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Èlánek I.
Úvodní ustanovení

V souladu s obecnì závaznými právními pøedpisy stanoví tento plán i práva a povinnosti
správce místních komunikací, jakož i práva a povinnosti uživatelù místních komunikací v
mìstì Kopøivnici.
Úkoly správce místních komunikací jsou stanoveny v rozsahu stanoveném obecnì právními
pøedpisy a s pøihlédnutím k ekonomickým možnostem správce místních komunikací, tj. firmy
SLUMEKO, s.r.o. a vlastníka místních komunikací, tj. Mìsta Kopøivnice.
Tento plán poskytuje pøehled odpovìdných osob, vyèlenìné techniky a udržované sítì
místních komunikací v sezónì zimní údržby 2020/2021 na katastrálním území Kopøivnice,
Vìtøkovice, Drnholec n. L., Mniší a Vlèovice, pøehled fungování zimní operaèní a
zpravodajské služby ZÚ na úrovni správce MK, vlastníka MK a orgánù státní a místní správy,
stanovuje úkoly a postup jednotlivých složek pøi øešení kalamitních situací na síti MK
v majetku mìsta Kopøivnice.
Zimní údržba na síti místních komunikací se vykonává podle tìchto obecných zásad:
1) Zahájení režimu zimní údržby zaèíná od 1.11.2020 a konèí 31.3.2021
závady ve sjízdnosti zjištìné pøed a po tomto termínu jsou odstraòovány nebo alespoò
zmíròovány bezprostøednì po jejím zjištìní nebo nahlášení.
2) Obsah plánu zimní údržby MK vychází z vyhlášky è.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích è. 13/1997 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù.
zpìt na Obsah

Èlánek II.
Výklad pojmù
1. Správcem místních komunikací je SLUMEKO, s. r. o. Kopøivnice.
2. Obecnì závazné právní pøedpisy:
a) Zákon è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silnièní zákon) v platném znìní.
b) Vyhláška è. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojù, kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích.
3. Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zajiš•ování sjízdnosti a schùdnosti, a
to zmíròováním nebo odstraòováním závad ve sjízdnosti a schùdnosti, které vznikly
povìtrnostními podmínkami a to tak, aby tato èinnost byla zabezpeèována s pøihlédnutím
k potøebám na stranì jedné a ekonomickými možnostmi správce místních komunikací
a mìsta Kopøivnice na stranì druhé.
4. Ekonomické možnosti správce místních komunikací jsou dány výší finanèních
prostøedkù, které mùže na zimní údržbu místních komunikací poskytnout vlastník
místních komunikací, poètem pracovníkù a výší mzdových fondù, poètem a druhem
mechanismù a jinými možnostmi, které provádìní zimní údržby limitují.
5. Sjízdnost místních komunikací je takový stav komunikací, který umožòuje bezpeènou
jízdu motorových a nemotorových vozidel pøizpùsobenou povìtrnostním podmínkám,
dopravnì technickému stavu a stavebnímu stavu tìchto komunikací.
6. Schùdnost místních komunikací je takový stav komunikací urèených pro chodce, který
umožòuje bezpeènou chùzi pøizpùsobenou stavebnímu stavu komunikace,
povìtrnostním podmínkám a dalším okolnostem, které mùže chodec pøedvídat.
7. Závadami ve sjízdnosti místních komunikací jsou takové zmìny, které nemùže øidiè
pøedvídat ani pøi jízdì pøizpùsobené dopravnì technickému stavu a stavebnímu stavu
komunikace, povìtrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu a jiným zjevným
okolnostem. Závadami ve sjízdnosti nejsou úseky nebo èásti a souèásti místních
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komunikací, na nichž se podle plánu zimní údržby údržba neprovádí nebo se provádí jen
èásteènì (napø. pouze úhrn snìhu bez posypu), to znamená pouze omezenì. Závadou
ve sjízdnosti MK je také zúžení prùjezdního dopravního profilu vinou snìhových bariér
z nahrnutého snìhu vznikajících provádìním zimní údržby podél krajnic nebo obrub MK.
8. Závadami ve schùdnosti místních komunikací se rozumí závady obdobné jako
u sjízdnosti, pokud tyto závady neumožòují bezpeènou chùzi ani pøi zvýšené opatrnosti.
9. Povìtrnostními situacemi a jejich dùsledky, které mohou podstatnì zhoršit nebo
pøerušit sjízdnost, jsou vánice, dlouhodobé snìžení, vznik souvislé námrazy a ledové
vrstvy, mlhy, oblevy, mrznoucí déš•, vichøice, povodnì a pøívalové vody a jiné obdobné
povìtrnostní situace (§ 26 odst. 5 zákona è. 13/1997 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù).
10. Kalamitní situace je takový stav sítì místních komunikací, kdy není možno k zajištìní
sjízdnosti odstranit nebo zmírnit závady ve sjízdnosti v èasových limitech daných pro
jednotlivá poøadí dùležitosti místních komunikací pøi nasazení kapacit urèených rozpisem
plánu ZÚ a jestliže tento stav neumožòuje sjízdnost bìžným dopravním prostøedkem.
Jedná se o takový stav pøi déle trvajících snìhových srážkách a silném vìtru, kdy se
vytváøejí souvislé snìhové jazyky a závìje znemožòující prùjezdnost komunikací pro jiná
než speciální vozidla, pøípadnì takové pøekážky, které není možno objet, nebo stav pøi
mrznoucím dešti, kdy se náhle vytváøí plošnì rozsáhlá a souvislá ledová vrstva.
11. Definice údržbového zásahu pøi zimní údržbì MK
- provedení strojního úhrnu snìhu v souladu s podmínkami stanovenými aktuálním
platným Plánem zimní údržby MK pro dané zimní období na celé délce (ploše) všech
udržovaných MK II., III. a IV. tøídy
- provedení ruèního úhrnu snìhu v souladu s podmínkami stanovenými aktuálním
platným Plánem zimní údržby MK pro dané zimní období na celé délce (ploše) všech
udržovaných MK IV. tøídy
- provedení strojního nebo ruèního posypu inertním nebo chemickým posypovým
materiálem v souladu s podmínkami stanovenými aktuálním platným Plánem zimní
údržby MK pro dané zimní období na celé délce (ploše) všech udržovaných MK II.,
III. a IV. tøídy
- provedení zimní údržby na zastávkách hromadné dopravy, mostech, lávkách dle
soupisu v PZÚ schváleného pro aktuálnì platné zimní období
Soupis dalších požadovaných pracovních úkonù a operací souvisejících se zajištìním
zimní údržby MK:
- provozování øízených skládek, zásobníkù (nádob) s posypovým materiálem na
místech schválených uvedených ve výkazu výmìr uvedených dle platného Plánu ZÚ
- rozmístìní a prùbìžné udržování snìhových orientaèních tyèí, zásnìžek na úsecích
MK a dle výkazu výmìr uvedených platném Plánu ZÚ
- zajištìní a provedení nezbytných údržeb i jen na èásti udržovaných MK v pøípadì
výskytu lokálních závad ve schùdnosti nebo sjízdnosti MK nad rámec údržbového
zásahu
12. Pohotovostí se rozumí pøipravenost pracovníkù a strojù správce MK
k neprodlenému plnìní prací pøi zimní údržbì. Správce je povinen zabezpeèit
pohotovost po celou dobu trvání zimního období v nezbytnì nutné míøe s ohledem na
aktuální vývoj klimatických podmínek (spad snìhu, výskyty ledovky a náledí, výskyt
snìhových jazykù nebo závìjí a jiných nepøíznivých jevù, jejich následkem mohou
vzniknout závady ve schùdnosti a sjízdnosti místních komunikací a závady ve schùdnosti
prùjezdních úsekù silnic). Pohotovost správce vyhlašuje na základì dohody s Mìstem
Kopøivnice, ve které se stanoví rozsah a délka pøedpokládaného trvání pohotovosti.
Opakovaný výjezd strojních mechanismù a opìtovné vyslání ruèních pracovníkù do terénu
bìhem doby 24 hodin se poèítá jako další údržbový zásah.
Kontrola stavu sjízdnosti a schùdnosti všech udržovaných MK v zimním období musí být
provádìna nejménì 1 x dennì, o provedených kontrolách je nutno vyhotovit záznam do
provozního deníku (místo, datum, identifikace osoby, která provedla kontrolu a seznam
zjištìných závad, provedené opatøení ke zmírnìní závady).
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Pøi práci musí mít všichni ruèní pracovníci na sobì obleèenou oranžovou výstražnou vestu
nebo výstražný odìv s vysokou viditelností, øidièi pracovních vozidel musí mít na sobì
obleèenou výstražnou vestu již pøi vystoupení z vozidla.
zpìt na Obsah

Èlánek III.
Základní povinnosti správce místních komunikací a uživatelù tìchto komunikací
v zimním období

1. Základní povinnosti správce místních komunikací:
a) zajistit vèasnou pøípravu na provádìní prací stanovených plánem zimní údržby
b) zmíròovat a odstraòovat závady ve sjízdnosti a schùdnosti po celé zimní období
v rozsahu stanoveném tímto plánem
c) øídit a kontrolovat prùbìh provádìní zimní údržby a vést o této èinnosti pøedepsanou
evidenci
d) úzce spolupracovat s pracovníky Mìstského úøadu Kopøivnice a Mìstské policie
a Policie ÈR v Kopøivnici pøi zajiš•ování zimní údržby místních komunikací
e) po projednání s orgány policie zvážit zmìny v dopravním znaèení a dávat podnìt
Mìstské polici Kopøivnice k øešení odstranìní pøekážek na místních komunikacích
tak, aby bylo usnadnìno provádìní prací spojených se zimní údržbou (napø. zákaz
zastavení, zjednosmìrnìní komunikace, odtahy špatnì parkujících vozidel atp.).
2. Základní povinnosti uživatelù místních komunikací:
f)

pøizpùsobit jízdu a chùzi stavu místních komunikací v zimním období (sníh na
komunikacích, kluzkost, snìhové bariéry atd.)

g) pøi chùzi po chodnících a jiných komunikacích, urèených výhradnì pro chodce, dbát
zvýšené opatrnosti a vìnovat pozornost stavu komunikace
h) pøi chùzi používat té èásti místní komunikace, urèené pro pìší, která je posypána
i)

pøi pøecházení pozemní komunikace použít pøechodu pro chodce, který je udržován
podle plánu zimní údržby
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Èlánek IV.
Základní povinnosti vedoucích pracovníkù a provozních pracovníkù správce
místních komunikací pøi zajiš•ování zimní údržby místních komunikací

1. Vedoucí pracovníci
a) øídí a kontrolují výkon zimní údržby místních komunikací a vedou pøedepsanou
evidenci o prùbìhu zimní údržby
b) potvrzují prvotní doklady, vedené provozními pracovníky o uskuteènìných výkonech,
spotøebì posypových materiálù atd.
c) zúèastòují se vyšetøování dopravních nehod, u nichž je podezøení, že vznikly ze
závad ve sjízdnosti a schùdnosti místních komunikací
d) úzce spolupracují s orgány mìstského úøadu a policie
e) pøi vzniku kalamitní situace informují neprodlenì o vzniklé situaci Mìstský úøad
Kopøivnice a žádají o vyhlášení stavu kalamitní situace.
2. Provozní pracovníci
a) dle pokynù vedoucích pracovníkù plní svìdomitì úkoly, spojené se zimní údržbou
místních komunikací
b) o své èinnosti vedou pøedepsanou evidenci
c) bez souhlasu svého vedoucího nesmí opustit urèené pracovištì nebo pøerušit výkon
práce
d) pøi posypu místních komunikací a pøi odstraòování snìhu provádìjí výkony v poøadí,
stanoveném plánem zimní údržby
e) pøi provádìní prací dodržují všechny pøedpisy pro bezpeènost a ochranu zdraví pøi
práci.

Èlánek V.
Spolupráce správce místních komunikací s orgány mìstského úøadu, orgány policie,
Správou silnic Moravskoslezského kraje a podniky

1. Mìstský úøad Kopøivnice iniciativnì informuje správce místních komunikací o závadách
ve sjízdnosti a schùdnosti, které jeho pracovníci zjistili. Po vyhlášení kalamitní situace se
svým zástupcem úèastní práce v kalamitním štábu, který v takovémto pøípadì pøebírá
øízení zimní údržby.
2. Správce místních komunikací prùbìžnì informuje orgány mìstského úøadu o situaci ve
sjízdnosti a schùdnosti.
3. Pøíslušníci Mìstské policie Kopøivnice, Policie Èeské republiky informují neprodlenì
dispeèink správce místních komunikací o zjištìných závadách ve schùdnosti a sjízdnosti
místních komunikací.
4. V pøípadech, kdy vozidla, stojící na místních komunikacích, tvoøí pøekážku pro prùjezd
vozidel vykonávajících zimní údržbu místních komunikací (tvoøí pøekážku silnièního
provozu), rozhodne Policie Èeské republiky nebo Mìstská policie Kopøivnice v souladu
s § 27, odst. 1, zákona è. 361/2000 Sb. o pravidlech silnièního provozu, o odstranìní
takovéhoto vozidla, a to na náklady toho, kdo pøekážku zpùsobil. Správce místních
komunikací instaluje do platné polohy dopravní znaèení zakazující stání motorových
vozidel v nìkterých úsecích místních komunikací podle pøehledu uvedeného v Pøíloze
è.9.
5. K ohledání místa dopravní nehody na místních komunikacích pozve pøíslušník policie
zástupce správce MK vždy, kdy má podezøení, že k nehodì došlo z dùvodu závady ve
sjízdnosti nebo schùdnosti komunikace. Pøi posuzování dopravních nehod, zpùsobených
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øidièi správce místních komunikací pøi provádìní prací spojených se zimní údržbou, bude
vždy dùslednì zkoumáno zavinìní øidièe, zejména s ohledem k výkonu práce, které øidiè
provádí (jízda na kluzkých komunikacích, jejichž posyp jako první musí zajiš•ovat a z
toho vyplývající rizikovost). Vozidla správce místních komunikací jsou pøi provádìní zimní
údržby oprávnìna podle vyhlášky o provozu vozidel na pozemních komunikacích
v platném znìní používat výstražného svìtelného znamení.
6. Se správcem státních komunikací, tj. se Správou silnic Moravskoslezského kraje –
støediskem v Novém Jièínì, spolupracuje správce místních komunikací zejména pøi
koordinaci údržby na prùjezdních úsecích silnic a na místních komunikacích, a to jak pøi
úhrnu snìhu, tak i pøi posypu vozovek posypovými materiály atd.
7. S místními podniky a vlastníky nemovitostí spolupracuje správce místních komunikací
pøi koordinaci údržby místních a úèelových komunikací a v dobì vyhlášené kalamitní
situace.
zpìt na Obsah

Èlánek VI.
Kalamitní situace
1. Kalamitní situaci vyhlašuje statutární zástupce Mìsta Kopøivnice na žádost správce
místních komunikací. Zajiš•ování sjízdnosti a schùdnosti se po dobu kalamitní situace
provádí operativnì podle povìtrnostních podmínek do doby, než je zajištìna sjízdnost
a schùdnost místních komunikací v obvodu mìsta.
2. Po vyhlášení kalamitní situace jsou povinni všichni pracovníci správce místních
komunikací se neprodlenì dostavit na pracovištì a okamžitì plnit úkoly, kterými byli
povìøeni.
3. V pøípadì snìhové kalamity bude odvážen sníh hlavnì ze zastávek místní dopravy,
z úzkých èástí ulic, kde by došlo k ohrožení chodcù a nebylo možné míjení vozidel,
v místech nedostateèného rozhledu na køižovatkách, u pøechodù pro chodce (odstranìní
snìhových bariér) s nedostateèných rozhledem na pøecházející chodce a z dopravnì
dùležitých parkoviš• na území mìsta – výèet viz samostatná Pøíloha è 8.
Pøi zimní kalamitì je obvyklý zpùsob údržby podle plánu ZÚ nedostateèný, a proto
správce místních komunikací mobilizuje další dostupné prostøedky a rezervy
a soustøeïuje svou èinnost k zajištìní sjízdnosti na dopravnì dùležitých tazích.
Komunikace, na nichž není možno sjízdnost udržet, se doèasnì uzavírají.
Pøi mimoøádnì nepøíznivých klimatických podmínkách øídí zimní údržbu kalamitní štáb.
Kalamitní štáb zasedá operativnì a projednává organizaci ZÚ a spojení. Další jejich zasedání
jsou svolávána operativnì vedoucím štábu k øešení vzniklých kalamitních situací. Poèet
zasedání a rozsah svolání jednotlivých èlenù operaèního štábu je dán potøebou konkrétního
øešení kalamitní situace.
Složení kalamitního štábu:
1) Statutární zástupce Mìsta Kopøivnice – vedoucí štábu
2) Statutární zástupce správce MK nebo jím povìøený zástupce – zástupce vedoucího
štábu
3) Mistr støediska provádìjící ZÚ – èlen štábu
4) Velitel Mìstské policie Kopøivnice nebo jím povìøený zástupce - èlen štábu
5) Velitel obvodního oddìlení Policie ÈR v Kopøivnici nebo jím povìøený zástupce - èlen
štábu
6) Povìøený pracovník MÚ Kopøivnice (z odboru OMM nebo z odboru dopravy) - èlen
štábu
Kalamitní štáb informuje o jednotlivých nesjízdných úsecích MK operaèní pracovníky
Mìstské policie a Policie ÈR v Kopøivnici a dále místní sdìlovací prostøedky (Kabelová TV,
mìstský rozhlas, internet na www.koprivnice.cz nebo na webu správce MK apod.).
Èinnost kalamitního štábu:
- pøebírá øízení zimní údržby a po vyèerpání všech dostupných možností zajiš•uje
výpomoc k odvrácení kalamity i u jiných organizací
-8-
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urèí konkrétní opatøení jednotlivým pracovníkùm ZÚ, zejména pokud jde o vylouèení
nebo zahrnutí jednotlivých úsekù místních komunikací do výkonu ZÚ
zajistí vèasnou informovanost o situaci a vyhlášeném kalamitním stavu a jeho
dopadech u dotèených odborù mìstského úøadu v Kopøivnici
informuje o vzniklé kalamitní situaci okresní složky IZS
vyhlašuje ukonèení zimní kalamitní situace a pøechod na obvyklou zimní údržbu dle
plánu ZÚ
ukonèení kalamity se oznamuje všem orgánùm a institucím, kterým byl oznámen její
vznik
na závìr své èinnosti provede písemné vyhodnocení prùbìhu kalamity a pøípadnì
formuluje poznatky a zkušenosti k využití pro pøíští uplatnìní.

