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Dohoda o údržbě chodníků na mostech

Město Šenov
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
Zastoupené: starostou Ing. Antonínem Ševčíkem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1682036389/0800
tČo: 0029729I
DIČ: CZ0029729I plátce DPH
(dále Město)

a

§nráva silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
Uprkova lr702 23 Ostrava
středisko OSTRAVA, Úprkova t,702 23 Ostrava
Org.zaps.v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl. 988
Zastoupená: vedoucím střediska Ing. Markem Melicharkem
Bankovní spojení: KB Karviná č.ú.: 2203682110100
IČo: 00095711
DIČ: CZ000957t1 ptátce DPH
(dále SSMSK)

I.

Předmětem dohody je zimniúdržbapozemních komunikaci, ato chodníků na mostech

Most ev. č. 473-008 přes potok Datyňku, na silnici Ia4T - ul. Frydecká
Most ev. č.473-009 přes trať ČD, na silnici IIt473 - ul. Frydecká
Most ev. č. 473-010 přes řeku Lučinu, na silnicilll473 - ul. Frydecká
Most ev. č. 473-011 přes řeku silnicillll,, na silnici IIl473 - ul. Frydecká

II.

Město se zavazuje provádět zimni údržbu chodníků na mostech uvedených v ělanku L této
dohody, a to v rozsahu, ve lhůtách a způsobem, jakým vykonává zimni údržbu chodníků
bezprostředně navazujících a pokračujících před a za mostními objekty uvedenými v článku I.
této dohody.
Dohoda o údržbě chodníků na mostech ev. ě. 473-008, ev. č. 473-009, ev. č. 473-010 a ev. č.

473-011, vše na silnici IIl473 - ul. F4ýdecká se lzavírá ve spojitosti s Dohodou o údržbě
místní komúnikaóé,Vol'eňská, kterou bude zajištbvat pro Město Šenov SSMSK.

ilI.
Výkon zimni íďržby chodníků dle této smlour,y ze strany Města bude spočívat zejména ve
zmírňováni závad vznikajicich povětrnostními vlivy a podmínkami v zi_ranírn,období ve
schůdnosti chodníků, a to prováděním těchto činností: '' '

4,



a) odklízení sněhu mechanickými prostředky (traktor s radlicí a posypem vzadu), či ručně za
použití ručních nástrojů, zejménalopat, škrabek atp.,

b) odstraňoviání náledí nebo provozem uježděných aušlapaných sněhoqých vrstev posypem
inertním materiálem (drtě, struska, ev. písek). V případech mrznoucího mrholení, nebo
deště je možno použít směsného materiálu (NaCl adď, struska).

Tyto práce dle potřeby bude Měst o zabezpeěovat po dobu zimního období dle Plánu zimní
ídržby schváleného na 44. schuzi RMě konané dne 07.I1.2012, a to v období od 15.11.2012
na neurčito v rámci zimní údržby.

Iv.

Město garantuje SSMSK, že je schopno plnit předmět této dohody, kdyžje pro výkon
dle této dohody or garizaěně, technicky a j inak vybaveno.

v.

Město se zavazlýe vést evidenci plnění sqich povinností dle této dohody, a to zejménatak, že
bude provádét zénnamy v deníku zimni údtžby o provedených pracech , vést záunamy o
provozu vozidel a jiných mechanismů použitých k plnění účelu této dohody, případně bude
schopno doložit pracovní výkony zaměstnanců pověřených výkonem práce dle této dohody.

prací

vI.

Dohoda se uzavírá s platností od 15.11. 20!2 na neurčito.

Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě
vyhotovení obdržiMěsto Šenov ajedno vyhotovení obdrží SSMSK.

15 -11- 2012

v ostravě dne V šenově a"" ..'!.l...J.|.:..?01?...

Ing. Antonín Sevčík
starosta

Za rryšsto Senov_
MESTO SENOV
okres Ostrav_a - město

Igg. M$e!_Melichárek


