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Důvodová zpráva 

 

 

Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.  zastoupena Bc. Petrem Smoleněm, 

předkládají plán zimní údržby komunikací pro rok 2016/2017 za podmínky, že zřizovateli 

budou v rámci příspěvku účtovány vynaložené náklady na výše uvedenou činnost. Do 31. 5. 

2017 předloží TS MOaP, p.o. vyhodnocení ZÚK 2016/2017. 
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Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace 

Harantova 3152/28, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava 
 

 

 

 

Plán zimní údržby pro rok 2016 až 2017 

 

 

 

Obsah:     1. Úvod 

   2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu 

   3. Zimní období 

   4. Základní povinnosti TS MOaP, p.o.  

   5. Základní povinnosti uživatelů místních komunikací 

   6. Činnosti patřící do zimní údržby komunikací 

   7. Rozsah prací TS MOaP pro  OŠR  

                      8. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací 

         9. Stupně důležitosti a časy při zimní údržbě 

 10. Odpovědnost za výkon zimní služby ze strany TS 

 11. Seznam vlastních mechanizačních prostředků a odpovědnost za jejich přistavení 

 12. Počty vyčleněných pracovních sil pro výkon zimní služby, pracovní doba 

 13. Ubikace 

 14. Základní povinnosti pracovníků při plnění zimní služby 

 15. Zajištění a uskladnění materiálu pro výkon zimní služby 

 16. Ukládání sněhu 

 17. Úseky místních komunikací a veřejných ploch, které se v zimním období 

                       udržují částečně nebo vůbec 

 18. Údržba dlážděných ploch   

 19. Odpovědní pracovníci pro výkon ZÚK za TS MOaP, p. o. a kontakty 

 

 

Přílohy:     1. Abecední seznam komunikací, chodníků, přechodů a ploch 

   2. Pracovní náplň dispečera 

   3. Seznam ZŠ a MŠ včetně rozsahu zimní údržby na těchto zařízeních 

   4. Směrnice 5/2011 

 

 

V Ostravě dne 5.října 2016 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Martin Dluhoš                                              Předkládá: Bc. Petr Smoleň 

     technický náměstek            ředitel organizace 

     p. Josef Chytil 

     vedoucí provozovny dopravy 

     p. Pavel Dolének 

     vedoucí provozovny komunikací a údržby 
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1. Úvod 

 

          Úkolem zimní služby  j e  z m í r ň o v á n í   z á v a d   v e   s j í z d n o s t i   a   s c h ů- 

d n o s t i  na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich 

důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na 

straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. 

         Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, 

nýbrž je zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území 

obce, stanoví Plán zimní údržby i potřebné priority údržby a to jak místně tak i časově. Tyto 

priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností 

provádění zimní údržby. 

          Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací 

spojených se zimní údržbou těchto komunikací. Zároveň je jedním z důkazních prostředků 

pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za případné škody vzniklé 

uživatelům komunikací z titulu závad v jejich sjízdnosti a schůdnosti.    

 

 

 

2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu 

 

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí: 

a)  Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (platný ve znění pozdějších předpisů). 

b) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění 

pozdějších předpisů (platná ve znění vyhlášky č. 26/2014 Sb.). 

          Z i m n í   ú d r ž b o u   m í s t n í c h   k o m u n i k a c í   se rozumí zmírňování závad 

ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními 

povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41 odst. 1. vyhlášky). 

          S j í z d 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, který 

umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a 

dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich následkům (§ 

26 odst. 1. zákona). 

          Z á v a d o u   v e   s j í z d n o s t i   na místních komunikacích se rozumí taková změna 

ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu 

stavu a stavebně dopravnímu stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům 

(§ 26 odst. 6. zákona). 

          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 

(chodníků), který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a 

dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 

odst. 7. zákona). 

          Z á v a d o u   v e   s c h ů d n o s t i   je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže 

chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému 

stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7. zákona). 
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3. Zimní období 

 

          Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu 2016 do 31. března 2017. V tomto 

období se zimní údržba místních komunikací a chodníků zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud 

vznikne povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti 

bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem TS MOaP, 

p.o. 

 

4. Základní povinnosti TS MOaP  
 

-  Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou. 

- Zajistit od 1.11.2016 do 31.3.2017 výkon ZÚK s nepřetržitou dispečerskou službou zimní 

údržby komunikací. 

- Zajistit pohotovost jednoho mechanizmu s obsluhou po dobu 30-ti dnů od ukončení ZÚK. 

Za eventuální výjezd je odpovědný vedoucí dopravy. 

- S maximální efektivností a ekonomičností plnit přednostně body čl. č. 6. 

 

 

 

5. Základní povinnosti uživatelů místních komunikací 

 

- Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikaci, který je v zimním období obvyklý. 

- Při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve 

schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé 

kaluže atd.). 

- Při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým 

materiálem. 

- Při přecházení komunikací použít označený přechod pro chodce, na němž jsou podle 

tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti. 

 

 

 

6. Činnosti patřící do zimní údržby komunikací 

 

a) Odstraňování sněhu. 

b) Ochrana vozovek a chodníků před uježděným sněhem a náledím s použitím chemického 

nebo inertního posypu. 

c) Odstraňování uježděné sněhové vrstvy a náledí. 

d) Odstraňování poruch na vozovce a silničním příslušenství ohrožujících bezpečnost 

silničního provozu (v zimních podmínkách zpravidla provizorními metodami). 

e) Čištění komunikací a chodníků za vhodného počasí (hlavně od posypového materiálu). 

f) Odstraňování vody z vozovky při oblevě (uvolňování vpustí apod.). 

g) Umísťování vhodného dopravního značení. 

h) Čištění komunikací po zimním období. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

7. Rozsah prací TS MOaP, p. o.  pro OŠR  

 

OŠR: 

-     údržba chodníků, příjezdových a zásobovacích komunikací (viz příloha č. 3) 

-     rozvoz posypového materiálu dle požadavků OŠR. 

-   odstraňování rampouchů ze střech pouze v rámci volných kapacit TS MOaP, p.o.  po     

dohodě  s OŠR.        

-  OŠR dodá do 1. 11. 2016 pro TS MOaP, p.o. kontaktní jména a tel. čísla osob odpovědných 

za  zimní údržbu jednotlivých zařízení.  

           

   

 

 

8. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací 

 

a) P ř i   o d s t r a ň o v á n í   s n ě h u 

 V době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 

cm. 

 V době mimopracovní  při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění, že 

vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm. 

b) P ř i   p o s y p u   i n e r t n í m i   a   c h e m i c k ý m i   m a t e r i á l y   p r o  

z m í r n ě n í   z á v a d    k l u z k o s t i   

 V době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila 

sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti. 

 V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut od zjištění, že se 

na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti. 

 

 

9. Stupně důležitosti a časy při zimní údržbě 

 

Zimní údržba komunikací je rozdělena do dvou stupňů důležitosti.  

Zimní údržba chodníků je rozdělena do tří stupňů důležitosti. 

(Rozdělení komunikací a chodníků do stupňů důležitosti viz příloha č. 2). 

 

I. stupeň - zahájení viz bod 8 a, b – ukončení nejdéle do 4 hod., pak průběžně 

II. stupeň -  zahájení v závislosti na I. stupni – ukončení nejdéle do 12 hod., pak průběžně 

III. stupeň - zahájení v závislosti na I. a II. stupni – ukončení nejdéle do 48 hod., pak 

průběžně 

 

K a l a m i t n í   s i t u a c e   a   v ý v o z    s n ě h u  – vyhlašuje výhradně objednatel. 

  

 

 

10. Odpovědnost za výkon zimní služby ze strany TS 

 

a) Za   organizaci  a   výkon  zimní   služby  v  TS  MOaP  je  zodpovědný    ředitel 

organizace Bc. Petr Smoleň. V jeho nepřítomnosti zastupovaný vedoucím dopravy p. 

Josefem Chytilem. 

b) Komunikace – za jejich údržbu je odpovědným pracovníkem p. Josef Chytil. 

