PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY A OPATŘENÍ NA
SEZÓNU r. 2021/2022
PRO MĚSTO ŠENOV – MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PRŮJEZDNÍ ÚSEKY
SILNIC
dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení
č. 1/2007 Rady Města Šenov ze dne 23.11.2007
PŘEDKLÁDÁ SPRÁVCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ: MěPOS, příspěvková organizace
K ZAUJETÍ STANOVISKA SILNIČNÍMU SPRÁVNÍMU ÚŘADU: MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠENOV
Opatření slouží ke zmírnění následků povětrnostní situace v zimním období a zabezpečení
sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích v zimních podmínkách.
I. V měsíci říjnu 2021 postupně realizovat preventivní kontrolu a údržbu techniky pro ZÚ
− 1 traktor ZETOR, 1 traktor PROXIMA, 1 TATRA s radlicí vpředu a posypem, 3 sněhové
radlice, 1 sněhová fréza, univerzální nakladač s lopatou, KÄRCHER s radlicí, malotraktor
LS J23 HST s odpruženou radlicí a rozmetadlem CONE, speciální vozidlo Multicar FUMO
– radlice vpředu s posypem na valníku, kolový nakladač NEW HOLLAND s lopatou a
vozidlo BONETTI s radlicí vpředu.
Provést zazimování kašny, městského vodovodu na Radničním náměstí a venkovního
vodovodu na hřbitově.
Při kontrole veřejného osvětlení se zaměřit zejména na funkčnost osvětlení přechodu pro
chodce, křižovatek a informačních panelů pro měření rychlosti.
V měsících říjen–listopad 2021 provést kontrolu stavu okapů a svodů na městských budovách
a realizovat jejich pročištění.
SOUČASNÝ STAV:
−
Připravit dva traktory na zimní údržbu – provést montáž závaží na přední nápravu.
−
Provést seřízení brzd a světel všech vozidel.
−
Nalepit reflexní značky na obrysy /hrany/ vozidel.
−
Kontrola funkčnosti výstražných majáků.
−
Připravit ruční nářadí a doplnit zimní oblečení.
II.

Pro zabezpečení provozuschopnosti výše uvedené techniky je nutno čerpat z kapitoly
„Zimní údržba“ pro tento účel finanční prostředky ve výši:
− nákup posypové soli volně ložené /15 tun/ - cena 30.000, - Kč,
− nákup inertního materiálu pro posyp – cena 26.000, - Kč,
− nákup nemrznoucí kapaliny pro chladiče zimní techniky a BIO WC– cena cca 8.000, Kč,
− nákup nářadí a ochranných pracovních oděvů – cena cca 16.000, - Kč,
Předběžné finanční prostředky pro připravenost techniky činí přibližně 82.000, - Kč.

III.

Pro zajištění plynulého chodu města v zimním období 2021/2022 budou ze strany
organizace provedena následující opatření:
1. Připravit 40 ks pytlů posypové soli do suchého skladu a posypový materiál na určená
místa (struska).
T: 31. 10. 2021; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel
2. Uzavřít veškeré veřejné vodovody, kašny a zajistit proti zamrznutí, vyměnit kapalinu u
BIO WC za nemrznoucí směs.
T: 31. 10. 2021; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel
3. Zkontrolovat u všech vozidel zimní náplň v chladicích systémech vozidel.
T: 31. 10. 2021; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel
4. Zajistit teplé pracovní obleky a boty pro pracovníky v zimní údržbě.
T: 16. 10. 2021; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel
5. Realizovat čištění střech a okapů na veřejných budovách města a to opakovaně.
T: 10/2021 a 11/2021; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel
6. Provést proškolení všech zaměstnanců organizace s povinnostmi vyplývajícími pro ně
z tohoto opatření a bezp. předpisy při údržbě komunikací v zimním období.
T: 31. 10. 2021; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel
7. Kontrola a doplnění posypových nádob rozmístěných na nebezpečných úsecích
komunikací – viz příloha č. 4.
T: 16.10.2021; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY
Údržba MK bude prováděna dle potřeby v průběhu celého dne.
Čištění chodníků, přechodů pro chodce, autobusových zastávek – nástupních stanic bude dle
nutnosti prováděno četami pracovníků tak, aby byl úklid proveden v časných ranních
hodinách.
Řidiči budou dosažitelní na mobilních telefonech.

OPERATIVNÍ ČÁST ZPŮSOBU ZIMNÍ ÚDRŽBY MK
1. Dva traktory, TATRA a Multicar FUMO jsou určeny pro okamžité nasazení k pluhování
místních komunikací, které zajišťují dopravu osob do zaměstnání, tzn. komunikace, po
kterých jezdí místní doprava.
2. Malotraktor se sněhovou radlicí a posypem, UNC, KÄRCHER, BONETTI, kolový nakladač
NEW HOLLAND a sněhové frézy, určené pro odstraňování sněhu z chodníků, vyjíždí
současně a budou upravovat chodníky na ul. Kaštanová, Těšínská, Petřvaldská,
Frýdecká, Volenská, Václavovická a chodníky ve středu města a v zámeckém parku. Po
úpravě chodníků budou tato vozidla pokračovat v údržbě prostranství v majetku
města.
3. Dle potřeby při kalamitních situacích bude zapůjčeno vozidlo od podnikatelů, které
svou kapacitou a spolehlivostí pomůže zvládnout tyto situace.
4. Sněhová břečka bude z vozovek odstraňována.

