče a další pracovníky zavádí praco\Ťí pohotovost.
Po dobu provádění zimní údržby m být vedoucim plovozu nebo zástupcem nařízena
pohotovost kterémukoliv pracovníku oÚ ostravice a dodavateli služeb, včetně páce v
odpolednich nebo nočních směnách.



l. povinno§ti vedoucího zimni údržby

Vedle obecných poviímostí pracovníka qplývajících z Plránu zimní údžby , má pro ZÚ tytn
povinnosti:

a) hodnotit vzniklou povětrnostní situaci a na základě toho otgaIizovat íízeri zlmni
údržby místních komunikací,

povětmostní situaci hodnotit :

- podle předpovědi počasí
- pozolovánim z místa bydliště
- pozoŤovánJm objížďkou v terenu
- v případě, že pověŤnostní situace lyáduje neodkladně na§adit větší počet

techniky a osob, než je lyčleněno plánem , zajišťuje jejich nasazení..
b) Namátkově provádí kontrolu o výkonech furni i&žby, provedených org. opatŤenich,
okolnostech a skutečnost€ch, o \.ýkonech pracovníků, mechaniznů a použitém materiáu.
c) Narnitkově provádí kontrolu stal,u vozovek, chodniků a veřejných plostTanství a stanoví další
činno§ti páce zifiní údržby.

2. Zó§tuDce vedoucího Dřovozu zÚ

Za§tupuje vedoucího provozu v době jeho nepřitoíntrosti rcbo pověřením k za§tupovláni v
plném rozsahu dle bodu 1,

3. Povinno§tidi§Dečerů

Vedle obecných povinností pracovrúka vplý,vajících ze ZP. má pro ZÚ tlto povinnosti:

a) Denaě provádi §tanoÝenou evidenci o výkonech zimní údržby, provedených org. opaťeních,
oko]rrostech a skutečnostech, o \.ýkonech pracovníků, mechanizmů a pouátém materiálu.
b) Denně provádí kontrolu stavu vozovek, chodniků a veřejných pTostansM a stanoví další
čirmosti práce zimní údržby.
ZÉjména|
- vede denní zá2nam o zirnní údržbě
- Kontroluje spoleblivost tel. spojení

- v rozsahu opravá,renské kapacity zajišťuje opŤai,u nasazených mechanizmů a vozidel
- podle vzniklé situace a po§nu ved. provozu povolává na směnu další pracovníky a
placoýníky smluvně zajištěné pro \.ýpomoc při ZU
- potwzuje prvotní doklady o spoťebě pos}pových mateíiálu, výkonech praco\Ťúki a
mechanizmů
- zúčastňuje se šetŤeni dopŤal,nich nehod, u nichž je podezŤení, žr vzÁHy ze závad ve
schůdnosti nebo sjízdnosti

4. povinnosti oracovniků orováděiících zú

Kromě zíkladních povirrností pracovnika ryplýýqíaích ze ZP maji ještě §4o povinno§ti:
- dle poklnů vedoucího směny plní svědomitě stanovené ]ikoly
- o své činnosti vedou předŤsanou dokumentaci
- bez souhlasu vedoucího směny ne§mí opustit předŤsanou řa§u



- stanovení úkolů a pořadí prací stanoví vedoucí §měny
- při práci dodržuje platné předpi§y pro provoz na veřejných komunikacích a pŤedpisy týkající se

bezpečnosti při práci
- pň plnění ú&olů zimní údžby, dojdeJi k poškození cizího motorového vozid|a ohlásí toto na

dispečink a lyčkí do přijezdu Dl PCR.

l1. zókladni technoloeické postuov

1. odstraňoviání sněhu na chodnicich -mechanizovaně

K odstraňování sněhu na chodnících se použijí tyto mechanizmy:
- 1 ks malotraktor 4TK14 s radlicí
-1 ks malotraktor
- 1 ks AEBI se sněhovou ftézou

2.od§traňování sněhu na chodnících - ručně

K odstraňoviini sněhu na chodnících se použijí §to mechanizmy:
- 1 ks íuční sněhové fiézy na úklid úzlcých cho<lrúku do 1 m šíře
- hrabla ajiné ruční nÁřadí

3 .odstraňováni §něhu z komwikací mechanizovaně

Dle \.ýběŤového řízeni:

4. od§lraňovlíní sněhu bude prováděno po tlaMch a v pořadí důležitosti §tanoveném tímto
plánem zimní údžby.

l2.§taDovení tra§ iednot|itÝch mechrnizmů dle Dořadi důležito§ti

g!.94!&:
s této §estaly se na§azuje jen jeden mechaniznus podle \Ťsfuy sněhové pokrývky,

a) §něhová Fréza AEBI. malotraktor § radlicí

I. pořadí do 4 hod
. aréáI základní školy
. arcál mareřské školky
. !řed poŠtou
. okoli obecního úřadu
. pfud hot€l Fíeud po mo§t na Mýě po obou stťanách
. autobusové nádřaží
. k nádrži ČD

II. pořadí do 12 hod

. od obecniho úřadu směr Fťýdlant n./o. po p.Mohelníka

. od mostu Na Mýtě po most na Maáku

. lávka přes řeku na Mýtě
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D ručhí čšlěrrí do 12 hod
. schody DPS
. lávka př€s fuku u splalu
. pfuchody př€s V56
. autobusové zasávky

komunikace:

Dle týběrového řízení

13. zdrsňování náledí nebo provozem uiefých sněhor"ých vrstev

Po ukončení odstrariování sněhu pluhování bude v případě potŤeby prováděno zdrsňováni
powchu sauskou. PIo provádění posypu budou lyčleněny §rto mechaniany:

Bude doplněno dle soutěže

Provridění poslpu bude po těchto trasách v uvedeném pořadí důležitosti:

a) malotraktor - §vpač /ruění DosvD/

I pořadí do 1 hod po loq,|oužení

. areál Zrikladní školy

. ar€ál matešké ško]},}

. před poštou

. okolí obecního úřadu

. před hotel Fíeud po mosi na M}tě po obou stíalách

. autobu§ové nádraží

. k nádraí ČD

L pořadí ďo 12 hodpo foqloužení

. od obecního úladu směr Frýdlant n,/o, po p.Mohe]nlka

. od mostu Na Mýtě po most na Mazáku

. lávka přes ř€ku na Mýě

b) Trakior + §YDač nebo nákladní vozidlo ,řuční Do§vD

I. pořadí do 1 hod po fozploužení

. cenťum obc€,kolem budot} obecnlho úřadu, kommikace pošta,

. od si|nice y56 kolem MŠ na hofečku po p. Fialu

. od silnice V56 kolem hotelu Frertd po RD p, valáška

. odbočka hotel odra,řadová ástavba

. od si]nice V56 k DPs.včetně dvom

. od§ilnice ý56 ulice po rozc€stí p.ČerveDia

. od si]nice ý56 kol€m p, choleva na rozcesti u Halfar.

II. pořadí do 12 hod po roa1llouied

l]



. komunikac€ S€petná k hotelu Montér a sluničko

. Hfunrovická cesta od sep€tnó po Dps pouze sxoupání

. komunikace zlaiý orel

. od silnice V56 kolom potoka Bučaci k RD p.závodný

. odbočka kolem RD p. J.Tomančáta po napojeni na smkovku

. od silnice I/56 kolem p.snáš€la po horizont

c) Likyidace §něhu

Pro likvidaci sněhu bude vyuát nakladač LINC 060, UN ,traktobagr -$DlulŤri parher - snítr
bude odvezen na meziskládku u §plavu .

Mechanizmy pro likvidaci sněhu:

]) tINC-tN sn ou!Ťí {ipomoc
2) traktolbagr smluvní rlýpomoc
3) trakor s radlici + pňvčs smluvni q;pomoc
4) Tatra smluvni w.ýpomoc

odvoz sněhu bude zajišťovrán vfiimeěně- dle nutnosti a to především z těchto míst:
- centrum obce před hotelem Fleud
- autobusové niádraž
- Pa*oviště před Jednotou

14. §kládky inertního materiálu

centráni skládka inertního materiálu se nachlrí ar€álu dle v,úběrového ří7€ní.

Plránovaná celková roční spoťeba pos}pového mateňálu 250 -500 t,
Disponuje se posypo\..ým materiáem ve dvou fiakcích.