Úkolem kalamitního štábu je zejména:
- znát organizaci zimní údržby
- provìøit pøipravenost správce MK vèetnì dodavatelù výkonù zimní údržby
- spolupracovat pøi øízení zimní údržby za kalamitní situace s odpovìdnými pracovníky
za ZÚ sousedních mìst a obcí
- øídit a organizovat výkon zimní údržby a pøijímat a kontrolovat plnìní opatøení pro
odstranìní kalamitních situací.
zpìt na Obsah

Èlánek VII.
Základní technologické postupy pøi zajiš•ování zimní údržby místních komunikací II.
a III. tø. (MK s provozem motorových vozidel)
1. S odklízením snìhu mechanickými prostøedky se zaèíná v dobì, kdy vrstva napadlého
snìhu dosáhne 3 - 6 cm. V místních èástích Lubina, Vlèovice a Mniší se s uklízením
snìhu zaèíná s úhrnem snìhu pøi dosažení tlouš•ky vrstvy 5 - 8 cm. Pøi trvalém snìžení
se odstraòování snìhu periodicky opakuje. Na dopravnì dùležitých komunikacích se
odstraòování snìhu provádí v celé jejich šíøce, na ostatních komunikacích pouze v
jednom pruhu (1 šíøka pracovního zábìru radlice nebo zametacího kartáèe pøíslušného
mechanizmu).
2. Zdrsòování náledí nebo provozem uježdìných snìhových vrstev posypem inertními
materiály (drcená vysokopecní struska):
a) Úèinek posypu inertními materiály spoèívá v tom, že jednotlivá zrna posypového
materiálu ulpí na povrchu náledí nebo zhutnìného snìhu, èímž se zvýší koeficient
podélného tøení. Z toho vyplývá, že posypem inertními materiály se pouze zmíròuje
kluzkost vozovky nebo chodníku. Úplné odstranìní kluzkosti nelze dosáhnout
žádným z posypových materiálù.
b) Posyp inertními materiály se provádí v souladu s obecnì závaznými právními
pøedpisy v celé délce pouze na dopravnì dùležitých místních komunikacích a
ostatních místních komunikacích na dopravnì nebezpeèných místech (napø. velké
stoupání, køižovatky, ostré smìrové oblouky, autobusové zastávky atp.). Plošný
posyp na MK v místních èástích Lubina, Mniší a Vlèovice se neprovádí, vyjma úsekù
uvedených v grafické pøíloze è.1. V krajním pøípadì si posyp MK zabezpeèují
sami úèastníci silnièního provozu ze samostatnì zøízených a oznaèených
skládek s inertním posypem – viz seznam skládek uvedený v èl. XVII. V pøípadì
vzniku nepøíznivých klimatických podmínek (námraza, náledí, ledovka) bude
provedení strojního plošného posypu MK v místních èástích Lubina, Mniší a Vlèovice
ze strany správce øešeno a provádìno na základì dohody o rozsahu a termínu
provedení údržby mezi správcem a vlastníkem MK (zastoupen odborem OMM MÚ
Kopøivnice).
3. Celoplošné odstraòování snìhu a náledí chemickými posypovými prostøedky (balená
nebo volnì ložená posypová sùl s protispékavým pøípravkem) se provádí pouze
v nìkterých úsecích místních komunikací – dle seznamu komunikací pro motorová
vozidla uvedených v pøíloze è. 1 a dle grafické pøílohy è. 7, na pøechodech a lávkách pro
pìší dle pøílohy è. 2, na schodech dle pøílohy è. 3. Správce místních komunikací je
-9-
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povinen zajistit posyp pouze dávkami, které stanoví pøíslušný provádìcí pøedpis vydaný
ministerstvem dopravy. Tímto ustanovením není vylouèeno provádìní celoplošného
chemického posypu i na ostatních komunikacích v pøípadì plošnì se vyskytujících a
náhle vzniklých závad ve sjízdnosti, schùdnosti ostatních místních komunikací.
V takovém pøípadì bude provedení strojního plošného posypu MK mimo výše uvedené
úseky ze strany správce øešeno a provádìno na základì dohody o rozsahu a termínu
provedení údržby mezi správcem a vlastníkem MK (zastoupen odborem OMM MÚ
Kopøivnice).
4. Z hlediska ochrany pøírody bude v místech chemického posypu dbáno na to, aby se
zasolený sníh nenahrnoval ke stromùm, ale mimo dosah jejich koøenového systému,
nebo se odvážel v okamžiku vìtšího množství snìhu. V dùsledku zvýšeného zasolení
dochází k odumírání døevin.
5. Ruèní odstraòování snìhu, náledí, ledovky se provádí ruènì zejména na pøechodech pro
chodce, schodech, lávkách a na místech, kde není možné sníh odstranit mechanizaèními
prostøedky.
Pøi déletrvajícím snìžení se provádí úhrn snìhu opakovanì do doby ukonèení srážek a
dokonèení všech prací na daném pracovním okrsku nebo pracovním okruhu údržbového
mechanismu.
6. V pøípadì vyhlášení snìhové kalamity nebo v pøípadech zhoršeného prùjezdu nìkterých
úsekù MK díky vzniklým snìhovým bariérám pøi opakovaném úhrnu snìhu je nutno po
dohodì a na základì pokynu vlastníka MK provést jeho odvoz na skládky snìhu
definované v èlánku XVII.
7. Stanovení priorit a urèení lokalit pro odvoz snìhu bude øešeno pouze na základì
dohody o rozsahu a termínu provedení mezi správcem a vlastníkem MK (zastoupen
odborem OMM MÚ Kopøivnice) a bude následnì provádìno na základì pokynu vlastníka
MK.
zpìt na Obsah
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Èlánek VIII.
Specifikace poøadí dùležitosti a èasové lhùty pøi provádìní ZÚ na MK II. A III. tø.
s provozem motorových vozidel
Seznam a zaøazení udržovaných MK je uveden v pøíloze è. 1 PZÚ.
ÚDRŽBA MK V ZIMNÍM OBDOBÍ NEZAHRNUJE ÚDRŽBU PARKOVIŠ•, VYJMA
INDIVIDUÁLNÌ ØEŠENÝCH LOKALIT PØI VYHLÁŠENÉ KALAMITNÍ SITUACI.
Zimní údržbou se podle poøadí dùležitosti zmíròují závady vznikající povìtrnostními vlivy a
podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti místních komunikací a ve schùdnosti místních
komunikací a prùjezdních úsekù silnic.
Charakteristika poøadí dùležitosti:
I.
poøadí dùležitosti – páteøní pøíjezdové komunikace, trasy místní autobusové
hromadné dopravy, pøístupové komunikace ke zdravotnickým zaøízením, trasy
výjezdù požárních vozù
celkem podle plánu ZÚ – 21 291 m v grafických pøílohách vyznaèeno èervenì
II.

poøadí dùležitosti – dùležité pøístupové obslužné komunikace, pøíjezd zásobování,
pøíjezd ke školským zaøízením, komunikace, které mají význam pro dopravu
zamìstnancù firem
celkem podle plánu ZÚ – 8 653 m v grafických pøílohách vyznaèeno modøe

III.

poøadí dùležitosti - místní komunikace, které mají význam pouze pro dopravu
individuální
celkem podle plánu ZÚ - 46 246 m v grafických pøílohách vyznaèeno žlutì

Tabulkový pøehled:

Lubina MK III.tø.
Mniší MK III.tø.
Vlèovice MK III.tø.
Vlèovice MK II. tø.
mezisouèet místní èásti
celkem Kopøivnice +
míst. èásti (III. tø. - C)
celkem Kopøivnice +
míst. èástí II. tø - B
MK 1. poøadí (délka m)
MK 2. poøadí (délka m)
MK 3. poøadí (délka m)
celkem

délka MK
18 330
8 751
5 339
2 017
34 437

66 743
36 340

ZU MK
16 691
8 751
4 967
2 017
32 426

plocha ZU
63 120
29 073
21 686
17 822
131 701

64 254

322 321

12 469

127 678

449 999
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Vlastními výkony úhrnem snìhu nebo posypem komunikací musí být zajištìno
zmírnìní závad sjízdnosti v tìchto èasových lhùtách od výjezdu techniky provádìjící
zimní údržbu:
- na místních komunikacích II. nebo III tø. zaøazených do
I. poøadí dùležitosti
do 4 hodin
II. poøadí dùležitosti
do 12 hodin
III. poøadí dùležitosti
po ošetøení komunikací v
I. a II. poøadí, nejpozdìji
však do 48 hodin
Èasové limity pro zahájení prací pøi zimní údržbì MK
a) Pøi odstraòování snìhu úhrnem:
- nejpozdìji do 60 minut od zjištìní, že vrstva napadaného snìhu dosáhla 3 cm
b) Pøi posypu chemickými nebo inertními materiály pro zmírnìní závad kluzkosti:
- nejpozdìji do 60 minut od zjištìní, že se na MK zhoršila sjízdnost nebo schùdnost
vytvoøením kluzkosti
TYTO VÝŠE UVEDENÉ LHÙTY NEPLATÍ NA ÚZEMÍ, NA NÌMŽ BYL VYHLÁŠEN
KALAMITNÍ STAV.
Zimní údržba komunikací II. tø. a III. tø. v místních èástech Lubina, Vlèovice a Mniší:
Úhrn snìhu je zajištìn smluvnì s místními subdodavateli, v pøípadì potøeby je posyp zajištìn
správcem komunikací.
zpìt na Obsah
Èlánek IX.
Soupis místních komunikací (dopravních staveb), na nichž se zimní údržba neprovádí
Vzhledem k dopravnì technickému stavu níže uvedených místních komunikací, to je k jejich
pøíènému uspoøádání, pøíèným sklonùm, šíøce vozovky, pevným pøekážkám (stromùm,
sloupùm VO a NN), smìrovým obloukùm, podélným sklonùm a vzhledem ke stavebnímu
stavu tìchto komunikací, to je podélným vlnám, pøíèným vlnám, èetným výtlukùm apod. se
zimní údržba neprovádí na tìchto komunikacích (mapové podklady viz grafická pøíloha è. 1
a pøíloha è. 9):
Seznam místních komunikací a chodníkù na území mìsta KOPØIVNICE, které nebudou
v zimním období udržovány

-

betonová lávka pøes drážní tìleso trati Studénka – Veøovice za OC TESCO (L9
v pasportu MK)
ocelová lávka pøes vodní tok Kopøivnièka nad koupalištìm (L8 v pasportu MK)
chodníky v parku Edvarda Beneše
chodníky v parku mezi ul. Sadová a Pionýrská mimo schodištì
chodníky v parku za pomníkem TGM a kostelem
chodníky za domy è. p. 1305 - 1307 na ul. Obráncù míru – zadní vstupy
chodník na ul. Sportovní pøiléhající k oplocení nemovitostí RD è. p. 809 až 833
v délce 180 m
chodník na ul. Sadová pøiléhající k oplocení nemovitostí RD è. p. 466 až 522 v délce
175 m
chodník na ul. Pod Bílou horou pøed øadovými RD è. p. 1263 až 1284 v délce 240 m
chodník na ul. Husova pøiléhající k oplocení nemovitostí RD è. p. 429 až 434 v délce
196 m
chodník na ul. Husova pøiléhající k oplocení nemovitostí RD è. p. 454 až 1015 v
délce 120 m
chodník na ul. Husova pøiléhající k oplocení nemovitostí RD è. p. 507 až 510 v délce
85 m
chodník na ul. Husova pøiléhající k oplocení nemovitostí RD è. p. 607 až 800 v délce
86 m
chodník na ul. Bezruèova pøiléhající k domùm è. p. 23 a 647 v délce 37 m
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chodník na ul. Bezruèova pøiléhající k oplocení nemovitostí RD è. p. 535 až 793 v
délce 175 m
chodník na ul. Wolkerova pøiléhající k oplocení nemovitostí RD è. p. 525 až 548 v
délce 81 m
chodník na ul. Wolkerova pøiléhající k domu è. p. 650 v délce 27 m
chodník na ul. Wolkerova pøiléhající k bytovým domùm è. p. 23 a 674 - 678 v délce
153 m
chodník na ul. Pabla Nerudy pøiléhající k oplocení nemovitostí RD è. p. 80 a 81 v
délce 63 m
chodník na ul. Severní od garáží na sídlišti Sever po ul. Pøíborská v délce 342 m
chodník na ul. Severní od ul. Pøíborská po ul. Nádražní na stranì vrakovištì v délce
110 m
chodník na ul. Severní od ul. Pøíborská po ul. Nádražní u stavebnin v délce 106 m
chodník na ul. Èeská pøiléhající k oplocení nemovitostí RD è. p. 328 až 322 v délce
202 m
chodník na ul. Dìlnická pøiléhající k oplocení nemovitostí RD è. p. 74 až 118 v délce
174 m
chodník mezi ul. Mírová (od RD è. p. 804) po betonovou lávku na ul. Dìlnická v
délce 175 m
chodník na ul. Štramberská pøilehlý k oplocení železnièní stanice Štramberk po
objekt è. p. 392 v délce 154 m
chodník na ul. Štramberská k budovì ZŠ Námìstí è. p. 340 v délce 71 m
chodník na ul. Štramberská od ul. Høbitovní po ul. Pabla Nerudy v délce 164 m
chodníky podél ul. Horní pøilehlé k nemovitostem RD è. p. 116 a 427 a pøed
bytovými domy è. p. 1111 až 1114 v délce 112 m
úsek MK (cyklostezka) Paseky od RD è. p. 589 smìr Závišice po hranici k. ú. Pøíbor
v délce 169 m
MK – stezka pro pìší a cyklisty mezi ul. K Pasekám a ul. Èeská v délce 97 m
MK Paseky smìr Pøíbor (ke kapli) na pozemku parc. è. 1480, k. ú. Kopøivnice od RD
è. p. 191 v délce 120 m po hranici k. ú. Pøíbor
MK Paseky smìr Závišice na pozemku parc. è. 1438, k. ú. Kopøivnice v délce 280
m po hranici k. ú. Závišice
chodník od ul. Sportovní k ul. Pod Bílou horou pøed RD è. p. 1284 v délce 21 m
chodník za bytovými domy è. p. 1106 – 1110 ul. I. Šustaly v délce 143 m
chodník za domy è. p. 958, 959 ul. Pod bílou horou v délce 45 m
chodník od domu è. p. 1116 na ul. Erbenova kolem hospùdky „U
mùstku“ s vyústìním u lávky pøes vodní tok Kopøivnièka za areál firmy Favea
v délce 80m
chodník za garážemi ul. Polní v délce 51 m – úsek 9
chodník na ul. Francouzská mezi domy è. p. 1317 a 1022/14 v délce 27 m
chodník u domu è. p. 1190 na ul. Francouzská – v délce 35m
chodníky ve vnitrobloku bytových domù è. p. 1204 - 1208 (ul. Francouzská), è. p.
1209-1213 (ul. Osvoboditelù) v délce 295 m – úsek 4
chodníky ve vnitrobloku bytových domù è. p. 1191 - 1195 (ul. Francouzská) v délce
130 m – úsek 8
chodníky ve vnitrobloku bytových domù è. p. 1233 - 1238 (ul. 17. listopadu a ul.
Osvoboditelù) v délce 171 m – úsek 5
chodníky ve vnitrobloku bytových domù è. p. 1230 - 1232 (ul. 17. listopadu) v délce
75 m – úsek 6
chodníky ve vnitrobloku bytových domù è. p. 1226 - 1228 (ul. 17. listopadu) v délce
74 m – úsek 7
chodníky ve vnitrobloku bytových domù è. p. 1087 – 1088 (ul. Ignáce Šustaly)
v délce 72 m – úsek 10
chodníky ve vnitrobloku bytových domù è. p. 1104 a 1078 - 1080 (ul. Ignáce Šustaly)
v délce 135 m – úsek 11
chodníky ve vnitrobloku bytových domù è. p. 1141 - 1142 (ul. Alšova) v délce 63 m
– úsek 13a
- 13 -
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chodníky ve vnitrobloku bytových domù è. p. 1145 - 1146 (ul. Alšova) a za Foto
Morava v délce 305 m – úsek 13d
chodníky ve vnitrobloku bytových domù è. p. 1126 a 1127 (ul. Štramberská) v délce
68 m – úsek 12
chodník kolem dìtského høištì u è. p. 1341 (ul. Štramberská) v délce 30 m – úsek
13b
chodník kolem dìtského høištì u è. p. 1341 ul. (Štramberská) v délce 36 m – úsek
13c
pravostranný chodník na jednosmìrné komunikaci ul. Sokolovská v délce 104 m –
z dùvodu zøízení šikmých parkovacích stání na chodníku
cyklistický pruh na spoleèné stezce pro pìší a cyklisty na ul. Panská a ul. Dìlnická
v délce 1400 m
chodník za bývalou budovu vrátnice za MÚ - v délce 50 m
chodník ve vnitrobloku BD 1166 – 1170 na ul. Pod Morávií v délce 68m