V mimopracovní době službu konající dispečer ZÚK. 
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c) Chodníky – za jejich údržbu je odpovědný provozní náměstek Ing. Martina Kittnerová, 

v její nepřítomnosti zastupovaná vedoucí provozovny ručního čištění a VPP pí. Šárkou 

Pálovou. V mimopracovní době službu konající dispečer ZÚK. 

d) Službu konající dispečer je povinen řídit se tímto plánem zimní údržby a případné změny 

a příkazy respektovat ze strany ředitele, vedoucího dopravy a objednatele zimní údržby. 

e) Požadavky a připomínky jiných zainteresovaných orgánů a organizací – Městská policie, 

DI PČR, DPMO, aj. – budou dispečerem evidovány jako informace a mohou být 

realizovány v mezích schváleného plánu ZÚK se zřetelem na současné konkrétní 

podmínky (povětrnostní situace, dostatek sil a prostředků), po dohodě s vedením 

organizace. 

f) Řidiči, obsluhy mechanizmů a jiní pracovníci ZÚK   

- jsou odpovědni za splnění jim zadaných úkolů  

 - jsou povinni  - plnit příkazy a úkoly vydané dispečerem ZÚK 

    - nevzdalovat se z pracoviště 

        - po ukončení prací nahlásit jejich splnění a zažádat o další práci  

    - řídit se závaznými předpisy organizace 

 

 

 

11. Seznam vlastních mechanizačních prostředků a odpovědnost za jejich přistavení 

 

Za zajištění a včasné přistavení níže uvedených vozidel a mechanizmů odpovídá p. Josef 

Chytil – vedoucí dopravy. 

 

 

Stálé mechanizační prostředky pro údržbu komunikací: 

 

1. Sypač + pluh (Mercedes Atego)   (pluh–gumový břit) 

2. Sypač + pluh (MAN)    (pluh-gumový břit) 

3. Sypač + pluh (FUMO)    (pluh-gumový břit) 

4. Traktor + pluh (ZETOR)    (ocelový břit) 

 

 

Stálé mechanizační prostředky pro údržbu chodníků: 

 

1. Sypač + pluh (I6)    (pluh-gumový břit) 

2. Sypač + pluh  (I2)    (pluh-gumový břit) 

3. Sypač + pluh (I3)    (pluh-gumový břit) 

4. Sypač + pluh (M25)    (pluh-gumový břit) 

5. Sypač + pluh (Kubota)   (pluh-gumový břit) 

6. Traktor + pluh  (ZETOR)   (ocelový břit) 

Vozidlo pro 7. Ruční posyp    

Vozidlo pro  8. Ruční posyp    

9. Chodníková fréza samohybná 

 

 

 

Pro nakládku posypového materiálu: 

 

univerzální nakladač     UNC 061 + UNC 060 
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Pro zajištění dispečinku: 

 

dispečerský vůz    Škoda Octavia 

 

 

Prostředky k úklidu místních komunikací: 

 

Samosběrný vůz univerzální   Scarab 

Samosběrný vůz univerzální   Johnson 

Samosběrný vůz univerzální    Hako 

 

Operativní spojení prostředků ZÚK je zajištěno pomocí mobilních telefonů. 

 

 

 

12. Počty vyčleněných pracovních sil pro výkon zimní služby, pracovní doba  
 

TSMOaP 

Pracovní doba pro pracovníky, kteří zajišťují údržbu komunikací a chodníků po schválení ZV 

OS je stanovena následovně: 

 

1. Směna (denní) – od 6:00 hod. do 14:30 hod., v případě nutnosti do 19:00 hod.. 

2. Směna (noční) – od 21:30 hod. do 6:00 hod., v případě nutnosti od 19:00 hod. do 6:00 

hod.. 

Pracovníci zimní služby: 

 

Profese                        počty pracovníků 

řidiči                              24 

strojníci      4  

závozníci      6 

ruční čištění   25 

dispečeři       8 

pohotovost dílen       1   

VPP          až 20 pracovníků denně (v pracovní dny) 

Celkem  max.    88 pracovníků 

 

 

V případě kalamitních situací jsou nasazováni pro výkon zimní služby všichni pracovníci TS 

MOaP, p. o.. 

 

 

 

 

13. Ubikace 

 

Odpočinková místnost pro vlastní pracovníky je zabezpečena v prostorách TS MOaP, 

Harantova 3152/28, Ostrava. 
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14. Základní povinnosti pracovníků při plnění zimní služby 

 

Tyto základní povinnosti pracovníků zimní údržby obsahuje směrnice TS MOaP č. 5/2011 

(viz příloha č. 5).  

Povinnosti dispečera obsahuje jeho pracovní náplň (viz příloha č. 3). 

 

 

 

 

15. Zajištění techniky a uskladnění materiálu pro výkon zimní služby 

 

Za zajištění techniky před a v průběhu zimní služby odpovídá technický náměstek. Za 

zajištění materiálu a náhradních dílů před a v průběhu zimní služby odpovídá vedoucí skladu. 

Posypový materiál musí být zajištěn vždy v dostatečném množství, aby nedocházelo 

k výpadkům v údržbě ZÚK. 

 

 

 

 

16. Ukládání sněhu 

 

Určené lokality pro vývoz a uložení sněhu jsou: 

1. ul. Sládkova – parkoviště vedle autoškoly 

3. ul. Sládkova – slepé rameno směr TESCO 

 

 

 

 

17. Úseky chodníků a veřejných ploch, které se v zimním období neudržují  

 

Úseky chodníků a veřejných ploch, které se v zimním období neudržují, jsou zveřejněny na 

internetových stránkách magistrátu města Ostravy na základě nařízení statutárního města 

Ostravy č. 1/2011 (platný ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

 

 

18. Údržba dlážděných ploch 
 

- Pluhováním a chemicky 

 

- P l u h o v á n í m   p o u z e   p l u h y  opatřenými g u m o v ý m i   nebo   p l a s t o v ý 

m i břity. 

-Pluhování kovovými břity pouze při kalamitních situacích, nebo odstraňování zmrazků. 
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19. Odpovědní pracovníci pro výkon ZÚK za TS MOaP a kontakty 

 

 

Ředitel organizace    Bc. Petr Smoleň    599 508 321 

 

Vedoucí provozovny dopravy  Josef Chytil     596 113 596 

 

Provozní náměstek    Ing.Martina Kittnerová 599 508 330 

 

Vedoucí provozovny ručního čištění a VPP Šárka Pálová     599 508 350 

 

Dispečeři ZÚK           596 113 596 

             596 126 109 / kl. 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil za ÚMOb MOaP        Bc. Petr Smoleň 

           ředitel organizace 

 

 

 

 

 

Poznámka 

Schválený plán zimní údržby pro rok 2016 až 2017 bude zveřejněn na internetové stránce  

TS MOaP, p. o.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abecední seznam komunikací, chodníků, přechodů a ploch 
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Abecední seznam všech komunikací udržovaných v rámci 
ZÚK v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

 
 

Komunikace Stupeň důležitosti počet přechodů udržovaná plocha 

 

 
 

Ahepjukova I. - 455 bm 

A. Macka I. - 73 bm 

Arbesova II. - 251 bm 

 

 
 

Bankovní I. - 50   bm 

Blahoslavova I. - 374 bm 

Bozděchova I. - 241 bm 

Božkova II. - 708 bm 

Bachmačská II. - 306 bm 

Balcarova II. - 138 bm 

Bráfova II. - 151 bm 

Budečská II. - 354 bm 

Brandlova II. - 137 bm 

Bieblova II. - 193 bm 

Biskupská II.  - 154 bm 

 

 
 

--------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- 

 

 
 

Čs. legií I. 3 317 bm 

Červeného kříže I. - 172 bm 
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Komunikace Stupeň důležitosti počet přechodů udržovaná plocha 

 

 
 

Dr. Šmerala I. - 309 bm 

Dvořákova I. 3 369 bm 

Denisova I. - 185 bm 

Dobrovského II. - 733 bm 

Dostojevského II. - 58  bm 

 

 
 

Engelmüllerova I. - 390 bm 

E. Krásnohorské II. - 230 bm 

E.F.Buriana II. - 130 bm 

 

 
 

Frýdlanstká I. 1 394 bm 

Föerstrova I. - 547 bm 

Fügnerova II. - 206 bm 

 

 
 