Po katastru obce isou íozmistěny samoobslužné skládkv cca l -3 tunv Dos!,Dového materililu :

l, Ujmiska Březin4 prvnl stoupaní
2, Ujmiska Břeán4 prvni odbočka do l€sa
3. osmek u dopra\ti značlry sněhové řetězy
4. Pod odrou u odbočky k řadovkám
5. Pod odrou u plotu- větši nno^M
6. za Freudem pod p, Kišou
7. U čerpacl st&ice- pod p, Kaletou
8, MŠ u vchodu
9. směí sokolská v koleně
l0. Nad p. zielontou v koleně
Il, U kotrtejneru p. Vaňková
12. Zvonic€ nad zatáčkou
13, Most př§§ sepetný odbočka Hamrovická c€§ta
14, U řleaičniho přejeáu
15. odbočka k vile
16, odbočka k p. Kyse]énu
1 7. cesta k zám€čku odbočka p. Štefek
l8. Cesta k zfun€čku 2x
19. U vodojemu p_Krhutová
20, cesta nad školkou - odboaká a toana p,Šrubaf
21, DPs- u ganae
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22. U telefonnl ústředny
23. Sjezd Montér
24. sjezd ondráš
25. Rozcesti k slunlčku
26. osmek za mostem směr p. J. Tomančák
27. ajiné dle Pokynů obj€dnatele

lS.oreanizační zabezpečení v neoředpokládanÝch sifuacích

v případě,ž€ vlivem poruchy,poškození stroje zimní údžby, nebo výpadku personálního zajištění
dojde k výpadku stroje zimní údržby delší jak 4 hod, je povinností ostatních mechanizmů
zastoupit v přiměřenán technologickém posfupu Za§toupit nefirnkčni stroj zimni údržby, a
postupovat podle sfupně důležitosti komunikací a chodniků.

16. organizační zabezD€čeni kalamitní situace

V případě, že vlivem klimatických či jiných přírodních vlivů §€ §tane většina mlstnich
komunikací neschůdná a nesjízdná i při nasazení vlastních a všech v obla§ti dosažitelných sil a
prosťedló, lyhlrásí obec KALAMITNÍ §ITUACI.

Vyblášení kalamimí - havarijní sifuace provede starcsta oba9 , v případě nepřitomnosti
zásfupce starosty.
vyhlášení bud€ provedeno \yvěšením na úřední desce, intemefu a pomocí systernu ochrany
obyvatelstva tj, sirénou umožiující reprodukci mluveného slova .

17.Kontrolní činnost 9ři Drovádě[í zimni údržbv

Konts9l!ili!!9§!,b!dc-pls!iidÉ!4
a) denně od 6.00 hod - 14.00 hod dispečerem a namátkově vedoucím provozu ZU
b) denně od 14.00 hod - 06.00 hod. namátkově ved. provozu a dispečerern
c) namátkově členem Rady obce Ostravice

Vn.
l8.seznam Dřacovniků zsiišťuiících zimní údřžbu

Ing.Miroslav Mališ - staro§ta obce -te1.558412541

Jiří Pavlán - Místostarosta obce - tel. 558 4l2 54l

Pavel Božoň - disp€čer chodníky - tel. 558 412 547,739 275 5|4

Dle výběrového řízení - dispečer komunikace - tel,

počet píacovníků obce ostravice- údržby chodníků:

Dispeěer : l pacovník
Řidiči: 3 zaměstnanci
Pomocní pracovníci: 2 zaměstnanci
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Počet Dracovnilai- údržbv komunikací :

Di§pečer : 1 pracovní(
fudiei:

Pracomíci nezařazeni do plánu zirnrť údržby,určeni pouze na výpomoc dle poťeby
Pomocní pmcovrrici: 2 zaměstnanci
Ndhradní řidiči: ] zaměsmanec

V,íDomoc:

smluvní partoeři dle §mloury

Zpracova.l: ing. Miroslav Mališ -§tarosta obce

Tímto §e ruší Plán zimni údržby místních a účelových komunikací a chodniló na území obce
Ostravice pro období 2015-2016 schválený dne 17.8.2015.

Schváleno radou obce dr\e 2.71.2075. Plán zimni údržby místních a účelových komunikací a
chodníků na území obce Ostíavice pro období 2015-2016, bude doplněn po ukončení
yýběrového Ťízení na po§lq,tovatele služeb.

Jiří Pavlán
Místostarosta obce

Ing. Miroslav Mališ
starosta obce
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