do kategorie neudržovaných místních komunikací se øadí rovnìž veškerá pozemní
komunikaèní napojení spojující místní komunikace (udržované i neudržované) se sousedními
nemovitostmi a to i v pøípadì, že tyto sousední nemovitosti budou ve vlastnictví mìsta
Kopøivnice. Udržovány v tomto smyslu nebudou žádná napojení, bez ohledu na to, zda se
jedná o „pøední“ èi „zadní“ vchod do budovy.
Jízda (chùze) na tìchto komunikacích je možná i v mimo zimním období v nìkterých
pøípadech pouze se zvýšenou opatrností a vlastní odpovìdností úèastníka provozu na MK.
V zimním období je z dùvodu bezpeènosti práce øidièù správce místních komunikací
vylouèeno tyto komunikace udržovat.
Kromì toho je provádìní zimní údržby na tìchto místních komunikacích vylouèeno i z
hlediska ekonomického, ponìvadž náklady na jejich zimní údržbu s ohledem na jejich
stavební uspoøádání (úzké chodníky se sloupy DZ a VO) jsou nepøístupné pro techniku
správce MK a s ohledem na jejich dopravní využití chodci jsou náklady na zimní údržbu
nìkolikanásobnì vyšší než u ostatních místních komunikací.
Neudržování tìchto komunikací je v souladu s obecnì závaznými právními pøedpisy a lze
konstatovat, že takovéto komunikace nejsou udržovány ani v jiných mìstech. Neudržováním
uvedených MK nevzniká problém s pøístupem do daného území, v zimní údržbì MK budou
udržovány náhradní pìší trasy a zpravidla paralelnì vedoucí MK (na druhé stranì ulice),
které jsou udržovány podle PZÚ.
Neudržované úseky MK pro motorová vozidla jsou oznaèeny svislým dopravním
znaèením A22 + E13 (Komunikace není v zimním období udržována) nebo A22 + DT
E13 (Komunikace není v zimním období udržována pro motorová vozidla),
neudržované MK pro pìší jsou oznaèeny informativní tabulkou (Chodník není v zimním
období udržován) na zaèátku a konci každého úseku takto neudržované MK.
zpìt na Obsah
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Èlánek X.
Specifikace údržby komunikací IV. tøídy - pro pìší:
S odklízením snìhu na tìchto komunikacích mechanickými prostøedky se zaèíná v dobì, kdy
vrstva napadlého snìhu dosáhne 1-2 cm a souèasnì výška snìhu nesmí pøestoupit 5 cm.
Na tìchto komunikacích musí být trvale odstranìno náledí posypem. Bude provedeno rovnìž
vybudování pohotovostních skládek na zvláš• nebezpeèných exponovaných místech nebo
v úsecích s èastým výskytem náledí. Pokud jsou u komunikace chodníky po obou stranách,
bude v první fázi provádìna údržba pouze u chodníku na jedné stranì. Na dopravnì
významných komunikacích pro pìší je možno provádìt strojní odmetání snìhu prachového
typu již od tl. vrstvy snìhové pokrývky 1-2 cm. Soupis dopravnì významných komunikací pro
pìší udržovaných strojním zametáním slabé snìhové vrstvy je uveden v pøíloze è. 10. Strojní
zametání se používá také v pøípadì odstraòování rozšlapaného kašovitého snìhu, kdy je již
strojní úhrn chodníku neefektivní a není možno dostateèným zpùsobem vyhrnout chodníky.
Sníh je nutné odstraòovat (strojní úhrn nebo zametání) tak, nedošlo k jeho zhutnìní
(sešlapání) probíhajícím provozem na místní komunikaci.
Na samostatných komunikacích pro chodce se odstraòování (úhrn) snìhu provádí pouze v
jednom pruhu (1 šíøka pracovního zábìru radlice nebo zametacího kartáèe pøíslušného
mechanizmu), tj. v šíøce min. 1,5m. Stezka pro chodce a cyklisty kolem Kopøivnièky a chodník
v centru mìsta vedoucí od ul. Štefánikova smìrem k ul. Záhumenní skrz centrální pìší zónu
se udržují ve dvou pruzích, tj. ve dvou zábìrech radlice nebo zametacího kartáèe pracovního
mechanismu).
Pokud je chodník užší než 1,5m , odstraòují se závady ve schùdnosti chodníku vzniklé
náledím a snìhem pouze v šíøce pracovního zábìru nasazeného údržbového mechanismu
(malá ruènì vedená mechanizace).
Vazba na zajiš•ování schùdnosti MK pro motorová vozidla: vzhledem k tomu, že místní
komunikace pro motorová vozidla jsou udržována úhrnem snìhu a posyp je provádìn pouze
na vybraných nebezpeèných místech, jsou chodci povinni pøi pøecházení vozovky v místech
mimo pøechod pro chodce, oznaèený svislou dopravní znaèkou, dbát zvýšené opatrnosti.
Taktéž jsou chodci povinni dbát zvýšené opatrnosti pøi pøecházení v místech snìhových
bariér, vzniklých pøi provádìní strojního úhrnu snìhu (plužení) kolem komunikací nebo
chodníkù.
Údržba pøechodù pro chodce (vyznaèených svislým i vodorovným DZ), lávek pro pìší,
schodiš•, nástupních ostrùvkù a chodníkù autobusových zastávek uvedených
v pøílohách è. 2, è. 3, è. 4 a è. 5 se provádí trvale i pøi malém spadu snìhových srážek,
mrznoucích srážek, vzniku náledí, ledovky. Technologie provádìné údržby spoèívá
v ruèním nebo strojním úhrnu nebo odmetení snìhu, provedení chemického posypu
nebo inertního posypu pøi teplotách nižších než -10 stupòù Celsia. Správce MK
organizuje provádìní zimní údržby v nìkolika pracovních okrscích – viz pøehled
uvedený v pøíloze è. 11.
Chodníky, vzniklé prošlapáním v parcích, sídlištích a v jiných èástech mìsta, nebudou
správcem udržovány, nebo• tyto nejsou zahrnuty v pasportu MK.
Na sídlištích SEVER, Korej, v jižní èásti mìsta smìrem ke Štramberku, v centru, Pod
Morávií a u ostatní bytové výstavby v majetku (ve správì) REKAZu, Oblastního
stavebního bytového družstva v Kopøivnici a jiných dalších bytových družstev nebo
spoleèenství vlastníkù bytových jednotek zajiš•uje zimní údržbu vlastník bytového
domu (resp. jeho správce) a to minimálnì od vchodu do domu po hlavní chodníky
udržované správcem komunikací.
Na základì ustanovení zákona è. 13/1997 Sb., o komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù
pøímé napojení nemovitosti na pozemní komunikaci není úèelovou komunikací. Z dalších
ustanovení zákona o pozemních komunikacích popisující místní a úèelové komunikace lze
dovodit, že pøímé pøipojení nemovitostí (bytových domù) není ani místní komunikací IV. tøídy
nebo úèelovou komunikací. Vstupy do domù (zpevnìná plocha vèetnì pøístupového
schodištì, pokud se v daném místì vyskytuje, napojující pøední nebo i zadní vstup do
bytového domu na zpravidla chodník – místní komunikaci) nejsou tedy komunikací, a to bez
ohledu na to jak jsou dlouhé.
zpìt na Obsah
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Èlánek XI.
Specifikace poøadí dùležitosti pøi údržbì MK IV. tø. - chodníkù
I. poøadí dùležitosti - pìší komunikace (chodníky, stezky, schodištì apod.) širšího významu,
napø. chodníky v mìstském centru zástavby, zastávky veøejných dopravních prostøedkù,
pøístupy k tìmto zastávkám a další pìší komunikace dùležité jako pøechody pro chodce.
Pokud jsou na jedné ulici chodníky po obou stranách ulice, prioritnì se udržuje nejdøíve
chodník na jedné stranì ulice a chodník na druhé stranì se udržuje až ve II. poøadí dùležitosti.
II. poøadí dùležitosti - spojovací a pøístupové pìší komunikace, které slouží pøevážnì
obyvatelùm pøilehlých nemovitostí, málo frekventované pìší komunikace, které lze nahradit
jinou soubìžnou trasou – napø. rekreaèní stezky v parcích, chodník na druhé stranì ulice
apod.
Vlastními výkony úhrnem snìhu nebo posypem komunikací musí být zajištìno zmírnìní
závad schùdnosti na MK IV. tø. v tìchto èasových lhùtách (uvádìno od výjezdu techniky
provádìjící zimní údržbu) :
- na místních komunikacích IV tø. zaøazených do
I. poøadí dùležitosti
(všechny dopravnì významné chodníky dle pøílohy è. 10
do 12 hodin
II. poøadí dùležitosti
(ostatní udržované chodníky)
po ošetøení komunikací v I. poøadí, nejpozdìji však
do 48 hodin

- na místních komunikacích IV tø. zaøazených do

Èasové limity pro zahájení prací pøi zimní údržbì MK
c) Pøi odstraòování snìhu úhrnem nebo strojním zametáním:
- nejpozdìji do 60 minut od zjištìní, že vrstva napadaného snìhu dosáhla 3 cm
d) Pøi posypu chemickými nebo inertními materiály pro zmírnìní závad kluzkost:
- nejpozdìji do 60 minut od zjištìní, že se na MK zhoršila sjízdnost nebo schùdnost
vytvoøením kluzkosti
TYTO VÝŠE UVEDENÉ LHÙTY NEPLATÍ NA ÚZEMÍ, NA NÌMŽ BYL VYHLÁŠEN
KALAMITNÍ STAV.
Celková plocha chodníkù - MK IV. tøídy vèetnì chodníkù v místních èástích Lubina,
Mniší a Vlèovice ve správì SLUMEKO s.r.o. èiní 200 572 m2 (nejsou zahrnuty stavby,
které nebyly ke dni zpracování PZÚ pøedány do správy a údržby)
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Èlánek XII.
Posypové materiály
A)
Pro posyp místních komunikací II. A III. tø. pro motorová vozidla bude používáno inertních
posypových materiálù, a to drcená vysokopecní struska nebo kamenná dr• ve fr. 0-8, fr. 8-16
nebo chemický posyp posypovou solí 2-E volnì loženou
B)
Pro posyp komunikací IV. tø. pro pìší bude používána vysokopecní struska frakce nebo
kamenná dr• 0 - 8 mm. Na povrchy chodníkù se zledovatìlou vrstvou snìhu, s podélným
stoupáním bude použit chemický posyp posypová sùl.
C)
Na posyp schodiš•, lávek a pøechodù pro pìší bude používána posypová sùl 2-E (volnì
ložená nebo pytlovaná).
V pøípadì mrznoucího deštì, pøi tvorbì ledovky, námrazy, k odstraòování
zledovatìlých vrstev, vyjetých kolejí, zmrazkù bude k posypu na místních
komunikacích celoplošnì použita posypová sùl 2-E (s protispékavou pøísadou) volnì
ložená nebo pytlovaná.
Dávkování a používání posypových materiálù:
Dávkování a technologie používání posypových materiálù pro odstraòování náledí nebo
ujetých snìhových vrstev chemickými materiály, zdrsòování náledí nebo ujetých snìhových
vrstev posypem zdrsòovacími (inertními) materiály se øídí podmínkami a dodržováním dávek
uvedenými ve vyhlášce è. 104/1997 Sb. pøíloha è.7.
Preventivní posypy chemickými materiály pøed oèekávaným spadem snìhu nebo vznikem
náledí se provádí dávkami 5 až 10 g/m2 a mohou se provádìt pouze tehdy, jsou-li vozovky
vlhké a teplota klesá nebo již klesla k +1 st. Celsia.
Po skonèení zimní údržby je povinností zbytkový posypový materiál z místních komunikací,
odvodòovacích vpustí a žlabù na MK odstranit.
zpìt na Obsah

Èlánek XIII.
Zajiš•ování schùdnosti prùjezdních úsekù silnic
Na prùjezdních úsecích silnic v zast. území mìsta Kopøivnice vèetnì místních èástí u silnic
è. I/58, II/480, II/482, II/483, III/4824 se závady ve schùdnosti zmíròují správcem místních
komunikací pouze na pøechodech pro chodce dle pøílohy è. 2 PZÚ.
Zajiš•ování schùdnosti prùjezdních úsekù silnic mimo pøechody pro chodce zajiš•uje Správa
silnic Moravskoslezského kraje, støedisko Nový Jièín pouze zmíròováním závad ve sjízdnosti
prùjezdních úsekù.
Zajiš•ování schùdnosti na prùjezdních úsecích silnic se provádí správcem místních
komunikací pouze na pøechodech pro chodce, oznaèených vodorovnou dopravní znaèkou
V7 a svislou dopravní znaèkou IP6 (Pøechod pro chodce).
Souèástí zajiš•ování schùdnosti prùjezdních úsekù silnic je i odstranìní pøípadných
snìhových bariér vytvoøených pøi zmíròování závad ve sjízdnosti prùjezdních úsekù silnic,
které ztìžují pøístup na pøechod pro chodce.
Z dùvodu odlišné správy a údržby prùjezdních úsekù silnic a místních komunikací
není možno zajistit soubìžnou zimní údržbu silnic a pøiléhajících chodníkù.
zpìt na Obsah
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Èlánek XIV.
Zajiš•ování schùdnosti na místních komunikacích II. – III. tø. s provozem motorových
vozidel
Na místních komunikacích II. a III. tøídy se závady ve schùdnosti zmíròují v rozsahu
zmíròování závad ve sjízdnosti místní komunikace a dále na pøechodech pro chodce
uvedených dle pøílohy è. 2 PZÚ.
Zajiš•ování schùdnosti na pøechodech pro chodce se provádí pouze na pøechodech pro
chodce, oznaèených vodorovnou dopravní znaèkou V7 a svislou dopravní znaèkou IP6
(Pøechod pro chodce).
Souèástí zajiš•ování schùdnosti prùjezdních úsekù silnic I. – III. tø. je i odstranìní pøípadných
snìhových bariér vzniklých pøi zmíròování závad ve sjízdnosti místních komunikací, které
ztìžují pøístup na pøechod pro chodce.
Schùdnost místních komunikací II.-III. tø. se zajiš•uje soubìžnì se zimní údržbou
pøiléhajících MK IV. tø. - chodníkù.
V místech nástupiš• veøejné linkové dopravy je zakázáno shrnovat sníh zpùsobem,
který by ohrozil nebo znemožnil nástup a výstup cestujících.
zpìt na Obsah

Èlánek XV.
Údržba prùjezdních úsekù silnic
Na prùjezdních úsecích silnic
è. II/480, II/482 v zast. území mìsta Kopøivnice
è. I/58 a III/4824 v zast. území m. èásti Lubina
è. I/58 a II/486 v zast. území m. èásti Vlèovice
è. II/486 v zast. území m. èásti Mniší
zmíròuje závady ve sjízdnosti silnic jejich správce – Správa silnic Moravskoslezského kraje
– støedisko Nový Jièín.
zpìt na Obsah

Èlánek XVI.
Skládky posypového materiálu a jeho zajištìní
V zimním období bude posypový materiál (pøedzásoba) skladován na meziskládce správce
MK.
Na území mìsta bude rozmístìno nìkolik plastových nádob na posypový materiál (sùl nebo
inertní posyp) u nìkterých vytypovaných dopravnì dùležitých schodiš• a lávek pro pìší pro
možnost ruèního posypu schodù (pøehled – viz samostatná pøíloha è. 6 tohoto PZÚ).
Pøevážnì v místních èástech bude u místních komunikací doèasnì zøízeno nìkolik volnì
ložených pohotovostních skládek inertního posypového materiálu dle níže uvedeného
soupisu. U skládek posypového materiálu budou umístìny informaèní tabule s textem:
POSYPOVÝ MATERIÁL, V PØÍPADÌ POTØEBY SI POSYP ZE ZØÍZENÉ SKLÁDKY
ZABEZPEÈUJÍ ÚÈASTNÍCI SILNIÈNÍHO PROVOZU NA VLASTNÍ NÁKLADY A
NEBEZPEÈÍ.
Místo
pohotovostní
skládky (název místní
komunikace)
Lubina panelovka nad KD
Lubina panelovka nad KD
Lubina MK k mysl. chatì
Lubina MK pod kostelem
Lubina MK Hukvaldská

Bližší umístìní Posypový materiál

Oznaèení
skládky v terénu

U RD èp. 174
U RD èp. 181
U RD èp. 307
U èp. 199 (MŠ)
U RD èp. 231

Orient. tyè+tabule
Orient. tyè+tabule
Orient. tyè+tabule
Orient. tyè+tabule
Orient. tyè+tabule

Vys. pec. struska 0-8 mm
Vys. pec. struska 0-8 mm
Vys. pec. struska 0-8 mm
Vys. pec. struska 0-8 mm
Vys. pec. struska 0-8 mm

- 18 -

Plán zimní údržby místních komunikací v Kop•ivnici 2020-2021
Lubina výjezd na I/58
Autobazar
Vys. pec. struska 0-8 mm
Tonycar
Lubina smìr Velová
Zatáèka
pod Vys. pec. struska 0-8 mm
pøehradou
Mniší pod vodojemem Nad RD èp. 54 Vys. pec. struska 0-8 mm
Kaznièov
Mniší pod vodojemem Nad RD èp. 24 Vys. pec. struska 0-8 mm
Kaznièov
Mniší - Mìrkovice
Pod RD èp. 144 Vys. pec. struska mix 0-16
mm
Kopøivnice K Vodojemu
Záhumenní èp. Vys. pec. struska mix 0-16
138/30b
mm
Vlèovice horní konec k U RD èp. 33
Vys. pec. struska mix 0-16
veterináøovi
mm

Orient. tyè+tabule
Orient. tyè+tabule
Orient. tyè+tabule
Orient. tyè+tabule
Orient. tyè+tabule
Orient. tyè+tabule
Orient. tyè+tabule

Prùbìžnì udržovaná zásoba posypových materiálù:
Inertní materiály:
vysokopecní struska
100t
Chemické materiály:
Posypová sùl
150t
Posyp inertním materiálem (struskou) bude provádìn pouze v nebezpeèných místech
tj. prudká stoupání, klesání, zatáèky, køižovatky, železnièní pøejezdy a pøechody pro
chodce (viz pøíloha è. 2 - seznam udržovaných pøechodù). Vlastníci nemovitostí
sousedících v zastavìném území obce s chodníkem mají možnost zakoupit posypový
materiál pro zimní údržbu u správce místních komunikací.
zpìt na Obsah