Garážní II. -  84  bm 

Gregorova I. 2 406 bm 

Gajdošova I. 1          1 604 bm 

Gen. Janouška I. - 231 bm 

Gen. Piky I. - 770 bm 

Gebauerova II. - 433 bm 

Gorkého II. - 432 bm 

 

 
 

Havlíčkovo nábřeží I. 1  1 373 bm 

Hrabákova I. - 89  bm 

Hollarova I. -    165 bm 

Horova I. -       130 bm 
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Komunikace Stupeň důležitosti počet přechodů udržovaná plocha 

 

 
 

Husova I. 1 166 bm 

Hálkova II. - 411 bm 

Heydukova II. - 225 bm 

Hájkova II. - 102 bm 

Herodova II. 1 138 bm 

Husovo náměstí II. - 83  bm 

Hrušovská I. - 640 bm 

Harantova II - 229 bm 

Hlávkova II. - 94  bm 

Hlubinská II. - 567 bm 

Hornických učňů II. - 268 bm 

Havířská II. - 315 bm 

Hornická II. - 411 bm 

Hutnická II. - 375 bm 

 

 
 

Chelčického I. - 202 bm 

Chopinova II. - 131 bm 

Chocholouškova II. - 180 bm 

 

 
 

Ibsenova II. - 215 bm 

 

 
 

Janovského I. - 118 bm 

Jurečkova I. 1 364 bm 

J. Brabce I. - 583 bm 

Jirská I. - 429 bm 

Jílová II. - 390 bm 

Jindřichova II. - 390 bm 

J. Lady II. - 264 bm 

J.Myrona II. - 152 bm 

Janáčkova II. - 247 bm 

Jungmannova II. - 151 bm 
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Kratochvílova I. - 129 bm 

Kostelní I. - 211 bm 

Kostelní náměstí I. - 147 bm 

Křižíkova I. - 400 bm 

Křišťanova II. - 340 bm 

Křižíkova vnitroblok II. -              87  bm 

K. Světlé II. - 153 bm 

K lávce II. - 108 bm 

Kosmova II. - 200 bm 

Korejská II. - 275 bm 

Kolejní II. - 216 bm 

Křivá II. - 273 bm 

Kounicova II. - 145 bm 

Karolínská II. - 353 bm 

Kochanova II. - 50  bm 

K sazovně II. - 270 bm 

Koksární II. - 410 bm 

Kafkova II. - 220 bm 

K Šalamounu I. - 390 bm 

 

 
 

Lechowiczova I. - 975 bm 

Libušina II. - 122 bm 

 

 
 

Msgr. Šrámka I. 1 111 bm 

Matiční I. 2 312 bm 

Mlýnská I. - 174 bm 

Miličova I. - 260 bm 

Mánesova I. - 366 bm 

Maroldova I. - 290 bm 

Macharova II. - 211 bm 

Myslbekova II. - 582 bm 

Masná II. - 176 bm 

Musorgského II. - 136 bm 

 
 

Komunikace Stupeň důležitosti počet přechodů udržovaná plocha 
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Na Hradbách I. 2 189 bm 

Nemocniční I. - 720 bm 

Na Jízdárně I. 1 680 bm 

Nedbalova I. - 380 bm 

Na Náhonu II. - 754 bm 

Na Valše II. - 151 bm 

Na Mlýnici II. - 343 bm 

Newtonova II. - 289 bm 

Na Liškovci II. - 212 bm 

Na Můstku II. - 68  bm 

Nákladní II. -          1296  bm 

Na spojce II. - 77  bm 

Na Desátém II. 1 199 bm 

Na Bělidle II. - 200 bm 

Na Zapadlém II. - 425 bm 

Na Široké II. - 362 bm 

Na Fifejdách II. - 155 bm 

Na Fifejdách (úsek kolem hasičů) I. - 71  bm 

nám. Svatopluka Čecha II.  - 165 bm 

Na náspu II. - 556 bm 
 

 
 

Odboje I. - 156 bm 

Ostrčilova I. - 432 bm 

O. Motyky I. - 143 bm 

Orebitská II. - 280 bm 

 

 
 

pěší zóna - 28 října I. - 483 bm 

 - Masarykovo náměstí I. - 255 bm 

 - Puchmajerova I. - 298 bm 

 - Dlouhá I. - 43  bm 

 - Jiráskovo náměstí I. - 147 bm 

 - Solná I. - 67  bm 

 - Velká I. - 389 bm 

Purkyňova I. - 184 bm 

Přívozská I. 2 560 bm 

Poštovní I. - 300 bm 

Pivovarská I. 1 242 bm 

Prokešovo náměstí I. 2 453 bm 

Komunikace Stupeň důležitosti počet přechodů udržovaná plocha 
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P. Křičky I. - 350 bm 

Podkovářská II. - 125 bm 

Podmolova II. - 217 bm 

Poděbradova 
 (jen úsek Valchařská – Maroldova) 

II. - 383  bm 

Přednádraží II. - 490  bm 

Partyzánské náměstí                  I. - 97   bm 

Pelclova II. - 112 bm 

Preslova II. - 239 bm 

Porážková II. -      1 002 bm 

Pohraniční (pouze točna) I. - 60   bm 

Pobialova II. - 184 bm 

Plynární II. - 460 bm 
 

 

 
 

Reální I. -    85 bm 

Rovná II. - 149 bm 

Roháčova II. - 82 bm 

Repinova II. -            150 bm 

 

 
 

S.K. Neumanna I. - 132 bm 

Střelniční I. - 111 bm 

Smetanovo náměstí I. 7 235 bm 

Sadová (po lázně) I. - 250 bm 

Skladištní II. - 175 bm 

Spodní II. - 177 bm 

Slavíčkova II. - 574 bm 

Sládkova II. - 710 bm 

Sadová II. - 787 bm 

Soukenická II. - 433 bm 

Stodolní II - 384 bm 

Sportovní II. - 554 bm 

 
 

 
 

Komunikace Stupeň důležitosti počet přechodů udržovaná plocha 
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Šafaříkova II. - 85  bm 

Špálova II. - 562 bm 

Škrétova II. - 155 bm 

Švabinského II. - 329 bm 

Šubrtova II. - 83  bm 

Škroupova II. - 137 bm 

Šalamounská II. - 39  bm 

 

 
 

Tyršova I. 3 495 bm 

T. Novákové II. - 132 bm 

Trocnovská II. - 438 bm 

Teslova II. - 257 bm 

Tomkova II. - 448 bm 

Tolstého II. - 177 bm 

 

 
 

U tiskárny    II. - 100 bm 

U parku II. - 280 bm 

Uhelná II. - 565 bm 

Úprkova II. - 192 bm 

 

 
 

Vojanova    I. - 149 bm 

Veleslavínova I. - 268 bm 

Valchařská I. 2 515 bm 

Vinařického II. - 175 bm 

Vaškova II. - 155 bm 

Verdunská II. - 281 bm 

Vítězná II. - 437 bm 

Válcovní II. - 412 bm 

 

Komunikace Stupeň důležitosti počet přechodů udržovaná plocha 
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Wattova    II. - 270 bm 

Wintrova II. - 127 bm 

 

 

Zámecká    I. 2 330  bm 

Zeyerova I. - 37   bm 

Zborovská I. 2 577 bm 

Zelená I. 1     1 001 bm 

Zákrejsova II. - 565  bm 

Zelná II. - 97   bm 

Zahradní II. - 258 bm 

Zukalova II. - 110 bm 

 

 

   Žofínská I. - 366 bm 

Prodloužená Žofínská (slepá 
komunikace za divadlem) 

II. - 120 bm 

Ž. Podlipské II. - 135 bm 

Živičná II. - 260 bm 

Živičná vnitroblok II. - 159 bm 

Ženíškova II. - 141 bm 

Žerotínova II. - 394 bm 

 
 

Vnitroblok ul. Křižíkova    II.  124 bm 

Ul. bez názvu – naproti pivovaru II.  94 bm 
Spojnice Nákladní – sjezd 

Mariánskohorská 
II.  530 bm 

 
Celková délka místních komunikací: 62 266 bm.  
 

 

 

 

 

Komunikace Stupeň důležitosti počet přechodů udržovaná plocha 
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Abecední seznam všech chodníků udržovaných v rámci ZÚK 

                     v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

 
 

Chodník Stupeň důležitosti  

 

 
 

Ahepjukova II. 