5. Boční sněhové valy budou rozšiřovány, aby byl zachován průjezdní prostor a místo pro
vyhýbání vozidel.
6. Při tání bude zajištěn odtok vody z krajnic, zejména na místní komunikaci Volenská a
Škrbeňská.
7. Odklizení sněhu ve středu města, u zdravotního střediska, u domu s pečovatelskou
službou, v zámeckém parku, u autobusových zastávek, přechodu na průjezdních
silnicích bude prováděno zejména v ranních hodinách ručně, malou mechanizací a
nakladači LOTUS 75O, NEW HOLLAND, BONETTI a KÄRCHER.
8. Kalamitní situaci ve městě vyhlašuje starosta, zástupce starosty – místostarosta nebo
tajemnice městského úřadu. Schůdnost a sjízdnost v případě kalamitní situace se
nezajišťuje dle Plánu zimní údržby, ale operativně dle momentální situace na
komunikacích.
9. Rozhodnutí o použití soli je v pravomoci správce MK, tj. službu konajícího technika
MěPOS, příspěvková organizace a bude výjimečné, pouze při námrazách na chodnících
a autobusových zastávkách.
10. Zimní údržba bude prováděna v období od 1. listopadu 2021 do 31.3.2022. Pokud
vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti
a schůdnosti komunikací a chodníků bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé
situaci.
11. Pořadí priorit udržování MK je přílohou tohoto opatření a pořadí důležitosti je sloučeno
s pořadím jízd mechanismů.
A. I. pořadí důležitosti
B. II. pořadí důležitosti
C. III. pořadí důležitosti
D. komunikace neudržované
Toto pořadí je určeno především z hlediska plynulého chodu města a ekonomického hlediska,
kdy náklady na zimní údržbu neúměrně narůstají vzhledem k cenám pohonných hmot a
ostatních materiálů.
Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti MK:
Město zajišťuje sjízdnost MK I. až III. třídy v těchto lhůtách. Pluhování bude zahájeno dle pořadí
důležitosti takto:
I. pořadí důležitosti:
do 4 hodin
II. pořadí důležitosti:
do 12 hodin
III. pořadí důležitosti:
do 48 hodin
12. Součástí zimní údržby je i kontrola MK ze strany správce sítě MK nebo vlastníka MK. K
tomuto účelu je u správce MK zaveden deník kontrol zimní údržby, ve kterém bude
zapisován stav, přijatá opatření a kontrola jejich plnění. Kontrolu budou provádět
technici správce MK.
13. Pracovníci v údržbě MK budou vést „Deník zimní údržby“, v němž budou uvedeny údaje
o prováděné údržbě:
− vozidla, která byla nasazena ve směně a jejich provozuschopnost
− povětrnostní situace (teplota, déšť, mlha, sníh, vítr, námraza)

− stav sjízdnosti vozovek (stručný popis)
− průběh služby – čas nástupu, chronologický záznam nejdůležitějších událostí, záznam
kontroly stavu sjízdnosti, informace od občanů, upozornění na závady přecházející do
další směny
− multicar FUMO s radlicí a posypem, jakož i traktor s radlicí – jejich pohyb je možno
elektronicky sledovat systémem GPS on-line
14. Jestliže bude na MK nevhodně zaparkováno vozidlo, zimní údržba se neprovede.
15. Využití použitého inertního materiálu po skončení zimní údržby – s inertním
materiálem použitým na posyp a odklizeným po skončení provádění zimní údržby není
naloženo jako s odpadem – není zatříděn jako odpad. Je určen pro další použití, a to k
dalším činnostem organizace v katastru města jako podkladový materiál pod chodníky
a komunikace při jejich výstavbě a opravách a k opětovnému posypu v rámci zajištění
zimní údržby v následující sezóně.

PŘÍLOHY ZIMNÍHO OPATŘENÍ
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4

Seznam vedoucích pracovníků zajišťujících zimní údržbu (adresa, tel.).
Seznam řidičů a pohotovostních čet (týdenní rozpis bude vyvěšen v kanceláři
č.3 na MěPOS, příspěvková organizace).
Priority údržby místních komunikací v zimním období.
Seznam úložišť posypového materiálu.