Èlánek XVII.
Odvoz a skládkování snìhu
Pro zabezpeèení odvozu snìhu v pøípadì vyhlášené snìhové kalamity nebo v pøípadech
zhoršeného prùjezdu nìkterých úsekù MK díky vzniklým snìhovým bariérám se zøizují
skládky (úložištì) snìhu s vhodným odvodnìním a spádováním terénu, vlastním pøíjezdem
pro techniku provádìjící odvoz a manipulaci se snìhem – viz také grafická pøíloha è. 6.
Vybranými lokalitami pro odvoz a doèasné skládkování snìhu jsou tato místa:
Kopøivnice:
- ul. Nádražní – plocha za OD TESCO, parc. èíslo 1638/4, 1634/6 k.ú. Kopøivnice
- ul. Francouzská – plocha sportovištì, naproti BD è.p. 1206, par. è. 1377/2 k.ú.
Kopøivnice
Drnholec nad Lubinou:
- pozemek u potoka Sýkoreèek za odboèkou do èásti Sýkorec, parc. è. 591/1, 555/7 k.ú.
Drnholec nad Lubinou
Vìtøkovice u Lubiny:
- pozemek parc. è. 705/5 v k.ú. Vìtøkovice u Lubiny – èást pozemku dle zákresu –
pozemek je ve vlastnictví tøetích osob, p. D. Burnové, L. Buska, M. Buska, J. Hrachové
Mniší:
- travnatá plocha a pøíkop pod RS Cars Mniší – omezená èást – pozemek parc.è. 108/1
- parkovací plocha vedle OB Mniší – omezená èást pozemek parc.è. 405/2
- pøíkop podél silnice II/486 na Hukvaldy v místì pøipojení MK pod Kaznièovem k
vodojemu
Vlèovice:
- u cyklostezky pod I/58 u køižovatky do prùm. parku na pozemcích parc. è. 835/74,
835/65,
835/73
- lokalita Prùmyslový park – pozemky kolem autobusové toèny u závodu Tymphany,
parc. è. 661/154
- 19 -

Plán zimní údržby místních komunikací v Kop•ivnici 2020-2021
- pozemky v lokalitì Prùmyslový park Vlèovice (èást Sezenový u potoka) s pøíjezdem
ze silnice I/58
- pozemek v lokalitì Vlèovice u psince vedle cyklostezky prvních 50 m KN parcela
835/74 k.ú. Vlèovnice
- Vlèovice u „Kutáèového“ mostu u øeky Lubiny – pozemek parc. 134/3
- Vlèovice dolní konec u cyklostezky – omezenì na pozemku parc. 835/42
zpìt na Obsah

Èlánek XVIII.
Mechanizace vyèlenìná k zajiš•ování ZÚ

Pro zabezpeèení ZÚ MK má správce komunikací vyèlenìnou níže uvedenou techniku:
Sypaè vozovek MAN TGM 4x4 s pøední radlicí
1 ks
(s možností provádìní chemického nebo inertního posypu na MK pro motorová vozidla)
Sypaè M26 s pøední radlicí
(s mìnitelnou geometrií úhrnu snìhu)
1 ks
(s možností provádìní chemického nebo inertního posypu na MK pro pìší)
Sypaè M30 - FUMO s pøední radlicí
(s mìnitelnou geometrií úhrnu snìhu)
2 ks
(s možností provádìní chemického nebo inertního posypu na MK pro pìší)
Sypaè PIAGGIO 4x4 Porter s pøední radlicí
(s pøední radlicí)
1 ks
(s možností provádìní chemického nebo inertního posypu na MK pro pìší)
Traktor se zadní radlicí
1 ks vlastní
6 ks (smluvnì zajištìno u
subdodavatelù v místních èástech
a v Prùmyslovém parku)
Traktor s pøední šípovou radlicí
(s mìnitelnou geometrií úhrnu snìhu)
1 ks
Smykem øízený nakladaè Bobek 961
1 ks
(nakládka snìhu, úhrn snìhu na parkovištích)
UNC smykem øízený nakladaè
1 ks
(smluvnì
zajištìno
u
subdodavatele v pøípadì snìhové
kalamity)
Traktorbagr nakladaè
5 ks
(smluvnì
zajištìno
u
subdodavatelù v pøípadì snìhové
kalamity)
Kompaktní kloubový nosiè náøadí
1 ks v pronájmu u externího
subdodavatele
(pro úhrn snìhu na MK pro pìší s šíøkou 1 m)
Snìhová fréza ZAUGG nebo s èelní radlicí šíp.
1 ks vlastní
(pro úhrn snìhu na MK pro pìší a na parkovištích, chodník Lubina, Vlèovice)
Avia sklápìè (už. nosnost 3,5t)
1 ks
(pro možný transport snìhu pøi kalamitì)
DAF (už. nosnost 6t)
1 ks
(pro možný transport snìhu pøi kalamitì, odtah špatnì parkujících vozidel bránících
prùjezdu techniky provádìjící ZÚ)
Traktorový pøívìs
s hydr. hákovým natahovacím zaøízením
1 ks
Vany s hákovým úchytem
3 ks
(pro možný transport snìhu pøi kalamitì)
Vozidlo sklápìè
2 ks (smluvnì zajištìno u
subdodavatele v pøípadì snìhové
kalamity)
Traktorový vlek (už. nosnost 7t)
1 ks
Snìhové orientaèní tyèe

400 ks – umístìní viz graf.
pøílohy è. 2, è. 3, è. 4 a è. 5
422 ks – umístìní viz grafická
pøíloha è. 2, è. 4

Snìhové zábrany døevìné (zásnìžky)
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Snìhové zábrany plastové (zásnìžky)
350 m – umístìní viz grafická
pøíloha è. 2, è. 4
Posypové nádoby 110 l (plastové)
63 ks – viz Pøíloha è. 6
zpìt na Obsah
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Èlánek XVIII.
Pøehled kontaktních spojení dispeèerské a zpravodajské služby pro zimní období
2020/2021
Odpovìdný
pracovník
Ing. Miroslav
Kopeèný
Mgr. Dušan
Krompolc
Mgr. René Lakomý

Stálý telefon
E –mail :
734 681 352
starosta@koprivnice.cz
dusan.krompolc@koprivnice.cz

Ing. Vladimír Pustka

603 250 281
vladimir.pustka@slumeko.cz

Ing. Dagmar
Šmiøáková

733 143 593
dagmar.smirakova@slumeko.cz

Pavel Drápal

603 258 552
739 503 615 – dispeèink ZU
pavel.drapal@slumeko.cz

Jan Müller

604 142 244
mest.policie@koprivnice.cz

Ing. Kamil Žák

kamil.zak@koprivnice.cz

Roman Španihel

roman.spanihel@koprivnice.cz

Pavlína Tobiášová

pavlina.tobiasova@koprivnice.cz

Bc. npor. Ivan Pilát

556 821 021

rene.lakomy@koprivnice.cz

Ostatní telefonní
Organizace
spojení
Zamìst. 556 879 410 Mìsto Kopøivnice starosta
Zamìst. 556 879 414 Mìsto Kopøivnice –
Mobil
místostarosta
Zamìst. 556 879 412 Mìsto Kopøivnice –
Mobil
místostarosta
Zamìst. 556 848
SLUMEKO, s.r.o.
631, 556 802 100
jednatel
Mobil 603 281 224
Zamìst. 556 848 626 SLUMEKO, s.r.o.
Mobil 733 143 593 Správce místních
komunikací
Mobil 603 258 552 SLUMEKO, s.r.o.
739 503 615 –
Mistr støediska
dispeèink ZU v dobì
správa MK
18:00-6:00 hod
Zamìst. 156, 556
Mìstská policie
812 748
Kopøivnice
Mobil 737 859 343 velitel
Zamìst. 556 879 790 Odbor majetku
Mobil 734 863 148 mìsta MÚ
Kopøivnice
vedoucí odboru
Zamìst. 556 879 667 Odbor majetku
Mobil 733 167 427 mìsta MÚ
Zamìst 556 876 656 Kopøivnice
Mobil 734 396 984
Zamìst. 556 821 730 Policie ÈR
obvodní oddìlení
Kopøivnice
vedoucí
Zamìst. 556 701 460 Správa a údržba
silnic
Moravskoslezského
kraje – støedisko
Nový Jièín
Dispeèink

DISPEÈINK SSMsK 556 702 531
nj.dispecink@ssmsk.cz

zpìt na Obsah
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Èlánek XIX.
Pøedpovìï poèasí
Pro podporu rozhodování za úèelem zabezpeèení sil a techniky vyèlenìné pro ZÚ MK,
resp. její pohotovost, budou sledovány odpovìdnými pracovníky správce MK
pøedpovìdi poèasí z tìchto zdrojù:
1. Èeský hydrometeorologický ústav, poboèka Ostrava, odd. meteorologie a
klimatologie:
telefonická pøedpovìï – kontakt: tel. 596 900 258
2. Teletext ÈT strana ØSaD (891)
3. Oficiální pøedpovìdi poèasí na ÈT 1 18.55 hod. a na ÈT 24 v 17.55
4. Internet: a)

na stranì http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php – radarové informace
o srážkách

b)

na stranì http://portal.chmi.cz/ - pøedpovìdi pro území ÈR

c)

na stranì http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceskarepublika/kraje/moravskoslezsky - pøedpovìdi pro území
Moravskoslezského kraje

d)

na stranì http://www.wetterspiegel.de/de/europa/deutschland/47.html –
synoptické mapy, pøedpovìdi až na 120 hodin dopøedu, analýzy poèasí,
animované satelitní snímky Nìmecka a pøilehlé èásti Èeské republiky

e)

na stranì http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetteranimation –
synoptické mapy, analýzy poèasí, animované satelitní snímky støední
Evropy

f)

na stranì http://www.shmu.sk/?page=65 – synoptické mapy, analýzy
poèasí, animované satelitní snímky Slovenska a pøilehlé èásti Èeské
republiky

g)

na stranì http://www.yr.no/ – synoptické mapy, meteogramy
pøedpokládaného vývoje poèasí ve vybraných lokalitách Èeské republiky

h)

na stranì http://www.radareu.cz/ – radarové informace o srážkách
v oblasti støední Evropy

zpìt na Obsah
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PØÍLOHY
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Pøíloha è. 1:
Pøehled MK udržovaných podle operaèního plánu ZÚ v Kopøivnici a v místních
èástích
Kopøivnice

Pasp.•. Název ulice (MK)

07 c
10 c
19 c
20 c
33 c
36 c
37 c
38 c
44 c
45 c
46 c
47 c
48 c
49 c
58 c
68 c
76 c
91 c
01 c
03 c
11 c
12 c
16 c
17 c
18 c
27 c
28 c
34 c
35 c
39 c
40 c
41 c
42 c
51 c
52 c

MK t•. III skupina C
MÁCHOVA
H"BITOVNÍ
KOMENSKÉHO
POD STADIONEM
SOKOLOVSKÁ
KPT. JAROŠE
H.LEDWINKY
OBRÁNC# MÍRU
SADOVÁ
PIONÝRSKÁ
POD BÍLOU
HOROU
K. $APKA
ŠKOLNÍ
KE KORY$CE
DRUŽEBNÍ
17. LISTOPADU
P"Í$NÁ
ke správní budov%
MÚ ze Štefánikové
JANÁ$KOVA
HORNÍ
BED"ICHA
SMETANY
ke starému
h•bitovu od ul.
Záhumenní
BEZRU$OVA
WOLKEROVA
MASARYKOVO
NÁM&STÍ
IGNÁCE ŠUSTALY
ERBENOVA
DUKELSKÁ
KPT. NÁLEPKY
LIDICKÁ
SPORTOVNÍ
JARNÍ
k MEDCENTRU
Kop•ivnice od ul.
Obr.míru
JAVOROVÁ
spojovací mezi Zd.
Buriana a Ke
Kory•ce za obch.

Priorita
údržby
(ZU)

Povrch

udrž. délka
ZÚ

Plocha
(m2)
ZÚ MK

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton

160
1 068
1 167
187
238
701
324
130
561
439

1 339
4 825
6 369
1 842
1 610
8 775
2 946
1 493
2 984
2 810

1

asfaltobeton

619

4 617

1
1
1
1
1
1

asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton

411
352
846
599
695
113

2 337
2 695
5 633
3 740
4 418
1 110

1

asfaltobeton

212

1 624

2
2

asfaltobeton
asfaltobeton

606
636

3 565
3 317

2

asfaltobeton

156

1 870

2

asfaltobeton

103

399

2
2

asfaltobeton
asfaltobeton

301
450

1 139
1 924

2

asfaltobeton

142

3 123

2
2
2
2
2
2
2

asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton

523
186
563
212
138
405
75

5 419
1 247
4 021
2 286
1 289
3 215
237

2

asfaltobeton

125

1 248

2

asfaltobeton

211

1 344

2

asfaltobeton

193

1 128
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50 c
56 c
59 c
61 c
62 c
67 c
79 c

84 c

88 c
92 c
94 c
02 c
04 c
05 c
08 c
09 c
13 c
14 c
15 c
22 c
23 c
24 c
25 c

Plán zimní údržby místních komunikací v Kop•ivnici 2020-2021
POD ZAHRADAMI
2
asfaltobeton
215
KADLÁ•KOVA
2
asfaltobeton
649
•ESKÁ
2
asfaltobeton
1 000
KRÁTKÁ
2
asfaltobeton
116
POD MORÁVIÍ
2
asfaltobeton
616
OSVOBODITEL!
2
asfaltobeton
293

2 240
3 033
5 666
1 543
5 971
2 734

SLUNE•NÍ

2

asfaltobeton

444

4 117

k zásobování
objektu kavárny,
napojení z Obránc"
míru

2

asfaltobeton

111

703

2

panely + AB

106

759

2

asfaltobeton

78

496

3
3
3
3

AB + št•rk
zámková dlažba
asfaltobeton
asfaltobeton

235
250
404
153

705
1000
1 231
581

3

penetrace

110

347

3
3
3
3
3
3
3
3
3

asfaltobeton
št•rk
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton

506
72
87
375
273
724
182
173
160

2 948
443
979
1 396
1 008
3 132
944
1 074
993

3

penetrace

974

5 554

3

asfaltobeton

227

601

3
3
3
3

asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton

1 174
976
280
176

4 032
1 890
1 085
2 265

3

penetrace

172

560

3
3
3

penetrace
asfaltobeton
asfaltobeton

1 221
532
743

5 329
1 911
3 378

579

2 440

327
815
200
1 485

1 713
4 336
1 191
12 265

192

674

pr"jezdní v býv.
Svazarmu
pod krytým
bazénem Husova
HORE•KOVA
HORE•KOVA
NA VÁPENKÁCH
BRAT!Í VAŠK"
k #p. 495 $pod
Kamenárkou) - ke
Kle#kovi
PABLA NERUDY
SKUPOVA
DVO!ÁKOVA
JILEMNICKÉHO
HAŠKOVA
HAVLÍ•KOVA
PALACKÉHO
TYRŠOVA
JIRÁSKOVA

60 c
63 c
64 c

k vodojem%m
Tatra,a.s. kolem
bowlingu od ul.
Husova
BOŽENY
N&MCOVÉ
K VODOJEMU
KV&TINOVÁ
NA DRAHÁCH
POLNÍ
k RD #p. 470 ul.
•SA $naproti KB),
napojení z •SA
K PASEKÁM
DOLNÍ
P!ÍBORSKÁ

66 c

NA PINKAVCE

3

penetrace+panely

71 c
72 c
73 c
77 c

1. KV&TNA
NA LUHÁCH
MÍROVÁ
K O•NÍMU
k SME - rozvodn'
od Záhumenní

3
3
3
3

asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton

3

penetrace

26 c

30 c
31 c
32 c
43 c
53 c
57 c

78 c
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parkovišt• p•ed
Anexem ze
3
zámková dlažba
Záhumennní

40

467

96 c

p•íjezd k !p. 398400 + odstavná
plocha z OM

3

penetrace+zámková
dlažba

66

648

97 c

p•íjezd k •p. 401403 + odstavná
plocha z OM

3

penetrace+zámková
dlažba

85

606

82 c

komunikace v
areálu garáží za
!SPHM na Obránc"
míru

3

asfaltobeton

362

5 072

102

430

98 c
85 c
86 c
87 c
90 c
93 c
95 c
89 c
99 c

komunikace
Obr.míru za domy
•p. 1303-1307
LOMENÁ
Paseky u Závišic ke
Kolá•ovým
MORAVSKÁ
k býv. Nádraží !SD
vedle Kauflandu
k záchranné služb#
$býv. SmVaK)
zásobovací OC
Ju•í•ek a k
modrému salonku
DUHOVÁ
nepojmenovaná výjezd zásobovací
sjezd Albert

3
3

penetrace

119

318

3

penetrace

273

956

3

penetrace+asfaltobeton

560

2 841

3

asfaltobeton

74

380

3

panely

89

303

3

asfaltobeton

77

553

3

asfaltobeton

456

2 702

3

asfaltobeton

10

109
275

100c

za ubyt.•p. 869
Obr.míru $vým#ník)

3

asfaltobeton

57

101c

Park E. Beneše

3

asfaltobeton

120

960

UK

Parkovišt# u KB

3

asfaltobeton

18

108

UK

Parkovišt# Sever u
kravína

3

zatravòovací dlažba

85

01 b
02 b
03 b
04 b
05 b
06 b

mezisou•et skupina
C
MK t•. II skupina B
ALŠOVA
HUSOVA
ZDE!KA BURIANA
FRANCOUZSKÁ
SEVERNÍ
NÁDRAŽNÍ

1
1
1
1
1
1

07 b

D"LNICKÁ

08 b

510

33845

208443

asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton

347
1 552
791
1 010
513
916

6 090
15 074
6 230
12 889
3 624
9 914

1

asfaltobeton

1 411

11 543

ŠTRAMBERSKÁ

1

asfaltobeton+kostky

1 554

18 481

09 b

ŠTEFÁNIKOVA

1

asfaltobeton+kostky

1 071

12 903

11 b

PANSKÁ

1

asfaltobeton

1 104

11 247

- 27 -
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propojka kolem
1
asfaltobeton
183
TESCO