Arbesova II. 

A. Macka I. 

 

 
 

Bankovní I. 

Blahoslavova II. 

Budečská II. 

Biskupská II. 

Bieblova III. 

Bachmačská III. 

Bozděchova II. 

Božkova III. 

Balcarova III. 

Bráfova II. 

Brandlova III, 

Bieblova-vnitroblok III. 

 

 
 

Cihelní  III. 

Cingrův sad III. 

Cingrova III. 

 

 
 

Českobratrská I. 

Čs. legií I. 

Červeného kříže II. 
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Denisova I. 

Dr. Malého III. 

Dr. Šmerala II. 

Dvořákova II. 

Dobrovského III. 

Dostojevského III. 

 

 
 

E.F. Buriana II. 

Engelmüllerova II. 

E. Krásnohorské III. 

 
 

 
 

Frýdlantská I. 

Föerstrova III. 

Fügnerova II. 

Frýdlantské mosty I. 

 

 
 

Gebauerova II. 

Gregorova III. 

Gajdošova III. 

Gen. Janouška II. 

Gen. Píky II. 

Gorkého III. 
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Hollarova I. 

Husova II. 

Horova II. 

Hrušovská II. 

Hlučínská II. 

Hájkova II. 

Hornopolní II. 

Hornická III. 

Hornických učňů III. 

Havířská III. 

Havlíčkovo nábřeží II. 

Hrabákova II. 

Husovo náměstí II. 

Hálkova III. 

Hlávkova II. 

Herodova II. 

Harantova II. 

Hlubinská III. 

Husův sad I. 

 

 
 

Chocholouškova III. 

Chopinova III. 

Chelčického II. 

 

 
 

Ibsenova III. 
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Jurečkova I. 

Janáčkova II. 

Jantarová (Nová Karolina) I. 

J. Lady III. 

Jílová III. 

Janovského II. 

J. Brabce II. 

Jirská II. 

Jungmannova II. 

Jindřichova III. 

J. Myrona II. 

 

 
 

Karolínská III. 

Kolejní III. 

Korejská II. 

Křižíkova III. 

Komenského sady – chodník ke schodům přechodové lávky III. 

Kostelní III. 

Kostelní náměstí III. 

Kounicova III. 

Kafkova III. 

Křišťanova III. 

Kratochvílova II. 

Kochanova I. 

K. Světlé III. 

K Sazovně III. 

Kosmova II. 

Koksární III. 

K Trojhalí (Nová Karolina) I. 

K Šalamounu I 

 

 
 

Lechowiczova II. 
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Masarykovo náměstí I. 

Muzejní I. 

Mariánskohorská  I. 

Musorgského III. 

Macharova II. 

Místecká III. 

Mariánskohorská sídliště II. 

Matiční II. 

Mlýnská II. 

Milíčova II. 

Mánesova II. 

Maroldova II. 

Msgr. Šrámka I. 

Myslbekova III. 

Masná III. 

Muglinovská II. 

 

 
 

náměstí E. Beneše I. 

Nemocniční I. 

náměstí Republiky I. 

Nádražní I. 

náměstí Sv. Čecha I. 

Náměstí + pěší zóna Nová Karolina I. 

Na Bělidle II. 

Na Desátém III. 

Novinářská II. 

Na Fifejdách III. 

Na Jízdárně III. 

Nedbalova III. 

Na Hradbách II. 

Na Široké  II. + III. 

Na Valše III. 

Na Mlýnici III. 

Newtonova II. 

Na Liškovci II. 

Na Můstku II. 

Na Náspu III. 

Na Spojce III. 

Na Zapadlém III. 

Novoveská II. 

Na Karolíně II. 
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Odboje I. 

Orebitská II. 

Ostrčilova I. 

Oskara Motyky II. 

 
 

 
 

Prokešovo náměstí I. 

Poštovní I. 

Přívozská I. 

Pivovarská II. 

Preslova II. 

Partyzánské náměstí II. 

Poděbradova II. 

Plynární II. 

Porážková III. 

P. Křičky III. 

Palackého III. 

Purkyňova I. 

Podkovářská II. 

Pohraniční III. 

Podmolova III. 

Pelclova II. 

Prodloužené Havlíčkovo nábřeží III. 

Poděbradova (k věžovým domům) II. 

 

 
 

Reální I. 

Repinova II. 

Rovná III. 
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Sadová II. 

Smetanovo náměstí I. 

Senovážná  I. 

Stodolní II. 

Střední II. 

Sokolská  I. + II. 

Soukenická III. 

Suchardova III. 

Slavíčkova III. 

S.K.Neumanna II. 

Skladištní II. 

Spodní III. 

Sládkova II. 

Sportovní III. 

spojka O. Motyky – Sládkova II. 

sad B. Němcové I. 

Slovenská III. 

sad M. Horákové III. 

sad P. Bezruče III. 

 

 
 

Špálova II. 

Švabinského III. 

Šafaříkova II. 

Škrétova III. 

Šubertova III. 

Škroupova III. 

Šalamounská III. 

 

 
 

Teslova II. 

Trocnovská II. 

Tyršova I. 

T. Novákové III. 

Tolstého III. 

Těžařská (Nová Karolina) I. 
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Úprkova III. 

U Tiskárny III. 

U Parku II. 

Uhelná III. 
 

 
 

Vojanova I. 

Vítkovická II. 

Veleslavínova II. 

Valchařská III. 

Verdunská III. 

Varenská  II. 

Vinařického III. 

Vaškova III. 

Vítězná II. 

Válcovní III. 

Výstavní  II. 

 

 
 

Wattova II. 

 

 
 

Zborovská III. 

Zelená III. 

Zámecká I. 

Zahradní I. 

Zukalova III. 

Zákrejsova II. 
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Žerotínova II. 

Ženíškova III. 

Ž. Podlipské III. 

Živičná III. 

Železárenská III. 

 
 

 
 

28. října    II. 

30. Dubna II. 

vnitroblok (30. Dubna za prodejnou Albert) II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Počet přechodů označených svislou dopravní značkou a 
udržovaných v rámci ZÚK v obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz 

( na komunikacích udržovaných i neudržovaných v rámci ZÚK v obvodu MOaP ) 
 
 

  Úsek čištění Ostrava : 
 

Komunikace počet  Komunikace počet  Komunikace počet 
 

Přívozská 2  Poděbradova 7  Valchařská 2 

Nádražní po křiž. 18  28. Října po Výstavní 8  Zámecká 2 

Dvořákova 3  Havlíčkovo nábř. 1  Sokolská po křiž. 23 

Matiční 2  Na Jízdárně 1  Vítkovická 3 

Dr. Malého 3  Gajdošova 1  Sládkova 1 

Hornopolní 11  Varenská 5  Českobratrská 12 

Cingrova 4  30. dubna 4  Gregorova 2 

Smetanovo náměstí 7  Prokešovo náměstí 2  Čs. legií 3 

Novinářská 8  Senovážná 2  Frýdlantská 1 

Cihelní 5  Pivovarská 1  Zborovská 2 

Na Desátém 1  Husova 1  Herodova 1 

Na Hradbách 2  Jurečkova 1  Tyršova 3 

Msgr. Šrámka 1  Zelená 1  náměstí Republiky 2 

Novoveská 1  Železárenská 3  Výstavní 1 

Průmyslová 1  Gregorova - Sokolská 1  Hortex - trž. Karolina 2 

Těžařská (n. Karolina) 3  K Trojhalí (N. Karolina) 1  

 
 

                                                            Celkem  : 172 

 
 
   Úsek čištění Přívoz : 
 

Komunikace počet  Komunikace počet  Komunikace počet 
 

Nádražní od Křiž. 4  Sokolská od Křiž. 6  Muglinovská 3 

Hlučínská 3  Koksární 3  Palackého 1 

Jirská 1  Mariánskohorská 8  Slovenská 4 

 

 
                                                              Počet  :  33 

 
 
 

 
 Celkový počet přechodů je           205 
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Počet čekáren,  
u kterých je prostor před čekárnou udržován v 

rámci ZÚK v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

 
 
 

  Úsek čištění Ostrava : 

 

