
Dohoda o údržbě

§práva silnic Moravskoslezského krajeo příspěvkov á organizace,
Uprkova lr702 23 Ostrava
středisko Frýdek-Místek, Horymírov a 2287,738 33 Frydek-Místek
Org.zaps.v OR KS Ostrava, odd. Pr., vt. 988
Zastoupená vedoucím střediska Ing. Radomírem Vlkem
Bankovní spojení: KB Karviná č.ú.: 22036821la00
IČo:
DIČ:
(dále SSMSK)

0009571 1

CZ000957lI plátce DPH

a

Město Šeno,
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
Zastoupené: starostou Ing. Antonínem Ševčíkem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1682036389/0800
ICO; 0029729I
DIC:
(dále Město)

CZ00297291 plátce DPH

I.

Předmětem 9ohody je ztmni ú&žba pozemní komunikace, a to místní komunikace
Volenská v Senově. Uvedená místní komunikace je spojnicí státních silnic II/473 aIIIl47)I.

il.

SSMSK se zavazuje provádět zimní údržbu místní komunikace uvedené v článku I. této
dohody, a to v rozsahu, ve lhůtách a způsobem, jakým vykonává zimni údržbu silnic
bezprostředně navazujících, uvedených v článku I. této dohody.
Dohoda o Údržbě místní komunikace Volenská se uzavírá ve spojitosti s Dohodou o údržbě
chodníků na mostech ev. č,473-008, ev. č.473-009, ev. č. 473-010 a ev. č. 473-011, vše na
silnici IIl473 - ul. Frýdecká, kterou bude zajišťovat pro SSMSK Město Šenorr.

III.

Výkon zimní údržby dle této dohody ze sttany SSMSK bude spočívat zejména ve
zmitňování závad ve sjízdnosti vznikajících povětrnostními situacemi a jejich důsledky
v zimním období, a to prováděním těchto činností:
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a) odklízení sněhu mechanickými prostředky (traktorové škrabky, nebo při větším spadu
sněhu pomocí sněhových radlic na podvozku nákladních automobilů)

b) odstraňování náledí nebo provozemuježdéných a uštapaných sněhových vrstev posypem
inertním materiálem (drtě, struska, ev. písek). V případech mrznouóího mrholání, nebo
deště je možno použít směsného materiáiu ( NaCl á drt', struska ).

TYto Práce dle Potřeby bude SSMSK zabezpečovat po dobu zimního období nepřetržité 24
hod. denně, a to v období od 15.11.2012 na neurčito v rámci zimní údržby.

Iv.

SSMSK garantuje Městu, že je schopno plnit předmět této dohody, kdyžje pro výkon prací
dle této dohody otganizaěně, technicky ajinak vybavena.

v.

SSMSK se zavazuje vést evidenci plnění svých povinností dle této dohody, a to zejména tak,
Že bude Provádět zéznamy v deníku zimní údržby o provedených praceóh, vést Žéonarny o
Provozu vozidel a jiných mechanismů použitých k plnění účelu tétó dohody, případně bude
schoPno doloŽit pracovní výkony zaměstnanců pověřených výkonem práce díe tétó dohody.

vI.

Dohoda se uzavírá s platností od 15.11. 2012 na neurčito.

Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě
vyhotovení obdrži město Šenov a j edno vyhotóvení obdržíš srVrsr.

Ve Frýdku Místku dne ,/r,ll {,,4u v senově dne
1 5 _11- 2012

ffĚštfupšnNov
okres ostrava - městoffi
Ing. Antonín Ševčík

starosta