1 861

mezisou•et skupina
B

10 452

109 856

sou•et MK Kop•ivnice

43 775

315 637

zpìt na Obsah
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MK v místních èástích
žlutì vyznaèené MK jsou zahrnuty v plošném inertním nebo chemickém posypu
místní •ást LUBINA
MK t•. III
1c
2c
3c
4c
5c
6c
7c
8c
9c
10 c
11 c
13 c
14 c
15 c
16 c
17 c
18 c
19 c
20 c
21 c
22 c
23 c

"STARÁ P•ÍBORSKÁ"
"k !p. 63 (Dolní roli!ky)"
"za drahou"
"Dolní Roli!ky"
"za !erpací stanicí"
"slepá pod Japstavem"
"SÝKORECKÁ úsek 1"
"SÝKORECKÁ úsek 2"
ke Kalinovi z I/58 !p. 41
"k !p. 70"
stará cesta na Kop%ivnici
"RYBNÍKOVÁ"
"NA HRÁZI"
"NA KÚTY"
"STARÁ CESTA"
"ZA HUMNY"
od Tony caru ke k%ižovatce
u lip
k dolnímu splavu
"cesta p%es žel most
Habeš" sm#r Hájov
horní cesta sm#r Habeš
"kolem katolickému domu
v!etn# panelovky"
"ke katolickému domu od
družstva"
"za družstvem"

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

asfaltobeton
recyklát
penetrace
penetrace
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
penetrace
penetrace
št#rk
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
penetrace
asfaltobeton
asfaltobeton

1 038
107
379
159
603
209
518
1 419
124
58
775
813
648
191
604
1 492

asfaltobeton

433

1 299

recyklát

156

468

3

asfaltobeton

637

2 230

3

asfaltobeton

767

2 685

3

asfaltobeton + panely

506

2 024

3

asfaltobeton

529

1 587

3

422

1 266

344

1 032

277
318
605

1 108
1 113
2 783

3
3

5 086
321
1 137
477
1 960
658
1 709
4 470
372
145
5 937
3 252
2 916
535
2 356
5 073

25 c "pod h%bitovem"

3

26 c "kolem MŠ a kostela"
28 c "HUKVALDSKÁ"
29 c "P•EHRADNÍ"
"kolem VELOVÉ" a k
30 c
p%ehrad#
31 c "K Lubin#"
32 c "na Sýkorci"
33 c "k myslivecké chat#"
34 c "k !p. 439 a 453"
35 c autobusová to!na
36 c k !p. 31
37 c autobusová to!na
38 c Dolní roli!ky P%íbor obchvat
autobusové zálivy u mostu
sou!et MK Lubina

3
3
3

asfaltobeton
asfaltobeton + panely +
št#rk
asfaltobeton
penetrace + asfaltobeton
asfaltobeton

3

penetrace + panely

1174

4109

3
3
3
3
3
3
3
3
2

penetrace
asfaltobeton
asfaltobeton
penetrace
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton
asfaltobeton

273
98
143
136
57
46
21
542
70

1 037
323
472
476
152
210
2 168
175
63 120

24 c

zpìt na Obsah
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žlutì vyznaèené MK jsou zahrnuty v plošném inertním nebo chemickém posypu
místní •ást MNIŠÍ
MK t•. III
1 c Mniší - M!rkovice
2
asfaltobeton
2 268
9 072
asfaltobeton
3 c za býv.kravín p#es Lubinku
3
156
530
asfaltobeton
4 c K •p. 158 a 165
3
73
241
5c
Dolní Spružinky k Tiché
3
penetrace
1 921
5 763
6c
spojovací nad bytovkami a KD
7c
asfaltobeton
713
2 852
Mniší
3
asfaltobeton
62
310
8 c zásobování KD a M%
asfaltobeton
513
9 c kolem M%
151
asfaltobeton
152
10 c spojka pod RS Cars
3
46
Mniší pod Kazni•ov kolem
asfaltobeton
11 c stodoly
3
949
2 847
12 c
13 c
14 c
15 c
16 c

Od Hukvald k vodojemu pod
Kazni•ovem
od trafa dozadu za h#bitov
spojka na V!t#kovice
ke h#bitovu
K •p. 198 a 207
sou!et MK Mniší

3

penetrace +
asfaltobeton

1 036

3 108

3
3
3
3

asfaltobeton
penetrace
asfaltobeton
asfaltobeton

160
427
115
141

544
1 623
460
1 058
29 073

zpìt na Obsah
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žlutì vyznaèené MK jsou zahrnuty v plošném inertním nebo chemickém posypu
místní •ást VL•OVICE
MK t!. III
1
c Na Kamenec
2
c "Dolní konec"
3
"Náves"
c
4
c K !p. 116 (Náves sm#r kostel)
5
c propojka do Sýkorce od ERJ
6
c "Dráhy"
7
c "MK k Prašivkovi"
8
c "Dráhy - K Mlýnskému potoku"
9
c "Náves sm#r kostel"
10
c MK na Hore!ku
11
c Od m$stku slepá
12
"V uli!kách"
c
13
c "Na Kopanice"
14
c "Na Kuty"
15
c "Záhumní"
16
c "naproti h%išt#"
17
c MK za sportovním h%išt#m
18
MK u KD Vl!ovice
c
19
c MK u hasi!.zbrojnice Vl!ovice
20
c MK k psímu útulku Vl•ovice
sou•et MK Vl•ovice III.
MK t!. II
1
b PR"MYSLOVÝ PARK
2
b u závodu Erich Jaeger

3

asfaltobeton

353

1 765

3

asfaltobeton

295

1 180

3

asfaltobeton

3

asfaltobeton

95

333

3

asfaltobeton

295

2 065

3

asfaltobeton

270

1 350

3

penetrace

106

424

3

asfaltobeton

301

993

3

asfaltobeton

589

2 709

3

penetrace

184

552

3

penetrace
asfaltobeton +
penetrace

154

462

3

penetrace

458

1 374

3

asfaltobeton

238

1 095

3

asfaltobeton

179

806

3

št#rk

-

-

3

penetrace

323

872

3

asfaltobeton

3

asfaltobeton

5

3

asfaltobeton

260

1 820
21 686

1

asfaltobeton

1 350

10 800

1

asfaltobeton

627

7 012
17 822

3

sou•et MK Vl•ovice II.
celkem sou•et MK VL•OVICE III +
II

342

386

134

1 436

1 544

871
35

39 508

zpìt na Obsah
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Výmìry chodníkù
NAZEV_UL.

plocha chodníkù m2

17. listopadu
Alšova
Smetanova
Bezruèova
Èeská
Ès. armády
Dìlnická
Dìlnická & Nádražní
Družební
Dukelská
Dukelská & Sokolovská - spojovací chod.
Dvoøákova
Erbenova
Francouzská
Hanse Ledwinky
Husova
Ignáce Šustaly
Janáèkova
Javorová
Kadláèkova
Kadláèkova - parkovištì u KB
Karla Èapka
Ke Koryèce
Kpt. Jaroše
Kpt. Nálepky
Krátká
Lidická
Máchova
Masarykovo námìstí
Nádražní
Obráncù míru
Osvoboditelù
Pabla Nerudy
Pionýrská
Pod Bílou horou
Pod Morávií
Pod Zahradami
Polní
Panská
Pøíèná
Sadová
Severní
Sluneèní
Sokolovská
Sportovní
Školní
Štefánikova
Štramberská
Wolkerova
Zdeòka Buriana
Záhumenní
Moravská - parkovištì

1828
1307
3340
578
578
5153
4456
490
11109
3550
169
9149
7389
7953
615
4014
7398
0
3104
5232
525
841
868
1832
2284
168
1605
7352
2879
823
13414
3886
259
1905
5383
2317
1812
1340
6936
1346
358
664
880
241
1035
1985
16702
10040
124
1471
9857
135
- 32 -
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492

Celkem Kopøivnice
Celkem Lubina
Celkem Vlèovice
Celkem Mniší
SUMA - chodníky
SUMA - místní èásti
Cyklostezky
Množství v zimním období neudržovaných

179171
10392
10212
797
200572
21401
30101
13193

zpìt na Obsah

Pøíloha è. 2:
Zimní údržba pøechodù pro chodce - pøehled:
Název ulice (MK)
jiný popis MK

MK tø. III
DÌLNICKÁ

Zimní údržba pøechodù
Poèet
Dùvod

vèetnì rampy B po hranici
k.ú. Drnholec

FRANCOUZSKÁ
HUSOVA
KE KORYÈCE
KPT. JAROŠE
H. LEDWINKY
SOKOLOVSKÁ
ŠKOLNÍ
ŠTEFÁNIKOVA
ŠTRAMBERSKÁ
„U OD TESCO“

1 pøístup k ÈD zastávce 6x3
5
4
1
3
2
1
3
12
6
3

Mezi ul. Nádražní a Ès.
armády
souèet v 1. poøadí (MK)

hlavní pìší trasy
hlavní pìší trasa
hlavní pìší trasa
hlavní pìší trasy
pøístup poliklinika Štef.
hlavní pìší trasa
hlavní pìší trasa
hlavní pìší trasy
hlavní pìší trasy
hlavní pìší trasy

5x3x7
4x3x9,5
3x5
3x3x7,5
2x3x6,5
3x6,5
3x3x6
12x3x10
6x3x11
3x3x7,5

41

ÈESKÁ

2 hlavní pìší trasa

DRUŽEBNÍ
ERBENOVA
FRANCOUZSKÁ
KE KORYÈCE
MASARYKOVO
NÁMÌSTÍ
OBRÁNCÙ MÍRU
souèet ve 2. poøadí (MK)

2
2
3
1
2

17. LISTOPADU
DUKELSKÁ
PARKOVIŠÌ ALBERT
NA DRAHÁCH
OSVOBODITELÙ

Plocha
(pxšxd)

7 hlavní pìší trasa
19

7x3x8

hlavní pìší trasy
hlavní pìší trasa
hlavní pìší trasa
hlavní pìší trasa
hlavní pìší trasy

2x3x6
3x6
4x3x6
3x3
4x3x6

2
1
4
1
4

vjezdy, výjezdy
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hlavní pìší trasa
hlavní pìší trasa
hlavní pìší trasa
hlavní pìší trasa
hlavní pìší trasa

1x3x6,
1x3x9
2x3x4,5
2x3x6
3x3x8
3x5
2x3x6
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PØÍÈNÁ
2 hlavní pìší trasy
WOLKEROVA
1 hlavní pìší trasy
souèet ve 3. poøadí (MK)
15
Záhumenní
Ès. Armády

prùjezdní úsek
prùjezdní úsek

6 hlavní trasy pro pìší
3 hlavní trasy pro pìší

Obráncù míru

prùjezdní úsek

5

I/58 Lubina
I/58, II/480 a III/4824
Lubina

prùjezdní úsek
prùjezdní úsek

2
5

III/4824 Lubina
I/58 Vlèovice

prùjezdní úsek
prùjezdní úsek

2
4

II/486 Mniší

Prùjezdní úsek

2

Prùmyslový park

5

souèet udrž. pøechodù na komunikacích SÚS
(všechny v 1. poøadí dùležitosti)

6x3x8
1x3x10,
4x3x4
hlavní trasy pro pìší
6x3x4,
2x3x10
U Horákù, u Tempo
2x3x11
Kruhová køižovatka
3x3x5,
4x3x4,
1x3x6
AZ U váhy, Na Hrázi, 3x3x8
Rozcestí Mniší, U KD, 4x3x11
u kostela, u Fonsilu
Pøed èp. 65 ve smìru 2x3x6
na Hukvaldy, za
mostem 486-015 ve
smìru na Hukvadly
Pøechody okružní kø. 5x3x8
DURA, Tymphany a
BROSE, E. JAEGER

34

Údržba pøechodù
MK + SÚS

109

zpìt na Obsah

Pøíloha è. 3:
Pøehled schodiš• udržovaných podle operaèního plánu ZÚ v Kopøivnici
Název pøísl. ulice,
Bližší popis umístìní
Poøadí
stavby
dùlež.
centr. pìší zóna
centr. pìší zóna
centr. pìší zóna
centr. pìší zóna
ÈD zastávka
DUKELSKÁ
DUKELSKÁ
HUSOVA
I. ŠUSTALY
I. ŠUSTALY
I. ŠUSTALY
I. ŠUSTALY
KRÁTKÁ
LIDICKÁ
Severka obchod
SOKOLOVSKÁ
ŠTEFÁNIKOVA
Osvoboditelù
17. LISTOPADU
ÈESKÁ
ŠKOLNÍ
ALŠOVA

u masny
u KDK
u vodotrysku
u altánu
pøístup od loutkového divadla
u èp. 1056 u Kopøivnièky
u èp. 1051 u Kopøivnièky
u pøechodu k "Hrušce"
za "Hruškou"
u domu èp. 1088 ke Kopøivnièce
vedle výmìníkové stanice u èp. 1083
vedle garáží nad 1084
u MŠ
u obj. vým. stanice
smìrem ke škole 17.listopadu
u MŠ spoj. chodník
u MìÚ a Slumeko,s.r.o.
u bytového domu èp. 1200
ke škole u pøechodu
od školy 17. listopadu
vedle pošty ke Kavárnì
u ZŠ
- 34 -

2x3x6
1x3x6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Plán zimní údržby místních komunikací v Kop•ivnici 2020-2021
SMETANOVA
k obch. centru HANS
2
centr. pìší zóna
u obuvi
2
centr. pìší zóna
u kvìtináøství
2
I. ŠUSTALY
u domu èp. 1084
2
I. ŠUSTALY
u domu èp. 1104
2
I. ŠUSTALY
u lávky za MŠ
2
I. ŠUSTALY
pøed domem èp. 1108
2
JAVOROVÁ
2x od ramp obch.
2
MìÚ Kopøivnice
vstup
2
FRANCOUZSKÁ za èp. 1191 a mezi 1195 - 1196
2
ŠTEFÁNIKOVA
pøed domem èp. 1074 (naproti kachlovky)
2
ALŠOVA
u statku (p. Beniš)
3
NA VÁPENKÁCH na Hranièky
3
POD MORÁVIÍ
u domu èp. 1164 k spodnímu park.
3
POD MORÁVIÍ
u domu èp. 1315 k ul. Ès.armády
3
SADOVÁ
v parku
3
ŠTEFÁNIKOVA
u Many
3
Z.BURIANA
u MŠ „Jeøabinka“
3
POD B. HOROU
mezi bytovými domy èp. 1369 a 1370
3
OSVOBODITELÙ 4 x pøed è. p.1200-1202 vèetnì bezbar.rampy
4
zpìt na Obsah

Pøíloha è. 4:
Pøehled lávek a mostù udržovaných podle operaèního plánu ZÚ v Kopøivnici
Pasp.
Název pøísl.
Bližší popis umístìní
Poøadí dùlež.
èíslo
ulice, stavby

L1
L2

ŠTRAMBERSKÁ za DC Motýlek na ul.Smetanova
pod starým høbitovem

L3
L4
L5
L6
L7
L10
L8
L9
M1
M2

I. ŠUSTALY
"zemanství"
DUKELSKÁ
KRÁTKÁ
FRANCOUZSKÁ
PANSKÁ
nad koupalištìm
NÁDRAŽNÍ
HØBITOVNÍ
ERBENOVA

za MŠ
pìší trasa k ul. B.Nìmcové kolem fy Favea
za výmìníkem u èp. 1056
pod MŠ
pìší trasa k podchodu u AN
pìší trasa na Sýkorec (u tøídírny odp.)
pìší zkratka k internátùm na Komenského
betonová lávka pøes dráhu u AN

M3

HUSOVA

u "Hruška"

M4

KPT.JAROŠE

u Mimozy

M5

OBR. MÍRU

u KDK

M6
M7

SEVERNÍ
NA PINKAVCE

naproti kostela

1
údržba zahr. v
ZÚ chodníkù
1
1
1
1
1
2
není udrž.
není udrž.
v údržbì MK
údržba
zahrnuta
v harmonogr.
ZU chodníkù

v údržbì MK
v údržbì MK

zpìt na Obsah
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Pøíloha è. 5:
Pøehled zastávek hromadné dopravy udržovaných podle operaèního plánu ZÚ
v Kopøivnici
Pasp. èíslo
Název pøísl. ulice,
Bližší popis
ZÚ zastávek HD
pøístøešek
komunikace
umístìní
Pøedmìt údržby
Kopøivnice
Z1

ŠTRAMBERSKÁ

uhelné sklady

Z2

ŠTRAMBERSKÁ

èp. 107

Z3

ŠTRAMBERSKÁ

Z4

ŠTRAMBERSKÁ

Z5

ŠTRAMBERSKÁ

pøed rest. " Pod
Kaštany"
naproti rest."
Pod Kaštany"
Katolický dùm

Z6

ŠTRAMBERSKÁ

Pomník padlých

Z7
Z8

HUSOVA
HUSOVA

Z9
Z10

POD
STADIONEM
ŠTEFÁNIKOVA

u SOU
pøed èp. 340
(bývalá ZŠ
Námìstí)
u køižovatky
s ul. Husova
u polikliniky

Z11

ŠTEFÁNIKOVA

Z12

ŠTEFÁNIKOVA

Z13

ŠTEFÁNIKOVA

Z14

ŠTEFÁNIKOVA

Z15

ŠTEFÁNIKOVA

Z16

FRANCOUZSKÁ

Z17

ÈS. ARMÁDY

Z18

OBR. MÍRU

naproti parku E.
Beneše
naproti parku E.
Beneše
naproti parku E.
Beneše
naproti parku E.
Beneše
naproti parku E.
Beneše
pøed blokem èp.
1204-1206
naproti høištì
házené
u domu èp. 403

Z19

OBR. MÍRU

u domu èp. 871

Z20

ŠTEFÁNIKOVA

Kaufland

Z21

ŠTEFÁNIKOVA

Z22

DÌLNICKÁ

SLUMEKO,
s.r.o.
pøechod u ÈD
zastávky èp. 385

Z23

PANSKÁ

Z24

PANSKÁ

nástupní plocha – chodník
- odst. pruh
nástupní plocha – chodník
- odst. pruh
nástupní plocha – chodník
- odst. pruh
nástupní plocha – chodník
- odst. pruh
nástupní plocha – chodník
- odst. pruh
nástupní plocha – chodník
- odst. pruh
nástupní plocha – chodník
nástupní plocha – chodník
- odst. pruh

ANO

ANO
ANO
ANO

nástupní plocha+odst.pruh

u vrátnice è. 2
smìr PAV
u vrátnice è. 2
smìr Luhy

nástupní pl. - chodník +
odst. pruh + pøístøešek
nástupní pl. - chodník +
odst. pruh + pøístøešek
nástupní pl. - chodník +
odst. pruh + pøístøešek
nástupní pl. - chodník +
odst. pruh + pøístøešek
nástupní pl. - chodník +
odst. pruh + pøístøešek
nástupní pl. - chodník +
odst. pruh + pøístøešek
nástupní pl. - chodník +
odst. pruh
nástupní
plocha+odst.pruh+pøístø.
nástupní pl. chodník+odst. pruh
nástupní plochachodník+odst.pruh+pøíst.
nástupní pl. – chodník +
odst. pruh
nástupní pl. – chodník +
odst. pruh
nástupištì – chodník+
pøístøešek
nástupištì z panelù
nástupištì z panelù

Lubina
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ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO

ANO

Z25
Z26
Z27
Z28
Z29
Z30
Z31
Z32
Z33
Z34
Z35
Z36
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pøi I/58 na Frenštát
køižovatka u
nástupní plocha+pøístø.
Jehlanu èp.34
pøi I/58 na Pøíbor
køižovatka u
nástupní plocha
Jehlanu èp. 272
pøi I/58 na Frenštát
pøed sjezdem k
nástupní plocha
benzince
pøi I/58 na Pøíbor
rest. U Horákù
nástupní plocha+pøístø.
pøi I/58 na Frenštát
Na Holotì
nástupní plocha
pøi I/58 na Pøíbor
Na Holotì
nástupní plocha
pøi III/4824 na
u bývalé váhy
nástupní plocha
Hájov
pøi III/4824 na
u bývalé váhy
nástupní plocha+pøístø.
Kopø.
pøi III/4824 na
u mostu pøes ø.
nástupní ostrùvek
Hájov
Lubinu
pøi III/4824 na
u mostu pøes ø.
nástupní
Kopø.
Lubinu
plocha+pøístø.+chodník
pøi III/4824 na
toèna pod
plocha toèny+pøístøešek
Hájov
družstvem
pøi III/4824 na
v zatáèce naproti nástupní plocha
Kopø.
has. zbrojnice
pøi III/4824 na
Kopø.

v zatáèce u has.
zbrojnice

bez nástupní plochy

Vlèovice
Z38
Z39
Z40

pøi I/58 na Frenštát
pøi I/58 na Kopø.
pøi I/58 na Frenštát

nástupní plocha
nástupní plocha
nástupní plocha+pøístø.