Komunikace konstrukce druh dopravy počet 

   autobus trolejbus tramvaj  
Sokolská plechová    3 

 zděná    1 

 prosklená    2 

Výstavní plechová    3 

Místecká zděná    1 

Nádražní prosklená    2 

Ke  Karolíně     prosklená    1 

Českobratrská prosklená    4 

Varenská zděná    4 

Novinářská zděná    1 

Novoveská zděná    1 

Hornopolní zděná    8 

točna u záchrané služby přístřešek    1 

Cihelní zděná    1 

Smetanovo náměstí  prosklená    2 

K Trojhalí (Nová Karolina) prosklená    2 

 

    
 
  Úsek čištění Přívoz  :  
 

Na Náhonu plechová    1 

Slovenská zděná    2 

Hlučínská přístřešek    1 

Palackého plechová    2 

Koksární plechová    1 

Sokolská zděná    4 

     1 

Mariánskohorská zděná    2 

 plechová    1 

hlavní nádraží přístřešek    1 

Muglinovská zděná    1 

Na náspu přístřešek    4 

Oderská prosklená    2 

 

  
 

                  Ostrava celkem :  37 ks                            Přívoz celkem :  23 ks 
 

 
       CELKEM :   60 ks 
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Seznam všech schodišť a šikmin udržovaných v rámci ZÚK 
v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

 
 

Komunikace Stupeň důležitosti počet schodišť 

 
Komenského sad (schody k přechodové lávce) I. 2 

Polyfunkční dům Šalamounova (v zadní části-
schody k parkovišti) 

II. 2 

Ahepjukova ( k samoobsluze)-vnitroblok II. 2 

Lechowiczova (přístupy k zastávkám MHD) I. 1 

Frýdlantské mosty (na přístupových chodnících) II. 5 

Várenská ( za samoobsluhou) II. 1 

30. dubna (dvorní část) za nákupním střediskem 
Albert 

II. 1 

ul. Nádražní u nákupního střediska Albert I.  2 

ul. 30 dubna u úřadu práce I. 3 

Zborovská II. 2 

Cihelní (u ul. Mariánskohorské) I. 2 

Hornopolní (svahy) II. 3 

chodníky k zastávkám na ul. Mariánskohorské I. 2 

Chodník vedle budovy Nové Karoliny (Ul. Těžařská) I. 1 

celkem počet schodišť a šikmin  29 

 
 

Seznam všech parků udržovaných v rámci ZÚK v obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 

 
 

Park Stupeň důležitosti 

 
Husův sad I. 

Sad Boženy Němcové I. 

Sad Milady Horákové III. 

Sad Petra Bezruče III. 

Cingrův sad III. 

Komenského sad III. 

Sad čs. letců III. 
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Příloha č.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní náplň dispečera 
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Pracovní náplň dispečera pro výkon ZÚK 2016/2017 

 

 

 

 

 

  1. Podle povětrnostní situace a meteorologických hlášení samostatně upřesňuje rozsah i 

obsah výkonů zimní údržby vozovek a chodníků.      

  2. Zajišťuje informační službu a dokumentaci o realizovaných výkonech zimní služby jak 

vozovek, tak chodníků a veřejných ploch. 

  3. Nasazuje hospodárně dopravní a mechanizační prostředky včetně pracovních sil 

k výkonům zimní údržby vlastní i dodavatelské. 

  4. Výkon zimní služby nelze provádět bez zabezpečení dispečera z řad THP pracovníků 

nebo řidičem ve funkci dispečera. 

  5.  Kontroluje plnění úkolů zimní údržby a plně odpovídá za jejich provedení. 

  6.  Potvrzuje prvotní doklady o spotřebě materiálu a PHM, o výkonech pracovníků mech. 

prostředků vlastních i cizích, realizovaných během směny, avšak jen pod jejich přímým 

vedením. 

  7. Odpovídá za plné využití přistavených vozidel a mech. prostředků v příznivých 

klimatických  podmínkách dle potřeby pro zajištění plánované náhradní práce. 

  8.  Řídí se pokyny ŘO a vedoucího provozu dopravy. 

  9.  Je povinen se seznámit se všemi vydanými dokumenty k výkonu ZÚK. 

10. V případě kalamitních situací, kdy prostředky nestačí na obnovu sjízdnosti a schůdnosti 

vozovek a chodníků, konzultuje vzniklý stav s  ŘO nebo s vedoucím dopravy a dále se 

řídí jejich příkazy a pokyny. 

11. Ve smyslu platných předpisů a vnitropodnikových směrnic dbá na maximální dodržování 

bezpečnosti a hygieny při práci. 

12.  V průběhu I. směny v pracovní dny přejímá funkci dispečera vedoucí provozu dopravy,     

       nebo jím pověřený zástupce. 

13.  Vede knihu dispečerské služby s uvedením všech výkonů a záznamu o průběhu. 

14. Vydává příkaz ke svařování na své směně (viz zápis do dispečerské  knihy) a pověřuje 

pracovníka následným  dozorem pracoviště po svařování (vrátný – viz zápis do knihy 

vrátných). 

15.  Dispečerské vozidlo využívá pouze pro zajištění ZÚK a jízdy mimo obvod pouze pro    

       svoz obsluh mechanismů ZÚK . Jiné jízdy pouze se souhlasem ŘO nebo jeho zástupce. 
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Příloha č.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam ZŠ a MŠ včetně rozsahu zimní údržby na těchto zařízeních 
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      Seznam školských zařízení Moravská Ostrava a Přívoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ Ostrava, Blahoslavova 1594/6 

MŠ Ostrava, Dvořákova 1037/4 

MŠ Ostrava, Hornická 2679/43A 

MŠ Ostrava, Na  Jízdárně 2807/19a 

MŠ Ostrava, Křižíkova  2813/18 

MŠ Ostrava, Lechowiczova 3110/8 

MŠ Ostrava, Poděbradova  1103/19 

MŠ Ostrava, Repinova  3043/19 

MŠ Ostrava, Šafaříkova 1050/9 

MŠ Ostrava, Špálova  1073/32 

MŠ Ostrava, Varenská  2977/2a 

ZŠ Ostrava, Gajdošova  388/9 

ZŠ Ostrava, Gebauerova  819/8  (pracoviště Ibsenova) 

ZŠ Ostrava, Gen. Píky  2975/13A 

ZŠ Ostrava, Matiční  1082/5 

ZŠ 30. dubna (budova ZŠO, M.5) 1453/20 

ZŠ Ostrava, Nádražní 1217/117 

ZŠ a MŠ Waldorfská  Ostrava, Na Mlýnici 611/ 36 

ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10/2557 

ZŠ Ostrava, Zelená 42 
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Plán zimní údržby 2016- 2017 
 

 
 

Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace 

 

MŠ zajistí: venkovní schodiště - vstup A,B v areálu školy v rozsahu asi 15 m  v době od 7,30 

– 16: 00 hod. 

Technické služby zajistí odklízení sněhu: 

- vnitřní komunikace v areálu MŠ (alespoň při kalamitních situacích, aby se děti dostaly na 

  zahradu 20 m) 

- vnitřní plošiny ke schodištím A, B (cca 20m každé) a přístupový chodník pro ŠJ schodiště  

(20 m) - schodiště A B v areálu MŠ v době od 6:30 hod. – 7:30 hod.  

 - venkovní chodník v délce cca 65 m na ulici Blahoslavova 

Nesypat posypový materiál na schodiště (zátěžové koberce). Rovněž neházet posyp na 

plošiny přes branku, tato je po zimě zcela zrezivělá. 

 

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace  

 

Vlastními silami budeme udržovat chodníky v délce cca 20 m od vstupní branky ke hlavnímu 

vchodu. 

Technické služby MOaP zajistí odklízení sněhu z chodníku v délce cca 40 m ulice 

Dvořákova. Do mateřské školy se dováží jídlo.  

 

Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace 

 

Vlastními silami zajistíme údržbu chodníků v oploceném areálu MŠ: 

pouze v případě, že tuto službu nestihnou provést Technické služby MOaP. 