V Šenově dne 18. 11. 2021
Tomáš Jasanský v. r.
Ředitel

Příloha č. 1 zimního opatření r. 2021/2022

Vedoucí pracovníci zajišťující zimní údržbu
Tomáš Jasanský – Těrlicko-Hradiště, Dvorní č. ev. 2192, telefon 737 168 759
Eva Paseková – Havířov-Město, Hlavní třída 436/77, telefon 732 202 659

Příloha č. 2 zimního opatření r. 2021/2022

Seznam řidičů a pohotovostních čet
Řidiči vozidel:
−
−
−
−
−

Milan Pešek, Sousedská ll7l, Šenov, tel. 605 334 466
Rudolf Grofčík, Březůvka 152, Šenov, tel. 739 969 934
Martin Majer, Jana Wericha 449/10, Havířov – Město, tel. 602 537 17
Bořivoj Bohanus, Hornická 647/46, Havířov-Prostřední Suchá, tel. 606 069 649
Vilém Wróbel, Stavební 1223/5, Horní Suchá, tel. 605 186 897

Pracovní čety na exponovaná prostranství:
Josef Toral, Kolmá 5l2, Šenov
Dezider Bandi, M. Pujmanové ll22/24, Havířov-Šumbark, tel. 723 902 010
Marián Godla, K Hájence 1056, Šenov, tel. 737 363 567
Petr Růžička, U Kaple 1677, Šenov, tel. 604 834 071

Pohotovost provozního elektrikáře:
Petr Dostál, Jarošova 844/24, Havířov-Šumbark, tel. 731 003 100

Pohotovost – místa s plynovým zařízením:
Walter Scholtysek, Nad Obcí 1164/10 a, Ostrava-Radvanice, tel. 603 502 215
Tomáš Pernica, Třešňová 1932, Rychvald, tel. 774 689 949

Pohotovost kanalizace KČS a DČS:
Walter Scholtysek, Nad obcí 1164/10 a, Ostrava-Radvanice, tel. 603 502 215
Tomáš Pernica, Třešňová 1932, Rychvald, tel. 774 689 949

Příloha č. 3 zimního opatření r. 2020/2021

Priority údržby místních komunikací v
zimním období
I.

pořadí důležitosti – do 4 hodin:

Ul. Obecní, Vráclavská k ulici Na Hrázkách, objezd u SDH, Za Pomníkem u DPS, Radniční
náměstí, Lipová, Hasičská, Pod Školou, Okružní, Na Šimšce, Březůvka, Škrbeňská, U hřiště, Na
Sedlácích, Pod Šodkem, Nová, V Družstvu + (viz přiložená Dohoda se SSMSK).

II.

pořadí důležitosti do 12 hodin:

Ul. Na Farském, U Alejského dvora, Vráclavská, Vilová, U Školky, Sousedská, Okrajová,
Šajarská, K Šajaru, Řadová, K Pískovině, Kostelní, K Inzuli, K Hájence, Pod Čechem, Podnikatelů,
Pod Křižovatkou, Na Hrázkách, Ke Statku, Okružní – kolem lesa, K Trati, Topolová, Ke Stovkám,
příjezdové komunikace v areálech ZŠ Šenov-střed i Podlesí a Mateřské školy na ul. Lipová a
Lapačka.

III.

pořadí důležitosti do 48 hodin:

Ostatní místní komunikace a parkovací plochy města Šenov v katastru města Šenov u Ostravy,
vyjma úseků místních komunikací uvedených v bodě IV.
Chodník na ulici Václavovická k nádraží SŽDC.

-

Odklizení sněhu z chodníků a ploch města

Prostory všech autobusových zastávek a nástupních ostrůvků, přechody pro chodce,
prostranství před úřadem města, parkoviště u MěÚ, před hřbitovem, u DPS a HD, parkoviště
u kostela, chodníky park, Frýdecká, Těšínská, Lipová, Hlavní, Volenská, Václavovická, areál
hřbitova, parkoviště ulice Školní, Kaštanová, parkoviště u zdravotního střediska, chodníky na
4 mostech státní silnice II/473 – Frýdecká (viz přiložená Dohoda se SSMSK).

-

Posyp místních komunikací

Vráclavská, Na Farském, Ke Statku, Pod Čechem, Pod Šodkem, Nová,U Alejského dvora, Pod
Školou, U Školky, Hasičská, Na Sedlácích, k obecní ohradě, Obecní, Zámecká, Kostelní,
Škrbeňská, Volenská, Okružní, K Trati, V Úvozu, Hraniční, Sousedská, Okrajová, Dolní, Ve Strži,
Strmá, Kostelní.
V případě náledí bude prováděn posyp i na dalších místních komunikacích dle pokynu
zodpovědných pracovníků města.
Zimní údržbu na státních silnicích Hlavní, Kaštanová, Frýdecká, Václavovická, Petřvaldská,
Těšínská, Datyňská, Šenovská, Tichá a místní komunikaci Volenská zabezpečuje Správa silnic
Moravskoslezského kraje.

IV.

Úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost:

Pro jejich malý dopravní význam: ul. Jižní (část), Lesní, Dělená – část, Úzká.
− Město Šenov, resp. MěPOS nezabezpečuje zimní údržbu na sjezdech z místních
komunikací k nemovitostem.

Příloha č. 4 zimního opatření r. 2020/2021

Seznam úložišť posypového materiálu v
posypových nádobách
1. Lapačka (prodejna)
2. Hasičská zbrojnice
3. U domu býv. Junák
4. Okružní – Pod Cieslarem
5. Strmá
6. Volně ložený posypový materiál na pozemku č. 22, ul. Zámecká.