Z41

pøi I/58 na Kopø.

Z42

pøi I/58 na Frenštát

Z43

pøi I/58 na Kopø.

Z44
Z45
Z46

pøi I/58 na Kopø.
pøi II/486 na
Hukvaldy
Prùmyslový park

Z47

Prùmyslový park

Zábøežky
Zábøežky
rozcestí k
Mnišímu
rozcestí k
Mnišímu
za kostelem (RD
èp. 113)
v zatáèce u SG
VET
u mostu
rozcestí
k Mnišímu
u Cirexu smìr
Tymphany
u BROSE smìr
Dura

Z48

Prùmyslový park

u Tymphany
toèna

nástupní plocha (pøístøešek
vlastní Bang§Olufsen)

Z49

Prùmyslový park

u DURA
Automotive

nástupní plocha (pøístøešek
vlastní DURA)

Z50

u Erich Jaeger
smìr
Prùmyslový park
Naproti závodu
Dura smìr Luhy

nástupištì z panelù

Z52

Pøíjezd
k nákl.vrátnici
Tatra
Køižovatka Panská pøíjezd
k nákl.vrátnici
Tatra od køížku
Panská

U závodu Union
Ocel smìr Dura

nástupní plocha

Z53

Prùmyslový park

Pøed fy. E.
Jaegrem

Nástupní plocha

Mniší
Z54

pøi MK 1c

centr. køižovatka
(støed)

nástupní plocha+pøístø.

Z37

Z51
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ANO

ANO

ANO

ANO
ANO

ANO

nástupní plocha
nástupní
plocha+pøístø.+chodník
nástupní plocha+pøístø.

ANO

nástupní plocha+pøístø.
nástupní plocha

ANO

ANO

nástupní plocha
nástupní plocha (pøístøešek
vlastní Brose)

nástupní plocha

ANO
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zpìt na Obsah

Pøíloha è. 6:
Pøehled umístìní nádob s posypovým materiálem

Evid. èíslo

nádoba

Název pøísl. ulice,
komunikace

N1(2ks) –CH

popelnice

Štefánikova

N2 - CH

popelnice

Krátká

N3 - CH

popelnice

N4 – CH

Bližší popis umístìní

ZÚ – situování nádob na posyp –
význam

zastávka ÈD

zimní údržba schodištì

u MŠ

zimní údržba schodištì

Štefánikova

u Tatrovanky

zimní údržba schodištì

popelnice

Husova x Štramberská

u ZŒ Námìstí

zimní údržba pøechodù

N5 – CH

popelnice

Obráncù míru

Pøechod od KDK k ZŠ M. Horákové

zimní údržba pøechodù

N6 – CH

popelnice

Centrum

u lékárny

zimní údržba schodištì v centru

N7 – CH

kontejner

Štefánikova

u MÚ – èp. 1163

zimní údržba schodištì u MÚ

N8 – CH

popelnice

Centrum

u Anexu

údržba schodištì vedle Anexu

N9 – CH

popelnice

Sokolovská

u staré pošty

zimní údržba schodù u aut. zastávek

N10 - CH

popelnice

Dukelská

za èp. 1051

zimní údržba schodištì za èp. 1051

N11 – CH

popelnice

Dukelská

U domu èp. 1060

údržba lávky a schodù za èp. 1056

N12 – CH

popelnice

Ignáce Šustaly

u pìší lávky vedle firmy Favea

zimní údržba lávky a schodiš•

N13 – CH

popelnice

Ignáce Šustaly

u domu èp. 1084

zimní údržba schodištì

N14 – CH

popelnice

Ignáce Šustaly

u VTA nad MŠ

zimní údržba schodištì

N15 – CH

popelnice

Dvoøákova

u pìší lávky k MŠ I. Šustaly

zimní údržba schodištì a lávky

N16 – CH

popelnice

Masarykovo nám.

pøechod - DZ IP4b u kostela

zimní údržba pøechodù pro chodce

N17 – CH

popelnice

Štramberská

u obchodního centra Hans

zimní údržba schodištì

N18 – CH

popelnice

Alšova

pod ZŠ Alšova

zimní údržba schodištì

N19 – CH

popelnice

Na Vápenkách

u rod. domu èp. 146

zimní údržba schodištì

N20 – CH

popelnice

Pionýrská

schody v parku

zimní údržba schodištì

N21 – CH

popelnice

Zdeòka Buriana

schody u MŠ Jeøabina

zimní údržba schodištì

N22 – CH

popelnice

Javorová

schody za obchodem u èp. 760

zimní údržba schodištì

N23 – CH

popelnice

Školní

u bývalé pošty

zimní údržba schodištì

N24 – CH

popelnice

Francouzská

za domem 1192 schody k trafice

zimní údržba schodištì

N25 – CH

popelnice

Francouzská

Pøechod na ul. Družební

zimní údržba schodištì

N26 – CH

popelnice

Družební

mezi domy 1174 a 1175

zimní údržba schodištì

N27 – CH

popelnice

Osvoboditelù

pøed domem èp. 1200

zimní údržba schodištì

N28 – I

popelnice

Panská

lávka na Sýkorec u èp. 129

zimní údržba lávky

schody u Beniše za parkovištì na
Záhumenní

zimní údržba schodištì

pøechody u kasáren

zimní údržba pøechodù

N29 – CH

popelnice

Alšova

N30 – CH

popelnice

Francouzská 1303
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N31 – CH

popelnice

17.listopadu 1224

N32 – CH

popelnice

Ès.armády

N33 – CH

popelnice

Obráncù míru

N34 – CH

popelnice

Smetanova

N35 – CH

popelnice

Ignáce Šustaly

N36 – CH

popelnice

Francouzská

N37 – CH

popelnice

Husova

N38 – CH (2 ks)

popelnice

Høbitov Kopøivnice

N39 – CH

popelnice

Školní

N40 – CH

popelnice

17.listopadu

N41 – I

popelnice

Vlèovice

N42 – CH

popelnice

Lubina

N43 – CH

popelnice

Francouzská

N44 – CH

popelnice

N45 – CH

u ZŠ

zimní údržba pøechodù

pøechod u KB

zimní údržba pøechodù

vedle hl. vchodu do ZŠ M. Horákové

zimní údržba schodištì

u parkovištì Dìtského centra

zimní údržba schodištì

Schody u domu èp. 1081

zimní údržba schodištì

pìší lávka u pekárny Milany

zimní údržba lávky

u pøechodu k Lacinovi

zimní údržba pøechodù

u hlavní brány

zimní údržba pøechodù

u pøechodu k ZŠ E. Zátopka

zimní údržba pøechodù

u pøechodu èp. 1220

zimní údržba pøechodù

pøechod u kostela, schody na høbitov

údržba pøechodu a schodù u HZ - Inert. p.

ve dvoøe ZŠ Lubina

údržba pøechodù u ZŠ Lubina

u byt. domu èp. 1024

údržba pøechodù

Lubina

u veèerky Na Hrázi èp. 45

údržba pøechodu

popelnice

Lubina

Pod pneuservisem Kostelník

Údržba pøechodu

N46 - CH

popelnice

„U Tesca“

U VO od aut. nádraží

údržba pøechodù

N47 – CH

popelnice

Ès. Armády

schody od AN u BD èp. 1315

zimní údržba schodištì

autobusová zastávka kolonie od NJ pøed
domem èp. 870
autobusová zastávka kolonie od NJ pøed
domem èp. 871

zimní údržba autobusových zastávek a
chodníkù
zimní údržba autobusových zastávek a
chodníkù (1x - Inert. p.)

Obr. míru køižov. ul. Ke Koryèce

zimní údržba pøechodù pro chodce

N48 – CH

popelnice

Obráncù míru

N49 – I (2ks)

popelnice

Obráncù míru

N50 – CH

popelnice

Obráncù míru

N51 – CH

popelnice

I. Šustaly

N52 - CH

popelnice

Lubina

N53 - CH

popelnice

N54 - CH

zimní údržba schodù
Kruhový objezd

zimní údržba pøechodù a chodníkù

Erbenova

U pøechodu naproti kostela

údržba pøechodù

popelnice

Záhumení

U. Alberta

údržba chodníku

N55 – CH

popelnice

Školní

U pøechodu – u kavárny

zimní údržba pøechodù

N56 - CH

popelnice

Èeská

U ZŠ 17. Listopadu

zimní údržba pøechodù

N57 - CH

popelnice

Lubina

U rest. „Horaèka“

zimní údržba pøechodù

N58 - CH

popelnice

Centrum

Schody u fontány

zimní údržba schodù

N59 - CH

kontejner

H. Ledwinky

U nových WC

zimní údržba pøechodù a chodníkù

N60 - CH

popelnice

Štramberská

Za èp. 1134

zimní údržba schodù

N61 - CH

popelnice

Lubina – naproti Japstavu

Kopec od èp. 31

zimní údržba MK

N62 - CH

kontejner

Mniší

Pøechod toèna

zimní údržba pøechodù a chodníkù

N63 - CH

popelnice

ÈS Armády

Chodník od mostu k sídlišti SEVER

zimní údržba chodníkù

N64 – CH

popelnice

Štramberská

Pøechod u BUS u Hanse

Zimní údržba pøechodù a nástupní plochy BUS

N65 – CH

popelnice

Štramberská

Pøechod u uhelných skladù

Zimní údržba pøechodù

N66 - I

popelnice

Dukelská

U domu è.p.

Zimní údržba chodníku

N67 - CH

kontejner

Pod Bílou horou

N68 - CH

popelnice

N69 - CH

popelnice

OSBD

køižovatka PBH - Školní

Zimní údržba chodníku

Štramberská

u domu è.p. 1127

Zimní údržba pøechodù

Kpt. Jaroše

Albert pøechod ke Speditu

Zimní údržba pøechodlù

N70 - CH
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Pøíloha è. 7:
Pøehled úsekù MK s umístìním zásnìžek
místní komunikace
K VODOJEMU

pasport
28 c

délka úseku (m)
100

K VODOJEMU

28 c

56

K OÈNÍMU

67 c

154,5

NA PINKAVCE

60 c

25,5

K PASEKÁM

55 c

57

MORAVSKÁ

83 c

200

Na Mìrkovice (Mniší)

01 c

100

Pod Kaznièov (Mniší)

55 c

150

Prùmyslový park
(odboèka Roechling)

1b

217

celkem souèet

1060

Pokyny k instalaci zásnìžek:
Zásnìžky je nutno osazovat ve vzdálenosti min. 25 m od krajnice MK, ke které mají
poskytovat ochranu pøed tvorbou závìjí nebo snìhových jazykù. Pøi instalaci døevìných
zásnìžek je nutno provést zemní ukotvení øady instalovaných zásnìžek svislým kùlem ve
vzdálenosti cca 5 – 10 m od sebe.
zpìt na Obsah

Pøíloha è. 8:
Pøehled MK a parkoviš• s odvozem pøebyteèného snìhu pøi snìhové kalamitì –
vývoz lze zahájit pouze po pøedchozí dohodì s Mìstem Kopøivnice)
Odvoz snìhu z vyhrazených parkovací místa pro vozidla oznaèená
symbolem 225
Název ulice
nepojmenovaná ke
správní budovì MÚ
nepojmenovaná k býv.
MÚ (Medcentrum) z ul.
Obráncù míru
nepojmenovaná ze
Záhumenní na parkovištì
ANEX
ŠKOLNÍ
KPT. JAROŠE
SMETANOVA
MASARYKOVO
NÁMÌSTÍ
MASARYKOVO
NÁMÌSTÍ ŠTRAMBERSKÁ

Bližší popis

Rozsah plochy

parkovištì u
pøedního vchodu

Poèet
míst
2

parkovištì za
budovou

vèetnì bezbariér. nájezdu
na chodník

1

parkovištì pøed
budovou

vèetnì bezbariér. nájezdu
na chodník

2

parkovištì naproti
„kavárnì“
parkovištì pøed
vchodem do Alberta
parkovištì pøed
Dìtským centrem
parkovištì pøed
hotelem Stadion

vèetnì bezbariér. nájezdu
na chodník
vèetnì bezbariér. nájezdu
na chodník
vèetnì bezbariér. nájezdu
na chodník
vèetnì bezbariér. nájezdu
na chodník

parkovištì pøed
katolickým domem

novì vytvoøená stání na
ploše pøed pam. TGM
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3
5
2
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parkovištì pøed èp. vèetnì bezbariér. nájezdu
ŠTEFÁNIKOVA
1157
na chodník
parkovištì pøed èp. vèetnì bezbariér. nájezdu
ŠTEFÁNIKOVA
1239 („Tatrovanka“)
na chodník
parkovištì pøed èp. vèetnì bezbariér. nájezdu
ŠTEFÁNIKOVA
984 („Juøíèek“)
na chodník
parkovištì pøed
vèetnì bezbariér. nájezdu
ŠTEFÁNIKOVA
tržnicí
na chodník
parkovištì vedle vèetnì bezbariér. nájezdu
DRUŽEBNÍ
garáží
na chodník
parkovištì pøed
vèetnì bezbariér. nájezdu
ÈESKÁ
DPS
na chodník
vèetnì bezbariér. nájezdu
17.LISTOPADU
parkovištì pøed ZŠ
na chodník
vèetnì bezbariér. nájezdu
I.ŠUSTALY
parkovištì nad MŠ
na chodník
parkovištì naproti vèetnì bezbariér. nájezdu
I.ŠUSTALY
1104 slepá èást
na chodník
KRÁTKÁ
u býv. kina
KPT. NÁLEPKY
pøed èp. 1074
POD B.HOROU
pøed èp. 1326
POD B.HOROU
pøed èp. 1327
vèetnì bezbariér. nájezdu
FRANCOUZSKÁ
parkovištì u MŠ
na chodník
parkovištì pøed
ŠTRAMBERSKÁ
ZUŠ
parkovištì pøed
ŠTRAMBERSKÁ
TGM
Rozsah odvozu snìhu
parkovištì
1128-1130 a 1124-1127
ŠTRAMBERSKÁ
ŠTRAMBERSKÁ
parkovištì
1135-1138 a 1132-1134
parkovištì u
ŠKOLNÍ
sociálnìterapeutické dílny
Vyhrazená parkovací místa pro vozidla
s oznaèením O1 celkem