Technické služby MOaP zajistí: 

 - před budovou a třemi vstupy - v délce asi 200 m2 

- za brankou k obecní příjezdové komunikaci asi 4 m 

- rampouchy ze stříšek nad vstupními vchody - asi 8 m (nízko) 

- za plotem MŠ - obecní chodník - v délce asi 60 m  

- obecní příjezdovou komunikaci k bráně asi 20m 

  

Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace 

 

Vlastními silami jsme schopni zajistit odklízení sněhu z chodníků v areálu MŠ tj. asi 120m
2
 

Technické služby MOaP zajistí: 

- udržování komunikace kolem MŠ – prostor před vjezdem 

 - vzdálenost 30 m vjezd pro zásobování (jedná se o příjezdovou cestu vyasfaltovanou 

v prostorách školní zahrady). 

  

Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace 

 

Vlastními silami jsou schopni zajistit odklízení sněhu z chodníků v prostorách MŠ tj. 210 m
 

Technické služby MOaP zajistí: 

odklízení sněhu délce 208 m chodníků - ulice Živičná a Slavíčkova  
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Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace 

 

Zimní údržbu si zajistíme v prostorách areálu školy vlastnímu silami - přístupové chodníky. 

Technické služby MOaP zajistí: ¨ 

- ostatní příjezdové cesty: ul. Lechowiczova, Gen. Janouška. 

 - odstranění sněhu od vstupní brány pro příjezd aut - zásobování ŠJ, OZO cca 5m . 

  

 

 

Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace 

 

Vlastními silami jsme schopni provádět odklid sněhu od branky k hlavnímu vchodu MŠ ul. 

Poděbradova.  

Technické služby MOaP zajistí: 

- údržbu od brány ke vchodu pro stravu - cca 20 m 

- odklizení sněhu na parkovišti pro rodiče v traktu školní zahrady - pro 6 parkovacích míst 

 - údržbu chodníku před zahradou MŠ, který je dlouhý cca 60 m.  

  

Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace 

 

Vlastními silami zajistíme údržbu chodníku cca 200 m. 

Technické služby MOaP zajistí: 

- příjezdové komunikace pro zásobování cca 135 m a odklízení sněhu na dalších chodnících 

cca 276 m.  

 

Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace 

 

Vlastními silami zajistíme odklizení sněhu z chodníků a komunikace v délce cca 66 m 

v průběhu dne 

Technické služby MOaP zajistí: 

- chodníky a komunikace mimo areál mateřské školy.   

- odklízení sněhu z chodníků a komunikace v délce cca 66 m tj. před hlavní branou 

 a od hlavní brány v areálu MŠ (z ul. Zákrejsova)  kolem budovy ke vchodu do MŠ a k druhé 

brance ke vchodu do areálu MŠ ze strany ul. Šafaříkova, až k chodníku mimo areál MŠ  

(v ranních hodinách - před zahájením provozu MŠ v 6.00 hod. a také pro zajištění plynulého 

zásobování ŠJ v ranních hodinách). 

 

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace 

 

Vlastními silami zabezpečíme odklízení sněhu z chodníků v délce 30 m v areálu MŠ – od 

vchodů k oplocení. 

Technické služby MOaP zajistí: 

- údržbu chodníky a silnice v délce 120 m - od hranice Sadu B. Němcové – slepá ulice 

   – u vchodu pro zásobování,  

po konec oplocení školní zahrady na ul. Špálova až na rozhraní s ul. Sokolská.  
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Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace 

 

Příjezdové komunikace ke třem pavilonům MŠ a chodníky v oploceném areálu školní zahrady 

si zabezpečí MŠ vlastními silami. 

Technické služby  MOaP zajistí: 

- odklízení sněhu z veřejné komunikace – chodníky (na ulici Varenská, Garážní,Varenská). 

Požadujeme, zajistit odklízení sněhu před správní budovou pro zásobování ŠJ cca 20 m.  ul. 

Varenská 

 

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace 

 

Zimní údržbu před hlavním vchodem školy si zajistí vlastními silami 

Technické služby MOaP zajistí: 

- odklízení sněhu na příjezdové cestě k zadnímu vchodu, kde se přivážejí obědy v délce 90 m  

   ul. Gajdošova a část ulice Uhelná, kde přivážení rodiče žáky.   

 

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace 

 

Vlastními silami budou udržovat veřejné chodníky  v délce cca 100 m
2
 +  50 m

2
 vnitřní 

komunikace v areálu školy k budově B. 

Technické služby MOaP zajistí: 

- údržbu veřejných chodníků a komunikací v délce cca 300 m
2
 ul. Gebauerova, Korejská,  

   Orebitská a Teslova.  

 

Pracoviště Ibsenova 

 

- v rámci ZÚK zajistit údržbu chodníku před budovou a údržbu chodníkové cesty vedoucí 

ZLEVA podél budovy ke školnímu dvoru – po oplocení školního dvora (vstupní bránu).  

 

Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace 

 

Zimní údržbu chodníků provádějí správní zaměstnanci ZŠO, Gen. Píky 13A, PO  

- průchod mezi budovou A a školní jídelnou 

- přístupová cesta od brány k budově E a školnímu hřišti  

- část plochy pod krčkem mezi pavilony A a E  

Technické služby MOaP zajistí: 

- odklízení sněhu z příjezdové komunikace č. 2202/79 ul. Gen. Píky 13A od školní jídelny až 

   k pavilonu D v délce cca chodníku 800 m. 

V případě kalamity zajistí TS MOaP protažení pluhem i chodníky kolem budov A, C, E. B. 

Chodník od pavilonu C (jídelna) kolem pavilonu B (ZŠ waldorfská) až k oplocení a vstupní 

bráně do areálu hřiště a k pavilonu E. 

 

 

Základní škola  Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace 

 

Vlastními silami budeme udržovat chodníky v délce 50 m: 

- chodník před budovou na ul. Matiční 5 

- chodník v areálu budovy na ulici 30. dubna 20 a ke hlavním vchodům 

Technické služby MOaP zajistí:¨ 

 údržbu chodníků a komunikací chodník v délce cca 84 m ulice 30. dubna 20. 
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- odklízení sněhu z chodníků v délce 182m - ulice Přívozská v délce 45m 

                                                             ulice Husova v délce 52 m 

                                                             ulice Veleslavínova v délce 85 m 

 

 

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace 

 

Vstup do hlavní budovy zajišťujeme sami.  

Technické služby MOaP zajistí: 

- odklízení sněhu z chodníků a komunikace - příjezdovou cestu Kochanovou ul. a vozovku  

   vedoucí kolem staré budovy (nepatří k pozemkům školy)  

- odklízení sněhu z příjezdové komunikace v délce 200 m k výdejně a tělocvičně, která  

   je již v  areálu školy.  

  

Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace 

 

 Samostatně udržují: 

 - chodník ve dvoře u školní jídelny 

 - prostranství před školou 

 - vchod a prostranství před mateřskou školou 

 - hřiště  

Technické služby MOaP  zajistí údržbu: 

 - dvůr u školní jídelny - pro příjezd zásobování u ZŠaMŠ Ostrčilova 10 

 - chodník před budovou základní školy ZŠaMŠ Ostrčilova 10 

 - chodník před budovou mateřské školy J. Lady 6 

 - ulici J. Lady 6 - pro příjezd auta s jídlem 

 - ulici  Gregorovou kolem hřiště 

 

 

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, Na Mlýnici 611/36 

příspěvková organizace 

 

Vlastními silami údržba chodníku kolem školy. 

Technické služby MOaP zajistí: 

- údržba dvoru školy 

- přístupový chodník od zastávky autobusu 

 

 

 

Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace 

 

Vlastními silami zajišťují pouze chodník před vstupem do budovy ZŠ a údržbu oploceného 

pozemku školy.  

Technické služby MOaP zajistí: 

- odklízení sněhu z veřejných komunikací ulice Zelená, Nedbalova, Na Zapadlém s přilehlými 

chodníky 

- chodník před budovou ZŠ Zelená 42 cca 100 m.  
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Příloha č. 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směrnice ředitele č.5/2011 
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Směrnice ředitele 

TSMOaP, p.o. 
 

č. 5/2011 
 
 

 

Zabezpečení zimní služby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zpracoval: Bc. Petr Smoleň, ředitel organizace  …………………………….  

 

                                                                                                                                                                                                  

Schválil: Bc. Petr Smoleň, ředitel organizace              …………………………….                                                                                                                                                                        

                 

 

Projednala: Stanislava Pavelková odborový svaz UNIOS   ……………………………. 

 

 

V Ostravě dne 16.06.2011 

 

 

Ruší se směrnice č. 3/2010  
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Článek 1 

Všeobecná ustanovení 

 

1. Odpovědnost za zimní službu 

 

Organizací odpovědnou za sjízdnost místních komunikací, schůdnost chodníků a veřejných 

prostranství na území obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v rozsahu schváleného operačního 

plánu jsou Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, na základě objednávky zřizovatele. 

 

Odpovědnou osobou za Technické služby je ředitel organizace, v jeho nepřítomnosti jeho 

zástupce – vedoucí dopravy. 

 

2. Odpovědnost za výkon zimní služby 

 

a) Za organizaci a výkon zimní služby a s ní spojenou zpravodajskou službou odpovídá ředitel 

organizace. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje pro výkon zimní služby vedoucí provozu 

dopravy. 

 

b) Odpovědnost za denní řízení výkonu zimní služby a odstranění závad ve sjízdnosti silniční 

sítě a schůdnosti chodníků a veřejných prostranství mechanicky udržovaných vyvolávaných 

zimními podmínkami (náledím, sněhem, závějemi apod.) a na zpravodajskou službu s tím 

spojenou má v pracovní době vedoucí provozu dopravy a službu konající dispečeři po 

pracovní době. Odpovědnost za ruční údržbu chodníků a veřejných prostranství má vedoucí 

provozu čištění. 

 

c) Odpovědnost za včasné přistavení provozu schopných dopravních a mechanizačních 

prostředků i s řidičem vlastních i dodavatelských odpovídá vedoucí dopravy a službu konající 

dispečer. 

 

d) Odpovědnost za předzásobení posypového materiálu v dostačujícím množství i pro 

doplnění posypových a jiných materiálů, včetně náhradních dílů a ostatních potřeb pro výkon 

zimní údržby odpovídá vedoucí skladu na základě předložených požadavků vedoucího 

dopravy. 

 

e)  Za přípravu a plynulý provoz budov, provozních objektů a zařízení pro výkon zimní 

údržby odpovídá vedoucí údržby a správce budov. 

 

3. Operační štáb zimní služby TSMOaP 

 

Veškerou činnost a organizaci úkolů zimní údržby řídí štáb zaměstnanců organizace 

TSMOaP ve složení: 

 

Předseda:  ředitel organizace 

Členové:  vedoucí střediska dopravy a ZÚK 

  vedoucí střediska veřejné zeleně a ručního čištění 

  vedoucí střediska komunikací a údržby 

  referent zásobování, správy budov a dopravy 

V mimořádných případech daných nepříznivými klimatickými podmínkami - předseda 

operačního štábu zimní služby neprodleně informuje o tomto stavu zřizovatele. 
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Operační štáb se schází v mimořádných případech, kdy je vyhlášena kalamitní situace, 

operativně řídí veškeré práce spojené s likvidací sněhu, případně vzniklé nesjízdnosti 

vozovek, neschůdnosti chodníků a veřejných prostranství. 

 

 

4. Všeobecné řízení a správa 

 

Podle platného organizačního řádu se vztahuje na dispečery a vedoucí provozoven v plném 

rozsahu ustanovení oddílu 7. 

 

5. Péče o zaměstnance 
 

V souladu s platnou směrnicí ředitele č. 12/2007 se poskytují ochranné nápoje. 

 

Pro pohotovost zaměstnanců vykonávajících zimní službu budou připraveny místnosti se 

základním vybavením.  Zaměstnanci jsou povinni místnosti udržovat v čistotě a pořádku. Za 

přípravu místnosti a udržování pořádku odpovídá vedoucí provozu dopravy.  

 

Pro všechny vlastní zaměstnance, kteří se účastnící zimní údržby jsou zajištěny vhodné 

ochranné pracovní oděvy, obuv a další osobní ochranné pomůcky dle vnitřní směrnice 

ředitele. 

 

6. Proškolení zaměstnanců 

 

Všichni zaměstnanci určení pro výkon zimní služby musí být proškoleni z předpisům 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně nejméně 1 x ročně. Odpovědná je 

odborně způsobilá osoba v prevenci rizik. 

 

Řidiče dodavatelské organizace seznámí s jednotlivými trasami, na kterých budou provádět 

zimní údržbu vedoucí provozu dopravy, nebo dispečer. 

 

7. Základní povinnosti zaměstnanců 

 

Kromě povinností zaměstnanců uvedených v pracovním řádu TSMOaP stanoví se pro zimní 

službu tyto základní povinnosti: 

a) každý zaměstnanec je povinen nastoupit na směnu včas, řádně odpočatý a vybavený  

    osobními ochrannými pracovními pomůckami 

b) není dovoleno samovolné vzdálení z pracoviště 

c) pracovní přestávky pro jídlo a oddych jsou stanoveny zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem  

    práce v platném znění;  v kalamitních situacích je stanovuje dispečer 

d) každý zaměstnanec před zahájením směny i po jejím ukončení se musí osobně hlásit na  

    dispečinku 

e) veškeré překážky v práci, které se zaměstnanci v průběhu směny vyskytnou, je povinen  

    okamžitě hlásit dispečerovi 

f) každý zaměstnanec se řídí při výkonu zimní služby pokyny dispečera a odpovědného  

    nadřízeného zaměstnance 

 

8. Zvláštní povinnosti řidičů vozidel a mechanismů 

 

a) při příchodu na směnu provést kontrolu provozuschopnosti vozidla nebo mechanismů 
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b) zjištěné závady okamžitě hlásit dispečerovi. Je-li schopen závady odstranit sám, provést  

    opravu, v opačném případě požádat dispečera o vystavení příkazu k opravě a urychleně se   

    přemístit do dílen 

c) při poruše během výkonu zimní údržby je oprávněn odjet do dílen a tuto skutečnost ihned  

    nahlásit na dispečinku a dobu opravy napsat do denního záznamu 

d) po obdržení příkazu k provedení výkonu zimní údržby plně zodpovídá za správné a kvalitní  

    provedení uloženého úkolu a za dodržení technologických pokynů a časových limitů 

e) při výkonu zimní služby komunikací dodržovat všechna pravidla silničního provozu ve  

    smyslu zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění; neplatí žádné výjimky 

f) řidič denní směny předává vozidlo s plně doplněnými nádržemi pohonných hmot a  

    předepsaným vybavením 

g) v době pohotovosti provádí údržbu svěřeného vozidla nebo mechanismu nebo plní jiné  

    pracovní úkoly uložené mu dispečerem 

 

9. Povinnosti dispečera 

 

1. Zkontroluje a informuje se o stavu připravených, nebo nasazených mechanismů  

2. Zkontroluje počet a připravenost řidičů na každé směně 

3. Seznámení se s posledním hlášením o průběhu výkonu zimní služby 

4. Prostuduje si tuto směrnici ředitele a Operační plán ZÚK 

5. Prostuduje si pracovní plán nasazení mechanismů a rozdělí řidiče na jednotlivé úseky.  

6. Rozhoduje o důležitosti zásahu v případě většího množství požadavků stejného charakteru 

7. Pravidelně každou hodinu sleduje teplotu a vlhkost vzduchu, aby se mohlo předcházet  

    vzniku náledí 

8. Potvrzuje všechny prvotní doklady o výkonu dopravních prostředků, přejímá od řidičů  

    vyplněné (km, PHM) a podepsané. Nechává je po skončení směny na dispečinku 

9. Vede evidenci o spotřebovaném materiálu 

10. Je odpovědný za dodržování všech předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

 

11. V případě dobrých povětrnostních podmínek nebo po ukončení prací zajišťuje náhradní  

      práce řidičům podle pokynu vedoucího provozu dopravy 

12. Vede předepsanou evidenci: 

 a) hlášení o výkonu zimní údržby na předepsaném tiskopisu 

 b) dispečerský deník: 

  - evidence předání a převzetí služby 

  - evidenci meteorologických zpráv (teplotu, vlhkost, tlak) 

  - evidenci docházky zaměstnanců, zvlášť cizích 

  - SPZ + RZ provozuschopných vozidel 

  - úseky místních komunikací, které byly udržované 

  - úseky chodníků a veřejných prostranství, které byly mechanicky udržované 

  - hlášení poruch na vozidlech a mechanismech 

  - spotřebu posypového materiálu 

13. V případě kalamitních situací, kdy prostředky nestačí na obnovu sjízdnosti a schůdnosti  

vozovek a chodníků, konzultuje vzniklý stav s ředitelem organizace nebo s vedoucím 

dopravy a dále se řídí jejich příkazy a  pokyny 

 

14. Vydává příkaz ke svařování na své směně (viz zápis do dispečerské knihy) a pověřuje 

      zaměstnance následným dozorem pracoviště po svařování (vrátný-viz zápis do knihy    

      vrátných) 
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Článek 2 

Údržba místních komunikací 

 

Zimní služba sjízdnosti komunikací je obecně určována požadavkem zabezpečit plynulost a 

bezpečnost silničního provozu a je limitována ekonomickými kritérii a požadavky ochrany 

životního prostředí. 