Ostatní dopravnì dùležité parkovištì a odstavné plochy

17. LISTOPADU

ALŠOVA

DRUŽEBNÍ
FRANCOUZSKÁ
K. ÈAPKA

1
2
2
2
4
1
3
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1

50

PLOCHY S ODVOZEM PØEBYTEÈNÉHO SNÌHU

Název ulice

2

Bližší popis místa

Poøadí
dùležit
osti

Kolmá stání vèetnì
slepých úsekù

1

Kolmá stání

1

Kolmá stání + stání
v jízdním pruhu a
na chodníku

1

Kolmá stání

1

Podélná stání
v jednosmìrce +

2
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Rozsah
mezi ul.
Osvoboditelù a
ul. Èeská
mezi ul.
MáchovaZáhumenní
od ul.
Francouzská po
ul. 17.listopadu
od ul. O.míru po
Severní
od ul. Školní po
Zd.Buriana
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šikmá stání
v obousmìr.úseku
od ul. O.míru po
KE KORYÈCE
Kolmá stání
2
ul. Pod B.horou
Parkovištì u
od ul.
Alberta, hotelu
KPT. JAROŠE
1
Záhumenní po
Tatra a most pøes
ul. Štefánikova
Kopøivnièku
od ul. Alšova po
MÁCHOVA
Kolmá stání
2
ul. Štramberská
z ul. Štefánikova
nepojmenovaná ke
Kolmá stání pøed a
ke spr. budovì
1
za budovou
správní budovì MÚ
MÚ
Podélná stání u
od ul. Husova po
parku E. Beneše a
H. LEDWINKY
1
ul. Štefánikova
pøed žst.
Kolmá stání pod
od rondelu
OBRÁNCÙ MÍRU
2
zelným trhem
k zelnému trhu
mezi ul.
Kolmá a podélná
OSVOBODITELÙ
2
17.listopadu a ul.
stání
Francouzská
Vyhrazení park.
OSVOBODITELÙ
2
Pøed è.p. 1212
stání
Podélná stání v
od ul. Školní po
PIONÝRSKÁ
2
jednosmìrce
ul. Ke Koryèce
mezi ul.
POD BÍLOU HOROU
Podélná stání
2
Zd.Buriana a ul.
Školní
z ul. Panská do
PAV po toènu
PRÙMYSLOVÝ PARK
Podélná stání
1
autobusù u
závodu
B§Olufsen
mezi ul. Èeská a
PØÍÈNÁ
Kolmá stání
1
ul. O.míru
od ul. Školní po
SADOVÁ
Podélná stání
2
ul. Ke Koryèce
od ul. Kpt.Jaroše
SOKOLOVSKÁ
Podélná stání
1
po ul. Dukelská
Kolmá a podélná
od ul. O.míru po
ŠKOLNÍ
1
stání
ul. Pod B.horou
Kolmá, šikmá a
Od ul. Nádražní
ŠTEFÁNIKOVA
1
podélná stání
po ul. Husova
od ul. Janáèkova
ŠTRAMBERSKÁ
Podélná stání
1
po ul. Husova
od ul. O.míru po
ZDEÒKA BURIANA
Podélná stání
1
ul. Pod B.horou
Kolmá a podélná
POD MORÁVIÍ
1
z ul. Štefánikova
stání
z ul.
Podélná a kolmá
Štramberská
BEDØICHA SMETANY
2
stání
k Dìtskému
centru
naproti AS
BEZRUÈOVA
Kolmá stání
2
Tronic
Podélná stání u
od ul.
kasáren a kolmá
ÈESKÁ
2
Francouzská po
stání u ZŠ
ul. Obráncù míru
17.listopadu
od ul. I.Šustaly
ERBENOVA
Kolmá stání
2
po ul.
Štramberská
FRANCOUZSKÁ
Kolmá stání
2
pøíjezd k MŠ
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mezi ul.
Zúžený úsek
HORNÍ
2
Záhumenní a
jednosmìrka
Štramberská
od ul.
Záhumenní po
I. ŠUSTALY
Kolmá stání
2
ul. Erbenova vè.
slepých ús.
mezi ul.
JAVOROVÁ
Podélná stání
2
Zd.Buriana a Ke
Koryèce
z ul.
Podélná a kolmá
KADLÁÈKOVA
2
Francouzská k
stání
házeòáku
Vyhrazení stání O1
2
ÈS. ARMÁDY
+ kolmá stání
z ul. Štefánikova
KRÁTKÁ
Kolmá stání
2
k MŠ
z ul. Obr. Míru
LIDICKÁ
Kolmá stání
2
k domu èp. 1035
Pøed pomníkem
T.G.M.
z ul. O.Míru k
MìÚ Kopøivnice

MASARYKOVO
NÁMÌSTÍ

Kolmá stání

2

nepojmenovaná k MÚ

Kolmá stání

2

Kolmá stání

2

k nové poštì

Kolmá stání
Zúžený úsek
jednosmìrka a
parkovištì u
házenkáøské haly

2

Z ul. Zd.Buriana

2

mezi ul.
Záhumenní a
Sadová

Kolmá stání

2

nepojmenovaná k poštì
Obr.míru
POD ZAHRADAMI
SPORTOVNÍ

DVOØÁKOVA
DRUŽEBNÍ
DUKELSKÁ
HØBITOVNÍ

HUSOVA

Kolmá a podélná
stání
Kolmá a podélná
stání
Kolmá stání u
høbitova
Podélná stání mezi
køiž. Se
Štramberskou a
Záhumenní

2
2
3

2

KPT. NÁLEPKY

Kolmá stání

2

NA DRAHÁCH

Kolmá stání u ÈS a
zúžený profil ulice

3

NA VÁPENKÁCH

Zúžený profil ulice

3

NA VÁPENKÁCH

Zúžený profil ulice

3

Kolmá stání

3

POLNÍ

Kolmá a podélná
stání

2

WOLKEROVA

Kolmá stání u
zimního stadionu

3

Ès. armády & Kadláèkova

Parkovištì u KB

2

ze Záhumenní na
parkovištì u ANEXU
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z ul.
Štramberská
k domu èp. 1098
Slepé úseky u
èp. 1001-2
z ul. K.Jaroše po
ul. Štefánikova
od høbitova po
RD èp.240
Úsek od
Záhumenní po
Štramberskou
z ul. Kpt.Jaroše
k domu èp. 1073
mezi ul. Školní a
ul. Záhumenní
z ul. Nádražní
(Štramberk) k RD
èp. 380 a 396
z ul. Hranièky
(Štramberk) k RD
èp. 147
z ul. Záhumenní
k MÚ pøíst. ANEX
z ul. Zd. Buriana
k domu èp. 1299
mezi ul.
Bezruèova a ul.
Štramberská
Centrální
parkovištì

Moravská
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Parkovištì u
Centrální
2
Kravína
parkovištì

zpìt na èlánek VI

Pøíloha è. 9:
Pøehled úsekù MK s instalací doèasného DZ B29 (Zákaz stání) v zimním období
místní komunikace
KE KORYÈCE

pasport
46 c

délka úseku (m)
100

MORAVSKÁ

83 c

200

DRUŽEBNÍ

53 c

120

FRANCOUZSKÁ

04 b

100

POD MORÁVIÍ

62 c

80

celkem souèet

600

zpìt na èlánek
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Pøíloha è. 10:
Pøehled dopravnì významných chodníkù

název pøilehlé komunikace (ulice)
Ul. 17. listopadu kolem ZŠ smìrem
k obchodnímu centru Severka - cyklostezka
Ul. Alšova od ZŠ kolem vodního toku
Kopøivnièka smìrem ke starému høbitovu a
k ul. I. Šustaly
Ul. Smetanova - kolem Dìtského centra
Ul. Èeskoslovenské armády od ul. Obráncù
míru po ul. Nádražní
Ul. Èeskoslovenské armády od autobusové
zastávky k lávce pro pìší pod MŠ ul. Krátká

povrch
asfalt
zámková dlažba

Ul. Družební od obchodního centra Severka
k è. p. 1004
Ul. Dukelská kolem výmìníku od ul. Kpt.
Jaroše po ul. Husova
Ul. Dvoøákova - úsek kolem vodního toku
Kopøivnièka
Ul. Erbenova
Ul. Francouzská pìší zóna od ul. Družební
k obchodnímu centru Severka
Ul. Hanse Ledwinky - kolem polikliniky
k železnièní stanici
Ul. Husova - od ul. Hanse Ledwinky po SPŠ

2

zámková dlažba

2

zámková dlažba
zámková dlažba

2

asfalt

2

zámková dlažba,
dlažba 30x30, žulové
kostky

Ul. Dìlnická od lávky pøes želez. tra•. po
podjezd silnice II/480

udržovaná
šíøka (m)

asfalt

2

0,9 -1,5
1,5

zámková dlažba
dlažba 30 x 30

2

zámková dlažba

2

asfalt

2

asfalt

2

zámková dlažba

2

asfalt
dlažba 30 x 30
zámková dlažba

2

Ul. I. Šustaly - kolem MŠ od starého høbitova asfalt

2

Ul. Javorová - pøed obchody

zámková dlažba

2

asfalt

2

zámková dlažba

2

Ul. Kadláèkova – od ul. Francouzská
smìrem k autobusové zastávce u Komerèní
banky na ul. Èeskoslovenské armády
Ul. K. Èapka - od ul. Školní po ul. Zdeòka
Buriana
Ul. Ke Koryèce - oboustrannì
Ul. Kpt. Jaroše - oboustrannì
Ul. Kpt. Nálepky - pøed BD è. p. 1064 - 1070
smìr ul. Husova
Ul. Lidická - od zelného trhu za domy è. p.
1035 - 1040 smìr ul. Krátká
Ul. Máchova - kolem dìtského høištì od pìší
zóny u vodního toku Kopøivnièka

asfalt
zámková dlažba
asfalt
zámková dlažba
dlažba 30 x 30
zámková dlažba
zámková dlažba
zámková dlažba

- 45 -

2
2
2
2
2

Plán zimní údržby MK v Kop•ivnice 2020-2021

zámková dlažba

Ul. Alšova od ZŠ smìr ul. Horní
Masarykovo námìstí - prùtah od kostela
smìrem k ZŠ Námìstí rovnobìžný s ul.
Štramberská
Ul. Nádražní kolem obchodního centra Tesco
a autobusového nádraží
Ul. Štefánikova – od ul. Pod Morávií smìr
centrum vèetnì autobusových zastávek u
parku E. Beneše po ul. Husova, chodník k
budovì MÚ Kopøivnice

asfalt
zámková dlažba

2
2
2

asfalt
zámková dlažba

2

Ul. Záhumení pøed Anexem a Medcentrem

zámková dlažba

1,5

Ul. Záhumenní nad ul. Alšova

zámková dlažba

2

zámková dlažba
asfalt
zámková dlažba
asfalt

Ul. Obráncù míru - oboustrannì
Ul. Osvoboditelù - oboustrannì
Ul. Pionýrská

1
2

zámková dlažba

2

zámková dlažba

2

asfalt

2

asfalt

2

Ul. Polní – podél domù è. p. 1288 - 331

asfalt

2

Prùmyslový park

zámková dlažba

1,5

Ul. Školní

zámková dlažba

2

Ul. Pod Bílou horou - mezi ul. Školní až po
ul. Zdeòka Buriana
Ul. Pod Morávií - chodník od MŠ ul. Krátká
smìr autobusové nádraží
Ul. Pod Zahradami - pøed domy è. p. 1292 1296 a è. p. 1299 - 1300

Ul. Štramberská – jednostrannì od ul.
Husova po ZŠ Floriána Bayera
Ul. Zdeòka Buriana – jednostrannì od ul.
Obráncù míru po ul. Polní
Cyklostezka Kopøivnièka - ul. Panská a ul.
Dìlnická – vèetnì chodníku pøilehajícího k
cyklostezce vedoucí smìrem do
Prùmyslového parku

dlažba + asfalt

1,5

zámková dlažba
asfalt

1,5

zámková dlažba
asfalt

2

zpìt na Obsah

Pøíloha è. 11:
Pøehled organizaèního zajištìní údržby v pracovních okrscích s provádìním ruèní
zimní údržby MK

Rozsah a rozdìlení okrskù ruèních prací pøi ZÚ
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okrsek 1 - Kopøivnice centrum

Pasp. è.

poèet
stupòù

plocha

poèet
pøech.

Název pøísl. ulice, stavby

Vitríny
rampa

30,00

rampa
6

S5
S6
S7
S8
S3
S4
S21

S31

36

chodník

správní budova

pøístupový chodník k
poštì v budovì MÚ

1

u masny
u KDK
u vodotrysku
u altánu
u papírnictví Bražina
u kvìtináøství
prùchod u Anexu

1
1
1
1
1
1
1

schody
schody
schody
schody
schody
schody
schody

centr. pìší zóna
centr. pìší zóna
centr. pìší zóna
centr. pìší zóna
centr. pìší zóna
centr. pìší zóna
"vèelín"

17

20,00

chodník

"vèelín"

14

30,50

schody

"vèelín"

364,90

1

Budova MÚ –
vstup na poštu

130,00
17,00
5,10
3,90
27,00
26,00
39,40

110,00

Nájezdová rampa do
budovy MÚ kolem
pošty, Štefánikova vitríny
Pøístupové schody
na poštu

okrsek

schody

18
8
5
3
14
7
18

6

Celkem

správní budova
MÚ

Bližší popis
umístìní

pøechody

Kpt. Jaroše

chodník smìrem k
hokejce u kontejnerù
pøístup od kruhového
námìstíèka +
prùchod mezi
Anexem a vèelínem
1 u Šitavance, 1u
Mimozy, 1 u Speditu,
3 na parkovišti u
Alberta

1

1

1

1

8

pøechody

Štefánikova

2 u parku, 1 u optiky,
1 pøed spr.b. MU, 1 u
Domu podnikatelù, 2
retardéry, 1 Juøíèek

1

pøechody

nepojmenovaná

za "vèelínem" od ul.
Obr.míru

1

2
1

pøechody
pøechody

MìÚ Kopøivnice
Ès. armády

2 x u parkoviš•
1 u rondelu

1
1

2

pøechody

Obráncù míru

2 u rondelu

1

2

pøechody

Záhumenní

1 u Speditu, 1 pøed
MÚ (Anex)

1

1

pøechody

Na Drahách

1 u spoøitelny

1

1

23

okrsek 2 - Kopøivnice Luhy, autobusové nádraží, TESCO
Pasp. è.

poèet
stupòù

plocha

poèet
pøech

Název pøísl. ulice, stavby
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Bližší popis
umístìní

okrsek
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S9

9

24,00

schody

ÈD zastávka

pøístup od
loutkového divadla

2

S19
S20

24
15

86,00
13,90

schody
schody

KRÁTKÁ
LIDICKÁ

u MŠ
u obj. vým. stanice

2
2

S23

4

2,40

schody

POD MORÁVIÍ

u domu èp. 1164 k
spodnímu park.

2

S50

8

20,00

schody

POD MORÁVIÍ

u domu èp. 1315

2

lávka

KRÁTKÁ

2

1

lávka a
chodník

PANSKÁ

pod MŠ
pìší trasa na
Sýkorec (u tøídírny
odp.), místo pro
pøecházení

1

pøechody

L6
L10

1

pøechody

ŠTEFÁNIKOVA

3

pøechody

ŠTEFÁNIKOVA

u Loutkového divadla
k ÈD zast.

2

pøechody

Ès. Armády

36
60,00

182,30

2
vedle restaurace
Morávia

3

Celkem

DÌLNICKÁ

pøechody

Spojovací u
TESCO

Plocha
pøed KB

Ès. armády

2

1 u házeòáku, 1 u
tenis.kurtù
1 u køižovatky
s Nádražní, 1 u køiž.
s Ès. Armády, 1 u
AN Kopøivnice
Chodník do BD
podél parkovištì

2
2
2

2
2

11

okrsek 3 - Kopøivnice Centrum smìr Husova, Erbenova

Pasp. è.

poèet
stupòù

S10

11

4,00

schody

DUKELSKÁ

S11

14

15,40

schody

DUKELSKÁ

S12

8

5,90

schody

HUSOVA

S13

16

17,50

schody

I. ŠUSTALY

S17

7

5,40

schody

I. ŠUSTALY

S26

4

1,80

schody

SOKOLOVSKÁ

S14
S33

15
5

20,80
3,80

schody
schody

I. ŠUSTALY
I. ŠUSTALY

S34

6

2,40

schody

ŠTEFÁNIKOVA

plocha

poèet
pøech.

Název pøísl. ulice, stavby
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Bližší popis
umístìní
u èp. 1056 u
Kopøivnièky
u èp. 1051 u
Kopøivnièky
u pøechodu k
"Labuti"
u èp. 1081 za
"Labutí"
u domu èp. 1088 ke
Kopøivnièce
u MŠ na spoj.
chodníku k
Štefánikové
u domu èp. 1084
pod domem èp. 1087
k prodejnì kol
Šitavanc

okrsek

3
3
3
3
3
3
3
3
3
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na propojce k
Sokolovské u
MìDDM
pøed domem èp.
1074+ chodník
u výmìníkové
stanice vedle èp.
1083
pøed domem èp.
1108 pod
spojovacím ch.
propojení mezi ul.
Záhumení a I.Šustaly

S35

3

1,60

schody

ŠTEFÁNIKOVA

S47

9

4,80

schody

ŠTEFÁNIKOVA

S43

17

10,90

schody

I. ŠUSTALY

S45

7

6,80

schody

I. ŠUSTALY

S46

26

70,60

schody

I. ŠUSTALY

L4

lávka

"zemanství"

L5

lávka

DUKELSKÁ

M4

chodníky
na mostì

KPT.JAROŠE

M2

chodníky
na mostì

ERBENOVA

3

pøechody

ŠTRAMBERSKÁ

5

pøechody

HUSOVA

3

pøechody

Masarykovo nám.