 

Sjízdnost a zimní údržbu silnic ve správě Magistrátu města Ostravy a na vybraných místních 

komunikacích vykonává podnik Ostravské komunikace. Odpovědnost za sjízdnost ostatních 

komunikací mají jednotlivé Úřady městských obvodů. 

 

 

1. Stanovení pořadí komunikací podle dopravní důležitosti 

 

Z ekonomických důvodů není možné vybavit organizaci prostředky a zaměstnance tak, aby 

bylo možné zajišťovat sjízdnost komunikací současně a na stejné úrovni. Proto se komunikace 

rozdělují do stupňů dopravní důležitosti. 

 

Zimní služba místních komunikací podle dopravní důležitosti, jejichž zimní službu zajišťuje 

organizace TSMOaP je uvedena v „Operačním plánu zimní služby“ (aktuální na danou 

sezonu) 

 

 

2. Požadovaná úroveň sjízdnosti a časový limit 

 

Bezpečnost dopravního provozu vyžaduje udržovat komunikace zařazené do jednoho stupně 

pořadí ve stejné úrovni sjízdnosti, dále „Operační plán ZÚK“. 

 

 

Situaci č. I. 

 

Normální průběh povětrnostních podmínek s mírným spádem sněhu do výšky 10 cm při 

bezvětří. Výkon se zajišťuje podle zpracovaných plánů zimní služby vlastními silami a 

prostředky. 

 

Pro zajištění řádné informovanosti a vývoji situace se stanuje tento závazný postup: 

Vedoucí dopravy podává denně do 6,30 hod. hlášení o seznamu sil a prostředků nasazených 

k výkonu zimní služby v předchozích 24 hodinách řediteli organizace. 

 

Situace č. II. 

 

Intenzivní spád sněhu, sněhová pokrývky je vyšší jak 10 cm, silný vítr s tvorbou závějí nebo 

mrznoucí obleva. Předpokládá se, že organizace nebude plně schopna zajistit sjízdnost všech 

určených komunikací. Za této situace je tento postup: 

 

1. Trvá způsob informovanosti uvedený v I. situaci. 

2. Ihned bez vyzvání se dostaví na pracoviště i v mimo pracovní době i ve dnech pracovního   

    klidu náměstek pro provoz a vedoucí dopravy. 

3. Výše uvedení zaměstnanci zabezpečí nasazení vlastních případně dodavatelských   
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  prostředků. 

4. Pro zajištění důsledné kontroly a situace zajistí vedoucí dopravy 1 služební vůz. 

5. Případný kalamitní stav se řeší s ředitelem organizace a zadavatelem zimní údržby. 

 

 

3. Způsoby zabezpečování sjízdnosti 

 

Zajišťování zimní služby komunikací budou Technické služby provádět těmito způsoby: 

a) posyp chemickými prostředky - jako chemického materiálu bude použita kamenná sůl   

                                   (ekologicky nezávadná) 

b) pluhování sněhu - s odstraňováním sněhu pluhováním v celé šíři komunikace bude  

                                  započato po začátku sněžení při síle sněhové pokrývky 3 cm u 1. pořadí,   

                                  6 cm u 2.  pořadí 

 

c) posyp interními prostředky - jako posypového materiálu bude použito pouze v případech 

silných mrazů a neúčinnosti chemických materiálů - strusky SM 

       - drceného kameniva 

d) frézování, nakládka a odvoz sněhu - pouze po dohodě s objednatelem zimní údržby 

 

Preventivní ochrana se nebude provádět 

a) za deště 

b) zůstane-li na vozovce z předchozího posypu dostatek chemického nebo inertního materiálu 

 

Doba, po kterou preventivní ochrana působí, se stanoví dle klimatických podmínek. 

 

 

 

Článek 3 

Údržba chodníků a veřejných prostranství 

 

Zimní údržba chodníků a veřejných prostranství zahrnuje stejné druhy činnosti (pluhování, 

preventivní nebo likvidační posyp), jako při údržbě komunikací. Rozdíl spočívá v tom, že část 

ploch lze udržovat mechanizačními prostředky a část se musí zajišťovat ručně. 

 

Pro plochy udržované mechanismy platí zásady jak pro údržbu komunikací. 

 

Rozsah, množství a plochu zimní údržby chodníků a veřejných prostranství určuje „Operační 

plán zimní služby“. Povinností organizace Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz je 

zajišťovat schůdnost veřejných chodníků a prostranství, schůdnost chodníků uvnitř a nebo po 

obvodě veřejné zeleně, zeleně náměstí a parků v rozsahu daném vyhláškou MMO. 

 

1) Stanovení pořadí údržby chodníků a veřejných prostranství 

  

Údržba chodníků a veřejných prostranství je zajišťována v pořadí dle harmonogramů 

TSMOaP. 

 

2) Požadovaný časový limit 

 

Ruční údržba je závislá na množství manuálních zaměstnanců, dostupné mechanizaci a na 

charakteru udržovaných ploch z hlediska možnosti využité mechanizace. 
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Požadovaný časový fond a stanovení limitu k provedení údržby jednotlivých pořadí je 

zakotveno v „Operačním plánu zimní služby“ 

 

3) Řízení a odpovědnost za údržbu chodníků a veřejných prostranství 

 

Odpovědnost za ruční údržbu má příslušný vedoucí provozu. Jeho povinností je rovněž 

zajistit plynulé doplňování meziskládek posypového materiálu umístěných v obvodu. 

 

Odpovědnost za schůdnost chodníků a veřejných prostranství udržovaných mechanicky má 

v pracovní době vedoucí střediska dopravy a po pracovní době dispečer. 

 

Odpovědnost za schůdnost chodníků a veřejných prostranství udržovaných ručně má 

v pracovní době vedoucí střediska veřejné zeleně a ručního čištění a po pracovní době 

dispečer. 

 

 

Článek 4 

Potřeba mechanizmu a zaměstnanců 

 

Potřeba mechanismu pro zimní službu je určena potřebou výkonů na zásah časových 

limitem na provedení zásahu a výkonem mechanismu. 

 

Počty mechanismu je nutno stanovit tak,  aby byla krytá potřeba výkonů v daných časových 

limitech podle „Standartu zimní služby“ na komunikacích zařazených do I., II., a III. pořadí. 

 

Potřeba zaměstnanců při zimní službě je nejen sezónní, ale je i v průběhu zimního období 

proměnná v širokých mezích v závislosti na okamžitých meteorologických podmínkách. 

Vzhledem k tomu charakteru prací je potřeba zaměstnanců pro zimní službu vesměs krytá ke 

stavu jiných středisek organizace (komunikace a údržba, doprava, veřejná zeleň a čištění,). 

 

 

Článek 5 

Závěr 

 

Směrnice k zabezpečení zimní služby a údržby komunikací, chodníků a veřejných 

prostranství je základním materiálem pro zpracování „Operačního plánu zimní služby“ a 

harmonogramu ZÚK. 

 

Harmonogram má dlouhodobý charakter, kdežto u Operačního plánu je stanovena platnost 

1 sezonu. 

 

Operační plán zimní služby obsahuje detailní plán nasazení mechanizace a pracovních sil, 

rozdělení komunikací a chodníků podle pořadí důležitosti a počty mechanismů. 

 

Informace o průběhu zimní údržby pro média (tisk televize, rozhlas) poskytuje ředitel 

organizace. 

 