2

pøechody

ERBENOVA

2

pøechody

H. Ledwinky

2

pøechody

ŠTEFÁNIKOVA

2

pøechody

Záhumenní

Celkem

148,00

171,70

3
3
3

3
3

u rest. "U mùstku"
za výmìníkem u èp.
1056

3

u Mimozy

3

3

1 køiž. u kostela, 1 u
mostu pøes
Kopøivnièku
1 u kostela, 1 naproti
ZŠ Námìstí
1 u ZŠ Námìstí, 1 u
køiž. se
Štramberskou, 1 v
úrovni zemanství, 1
pod Lacinou, 1
naproti Laciny
u hotelu Stadion a u
kostela
1 køiž. u kostela, 1 u
mostu pøes
Kopøivnièku
1 u polikliniky, 1 u
Discountu
1 u autobus.
Zastávek pøed
parkem

3
3

3

3
3
3
3

1 pod Kvìtinovou, 1
pod býv. vodárnami,
1 u Profidentu

3

19

Okrsek 4 – Kopøivnice Jih pro Štramberk
Pasp. è.

ploch
a

S15

poèet
stupò
ù
12

68,00

S16

11

S1
S2

poèet
pøech

Název pøísl.
ulice, stavby

Bližší popis umístìní

okrsek

schody

I. ŠUSTALY

4

8,90

schody

I. ŠUSTALY

11
14

11,00
5,10

schody
schody

ALŠOVA
B. SMETANY

S30
S32

14
6

4,50
3,70

schody
schody

ALŠOVA
MÁCHOVA

S22

23

23,50

schody

NA
VÁPENKÁCH

u domu èp. 1104 (u tel.
budky)
u lávky za MŠ (z obou
stran vèetnì pøíst.
chodníku a lávky
samotné)
u ZŠ
k obch.centru HANS
smìrem k Štr.
u statku (p. Beniš)
u è.p. 1134, za Foto
Moravou, 2-je schody
na Hranièky
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6

1

Høbitov

parkovištì
pøechody

B. SMETANY
ŠTRAMBERSKÁ

pøechody
chodník

Masarykovo nám.

místo pro
pøecházen
í
Pøechod

ALŠOVA

schody

u Dìtského centra
ul. B. Nìmcové, Kostela,
Zvláštní škol, Bus Hanse,
naproti byt. Domùm
1127-26 , Uhelné sklady
1 u Zimního stadionu
u Zimního stadionu +
chodník Wolkerova
Pøed školou ZŠ Alšova pøes parkovištì

4
4

Záhumenní

Nad ul. Alšova

4

Høbitovní

Pøed smuteèní síní

4

4
4
4

Okrsek 5 – Kopøivnice Korej, Sever
Pasp. è.

poèet
stupòù

plocha

poèet
pøech

Název pøísl. ulice,
stavby

Bližší popis
umístìní

okrsek

smìrem ke
škole
17.listopadu
2x od ramp
obch.
za domy èp.
771-773
v parku
u MŠ
Jeøabinka
mezi bytovými
domy èp. 1369
a 1370
4 x pøed
èp.1200 vèetnì
bezbar.rampy
1 x prùchod u
rest. Severka
za èp.
1191,1192 a
mezi 1195 1196
ke škole u
pøechodu
od školy 17.
listopadu
vedle pošty ke
kavárnì
pìší trasa od
pekárny k
podchodu u
AN
3 u kasáren, 1
u Aury, 1 u
býv.lékárny, 1
místo pro
pøecházení u
èp. 1197

5

údržba na mìsto (zak. 11109974500)
S24

4,00

2,10

schody

pøed Delvitou

S18

11,00

5,50

schody

JAVOROVÁ

chodník
S25
S29

5,00
14,00

6,00
7,20

schody
schody

JAVOROVÁ-KE
KORYÈCE
SADOVÁ
Z.BURIANA

S36

5,00

2,30

schody

POD B. HOROU

S38

37,00

34,60

schody

OSVOBODITELÙ

S39

1,00

0,70

schody

OSVOBODITELÙ

S40

-

32,00

schody

FRANCOUZSKÁ

S41

11,00

10,00

schody

17. LISTOPADU

S42

5,00

5,60

schody

ÈESKÁ

S49

16,00

16,00

schody

ŠKOLNÍ

lávka

FRANCOUZSKÁ

pøechody

FRANCOUZSKÁ

L7

6
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1

pøechody

PIONÝRSKÁ

1

pøechody

K.ÈAPKA

3

pøechody

ŠKOLNÍ

2

pøechody

ÈESKÁ

1
2

pøechody
pøechody

"u kasáren"
DRUŽEBNÍ

2

pøechody

DRUŽEBNÍ

4

pøechody

17. LISTOPADU

4

pøechody

OSVOBODITELÙ

2

pøechody

PØÍÈNÁ

1
1

pøechody
pøechody

pøíjezd k MÚ
Ke Koryèce

5

pøechody

Obráncù míru

vyhrazené
stání O1

Osvoboditelù

15

Celkem

109,00

122,00

1 u køiž. se
Školní
1 u køiž. se
Školní
1 u ZŠ
Zátopka, 1 u
køiž. s
Pionýrskou, 1
u kavárny
u kasáren, u
ZŠ 17.listopadu
u parkovištì
1 u køiž. S
Francouzskou,
1 u ZŠ 17. list.
2 u nového
parkovištì
(napojení na
17. List.)
1 u ZŠ, 3
køižovatka u
výmìníku
1 u køiž. S
Francouzskou,
2 u køiž. se 17.
list., 1 u
Severky
1 u DPS, 1 u
køiž. s
Obr.míru
1 x za vèelínem
1 x køižovatka
s OM
1 u køiž. u
benzinky, 2 u
køiž. u pošty
(Školní), køiž.
Ul. Ke koryèce,
za Vèelínem (u
Robinsonu)
pøed èp. 1212
vedle
kontejnerového
stání

5
5
5

5
5
5

5

5

5

5

5
5
5

5

35

Okrsek 6 – Kaufland – Lídl
Pasp.
è.

plocha

poèet
pøech

Název pøísl.
ulice, stavby

Bližší popis umístìní

okrsek

MK IV.tø.
200
chodník
100

2

chodník
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ŠTEFÁNIKOVA
ŠTEFÁNIKOVA

chodník podél celého
objektu SLUMEKO

6

chodník podél tržnice

6
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4

pøechody

ŠTEFÁNIKOVA

pøechod naproti
Kauflandu (pøed èp. 58) a
pøechod naproti Lidlu (k
církevní škole)

6

pøechody

1 na vjezdu na parkovištì
vjezd parkovištì Kaufland, 1 na parkovištì
Kaufland a Lidl LIDL, 1 u Slumeko, 1 u
skleníku (retarder)

6

6

300
Celkem
Okrsek 7 - Lubina

Pasp. è.

MK IV.tø.

plocha

Název
pøísl.
ulice,
stavby

poèet
pøech

I/58

chodník podél ZŠ
Lubina a smìr
restaurace u Horákù
a autobazar Tonycar

III/4824

od kruhové køižovatky
po HZ Vìtøkovice

III/4824

u pavilonu pod
Mléènou farmou
Lubina

chodník

200

Bližší popis
umístìní

chodník
autobusová
zastávka
autobusová
zastávka
autobusová
zastávka
autobusová
zastávka
autobusová
zastávka
autobusová
zastávka
autobusová
zastávka

20,00
20,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
52,00
2

chodník
místo pro
pøecházení

7

III/4824

u hasièárny

III/4824

2 x u býv. váhy

I/58

2 x smìr Frenštát

III/4824
I/58
I/58
III/4854
III/4854

pøechody

I/58

5

pøechody

I/58 II/480 III/4824

2

pøechody

III/4824
na Hájov

2

okrsek

2 x u mostu pøes
Lubinu
2 x smìr Pøíbor u
školy a benzinky
2 x smìr Pøíbor Na
Holotì u LPG
na mostním tìlese
pøes øeku Lubinu
pøed a za mostem
pøes øeku Lubinu
pøechod naproti rest.
U Horákù a pøechod u
Tempa
pøechody v každé
vìtvi nové okružní
køižovatky
1 u AZ u váhy 1 u
sklenáøe Polacha (u
mlýna)

7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7

7
7

11
Celkem

492,00
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Okrsek 8 – Mniší - Vlèovice

Pasp. è.

plocha

Název
pøísl.
ulice,
stavby

poèet
pøech

Bližší popis umístìní

okrsek

za kostelem smìr Frenštát p.
R.

8

u mostu u Kutaèe

8

v zatáèce u SG Vet

8

2 x rozcestí na Mniší

8

toèna Mniší

8

MK IV.tø.
20,00

autobusová
zastávka

I/58

20,00

autobusová
zastávka

I/58

20,00

autobusová
zastávka

I/58

20,00

autobusová
zastávka

I/58

20,00

autobusová
zastávka

II/468
Prùm. park

1

autobusová
zastávka
pøechod

1

20,00

Celkem

100,00

Pøed FY. E. Jaeger

I/58

u kostela pod høbitovem

8

pøechod

I/58

u Fonsilu

8

1

pøechod

I/58

u Kulturního domu Vlèovice

8

6

pøechod

Prùm.park

Prùmyslový Park Vlèovice

8

1

pøechod

I/58

1 u AZ rozcestí na Mniší

8

10

9
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Grafická pøíloha è. 1: Neudržované úseky MK v místní èásti Lubina

zpìt na Obsah
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Grafická pøíloha è. 2: Rozmístìní zásnìžek a snìhových orientaèních tyèí na MK v
Kopøivnici

zpìt na Obsah
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Grafická pøíloha è. 3: Rozmístìní snìhových orientaèních tyèí na MK v místní èásti
Vlèovice – Prùmyslový park

zpìt na Obsah
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Grafická pøíloha è. 4: Rozmístìní snìhových orientaèních tyèí na MK v místní èásti
Mniší

zpìt na Obsah
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Grafická pøíloha è. 5: rozmístìní snìhových orientaèních tyèí na MK v místní èásti
Lubina

zpìt na Obsah
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Grafická pøíloha è. 6: (skládka snìhu) omezená kapacita skládkování

Kopøivnice – ul. Francouzská
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Kopøivnice – za OD TESCO
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Drnholec nad Lubinou – oblast Sýkorec – bývalé drážní tìleso
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Vìtøkovice u Lubiny – pod pøehradou
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Mniší – pod RS Cars – par.è. 108/1
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Mniší – parkovištì u kulturního domu
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Vlèovice – horní konec – pøed mostem
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Vlèovice – dolní konec – podél cyklostezky
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Vlèovice – u silnice I/58 – naproti prùmyslovému parku
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Vlèovice – prùmyslový park – koncová èást
zpìt na Obsah
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Grafická pøíloha è. 7: Úseky MK s chemickým posypem mìsto Kopøivnice

zpìt na Obsah
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Grafická pøíloha è. 8: Úseky MK s chemickým posypem – Prùmyslový park

zpìt na Obsah
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Grafická pøíloha è. 9: Úseky MK s urèením priorit údržby – poøadí dùležitosti
Kopøivnice

zpìt na Obsah
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Lubina
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Vlèovice
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Mniší
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Grafická pøíloha è. 10 : Neudržované úseky MK – chodníky

Chodník za bytovými domy èp. 1106-1110 ul. I.Šustaly
zpìt na Obsah
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MK - stezka pro pìší a cyklisty mezi. Ul. Èeskou a Pasekami v délce 97m
zpìt na Obsah

- 76 -

Plán zimní údržby MK v Kop•ivnice 2020-2021

úsek MK (cyklostezka) Paseky od RD èp. 589 smìr Závišice po hranici k.ú. Pøíbor
zpìt na Obsah
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chodník na ul. Sportovní pøiléhající k oplocení nemovitostí RD èp. 809 až 833 v délce
180m
zpìt na Obsah
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chodník na ul. Sadová pøiléhající k oplocení nemovitostí RD èp. 466 až 522 v délce 175
m
zpìt na Obsah
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chodník na ul. Pod Bílou horou pøed øadovými RD èp. 1263 až 1284 v délce 240 m
zpìt na Obsah
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chodník na ul. Husova pøiléhající k oplocení nemovitostí RD èp. 420 až 437 v délce 196
m
zpìt na Obsah
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chodník na ul. Husova pøiléhající k oplocení nemovitostí RD èp. 454 až 1015 v délce 120
m
zpìt na Obsah
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chodník na ul. Husova pøiléhající k oplocení nemovitostí RD èp. 507 až 510 v délce 85 m
zpìt na Obsah
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chodník na ul. Husova pøiléhající k oplocení nemovitostí RD èp. 607 až 800 v délce 86 m
zpìt na Obsah
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chodník na ul. Bezruèova pøiléhající k domùm èp. 23 a 647 v délce 37 m
zpìt na Obsah
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chodník na ul. Bezruèova pøiléhající k oplocení nemovitostí RD èp. 535 až 795 v délce
175 m
zpìt na Obsah
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A- chodník na ul. Wolkerova pøiléhající k oplocení nemovitostí RD èp. 525 až 548 v
délce 81 m
B- chodník na ul. Wolkerova pøiléhající k domu èp. 650 v délce 27 m
C- chodníky na ul. Wolkerova pøiléhající k bytovým domùm èp. 23, 674-676 v délce 153
m
zpìt na Obsah
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chodník na ul. P. Nerudy pøiléhající k oplocení nemovitostí RD èp. 80 a 81 v délce 63 m
zpìt na Obsah
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chodník podél ul. Severní od garáží na sídl. Sever po ul. Pøíborská v délce 342 m
zpìt na Obsah
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A-chodník podél ul. Severní od ul. Pøíborská po ul. Nádražní na stranì vrakovištì v
délce 110 m
B- chodník podél ul. Severní od ul. Pøíborská po ul. Nádražní na stranì autoservisu v
délce 106 m
zpìt na Obsah
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chodník podél ul. Obráncù míru od zahrádek vedle autoservisu býv. Svazarm dále
podél oplocení RD èp. 287 až 267 v délce 266 m
zpìt na Obsah
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chodník podél ul. Èeská pøiléhající k oplocení nemovitostí RD èp. 328 až 322 v délce
202 m
zpìt na Obsah
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chodník podél ul. Dìlnická pøiléhající k oplocení nemovitostí RD èp. 74 až 118 v délce
174 m
zpìt na Obsah
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chodník mezi ul. Mírová (od RD èp. 804) po betonovou lávku na ul. Dìlnická v délce 175
m
zpìt na Obsah
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chodník podél ul. Štramberská pøilehlý k oplocení žst. Štramberk po objekt èp. 392 v
délce 154 m
zpìt na Obsah
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Fgd
Fg

Chodník podél ul. Štramberská do ul. Høbitovní po ul. Pabla Nerudy v délce164 m
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chodník pøilehlý k budovì ZŠ Námìstí è. 340 na ul. Štramberská v délce 71 m
zpìt na Obsah
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chodníky podél ul. Horní pøilehlé k nemovitostem RD èp. 116 a 427 a pøed bytovými
domy èp. 1111 až 1114 v délce 112 m
zpìt na Obsah
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betonová lávka pøes drážní tìleso trati Studénka – Veøovice za TESCO (L9 v pasportu MK)
zpìt na Obsah
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ocelová lávka pøes Kopøivnièku nad koupalištìm (L8 v pasportu MK)
zpìt na Obsah
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pìší komunikace v parku za pomníkem TGM a kostelem
zpìt na Obsah
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pìší komunikace v parku mezi ul. Sadová a Pionýrská mimo schodištì
zpìt na Obsah
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pìší komunikace v parku E.Beneše
zpìt na Obsah
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chodníky za domy èp. 1305-1307 na ul. Obráncù míru – zadní vstupy do domu
zpìt na Obsah
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chodník od ul. Sportovní k ul. Pod Bílou horou pøed RD èp. 1284 v délce 21m
zpìt na Obsah
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a) MK Paseky smìr Pøíbor (ke kapli) na pozemku parc.è. 1480 od èp. 191 v délce 120 m
po k.ú. Pøíbor
b) MK Paseky smìr Závišice na pozemku parc.è. 1438 v délce 280 m po k.ú. Závišice
zpìt na Obsah
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chodník za domy èp. 958, 959 ul. Pod Bílou horou v délce 45m
zpìt na Obsah
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chodník od domu èp. 1116 na ul. Erbenova kolem hospùdky „U mùstku“ s vyústìním u
lávky pøes Kopøivnièku za fy Favea v délce 80m
zpìt na Obsah

- 108 -

Plán zimní údržby MK v Kop•ivnice 2020-2021

-

chodník na ul. Francouzská mezi domy èp. 1317 a 1022/14 v délce 27m

zpìt na Obsah
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-

chodníky ve vnitrobloku bytových domù èp. 1204-1208 (Francouzská), èp. 1209-1213
(Osvoboditelù) v délce 295m – úsek 4
chodník ve vnitrobloku bytových domù èp. 1233-1238 (17. listopadu - Osvoboditelù)
v délce 171m – úsek 5

zpìt na Obsah
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-

chodník za garážemi z ul. Polní v délce 51m – úsek 9

zpìt na Obsah
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-

chodník ve vnitrobloku bytových domù èp. 1230-1232 (17. listopadu) v délce 75m –
úsek 6
chodník ve vnitrobloku bytových domù èp. 1226-1228 (17. listopadu) v délce 74m –
úsek 7

zpìt na Obsah
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-

chodník ve vnitrobloku bytových domù èp. 1191-1195 (Francouzská) v délce 130m –
úsek 8

zpìt na Obsah
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-

chodník ve vnitrobloku bytových domù èp. 1087-1088 (Ignáce Šustaly) v délce 72m –
úsek 10

zpìt na Obsah
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-

chodník ve vnitrobloku bytových domù èp. 1104, 1078-1080 (Ignáce Šustaly) v délce
135m – úsek 11

zpìt na Obsah
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-

chodník ve vnitrobloku bytových domù èp. 1126-1127 (Štramberská) v délce 65m –
úsek 12

zpìt na Obsah
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-

chodník ve vnitrobloku bytových domù èp. 1141-1142 (Alšova) v délce 63m – úsek
13a
- chodník kolem dìtského høištì u èp. 1341 (Štramberská) v délce 30m – úsek 13b
- chodník kolem dìtského høištì u èp. 1341 (Štramberská) v délce 36m – úsek 13c
zpìt na Obsah
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-

chodníky ve vnitrobloku bytových domù èp. 1145-1146 (Alšova) a za Foto Morava
v délce 305m – úsek 13d
zpìt na Obsah
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-

místní komunikace v místní èásti Mniší pod Kaznièovem mezi èp. 24 a èp. 51 v délce
126m
(není udržováno pro motorová vozidla)
zpìt na Obsah
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-

místní komunikace v místní èásti Lubina – cyklostezka od železného mostu smìrem
na Orinoko v Pøíboøe v délce 706m
zpìt na Obsah
chodník v zatáèce pod pøehradou Vìtøkovice u gabionové zdi v délce 60m
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-

chodník v zatáèce pod pøehradou Vìtøkovice u gabionové zdi v délce 60m
zpìt na Obsah
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-

pravostranný chodník na jednosmìrné komunikaci ul. Sokolovská v délce 104m –
z dùvodu zøízení šikmých parkovacích stání na chodníku
zpìt na Obsah
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-

chodník u domu èp. 1190 na ul. Francouzská v délce 35m
zpìt na Obsah
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-

chodník za bývalou budovu vrátnice za MÚ - v délce 50m
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chodník podél silnice I/58 v Lubinì u BUS zastávky naproti restaurace Horaèka v délce 80 m

Chodník ve vnitrobloku BD 1166 – 1170 na ul. Pod Morávií v délce 68m

- 125 -

