
 

 

 

 

 

 

 

Plán zimní údržby komunikací a chodníků 

v Ostravě-Vítkovicích pro zimní období roku  
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Plán zimní údržby komunikací a chodníků je závaznou normou pro síť místních komunikací a 

chodníků na území MOb Vítkovice a vztahuje se pouze na místní komunikace, které má ve správě 

MOb Vítkovice. 

 

 

Zimní údržbu komunikací v Ostravě-Vítkovicích provádí: 

 

 

I. Ostravské komunikace a.s. 

      se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava-Mariánské Hory 

 

Předmětem zimní údržby společnosti Ostravské komunikace a.s. jsou hlavní silniční průtahy 

na celém území města Ostravy a dále komunikace, které užívají autobusové linky hromadné 

dopravy. 

 

Jedná se o tyto komunikace:   

 

1) udržované v celé délce: 

 

Jeremenkova, Kotkova, Mírové náměstí, Místecká, Mostárenská, Rostislavova, Rudná, 

Ruská včetně části, která prochází Dolní oblasti Vítkovic v úseku od ul. Výstavní po ul. 

Místeckou, Štramberská, 1. máje, Výstavní, Závodní a rampy na ulici Rudná, Místecká, 

U Cementárny 

 

     2) průjezdní úseky městské hromadné dopravy: 

 

Erbenova, Halasova, Lidická, Mírová, Syllabova, Šalounova, Zengrova                    

 

 

Na výše uvedených komunikacích a úsecích silnic se zimní údržba provádí způsobem 

vhodným dle místních podmínek a způsobu využití, především těmito způsoby: 

 

- preventivní ochrana vozovek před náledím 

- odstraňování sněhu z vozovek pluhováním 

- posyp inertními, případně chemickými materiály 

- umístění vhodného dopravního značení 

- odvoz sněhu 

- zajištění odtoku vody z vozovek 

- čištění silnic od posypového materiálu po ukončení zimní údržby 

 

Ostravské komunikace a.s. se řídí svým vlastním operativním plánem, který vydává  v souladu 

s Radou města Ostravy, pro síť silnic a místních komunikací ve vlastní správě. 

 

 Telefonní spojení - spojovatelka:   595 621 111 

                          - dispečink:   595 621 261      

      e-mail:     dispecink@okas.cz 
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II. Dopravní podnik Ostrava a.s. 

      se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava Moravská Ostrava 

 

DPO a.s. zajišťuje odstraňování sněhu z tramvajových pásů (kolejiště) a zajišťuje údržbu 

tramvajových nástupních ostrůvků. 

 

Telefonní spojení:  spojovatelka - 597 401 111 

   -  Marek Pustelník  597 402 251, 602 792 207 

e-mail:            marek.pustelnik@dpo.cz 

  

 

III. Úřad městského obvodu Vítkovice 

se sídlem Mírové náměstí 1, Ostrava Vítkovice 

 

Na provádění zimní údržby místních komunikací, včetně chodníků a komunikací kolem 

garáží, ve správě MOb Vítkovice jsou uzavřeny smlouvy s dodavatelskými firmami. 

Vybrané úseky chodníků bude nadále udržovat obvod svépomocí (viz níže). 

 

1) Na provádění ZÚ vozovek – MK III. třídy ve správě MOb Vítkovice je uzavřena 

smlouva s firmou  …………………… . 

 

Údržba vozovek se provádí těmito způsoby: 

 

- odstraňování sněhu pluhováním  

- zmírnění místních podmínek inertními materiály 

- případný odvoz sněhu na předem určená místa 

 

V areálech garáží nebude prováděno pluhování, ale sníh bude odvážen. 

 

Úklid vozovek od posypového materiálu po zimní údržbě je zajišťován samostatně u vybrané 

firmy, dle nejvýhodnější aktuální cenové nabídky. 

 

Místa pro uložení sněhu:  - plochy nevyužitých parkovišť u nádraží ČD 

- pozemek parc. č. 460/10 u ul. U Cementárny 

- nevyužitá plocha na náměstí Jiřího z Poděbrad 

 

            Telefonní spojení: …………………….. 

 

 

2) Na provádění ZÚ chodníků na vybraných ulicích a plochách ve správě MOb 

Vítkovice je uzavřena smlouva s firmou ……………. . 

 

Jedná se o tyto ulice: 

 

- Barbořina, V Sadě, Starobní, Přerušená, Středulinského, Na Obvodu, U Nádraží, 

plocha před nádražím ČD k ul. Závodní, průchozí chodník mezi hřbitovem a firmou 

Pierce Automatic control, Rudná, Místecká, Ruská, Závodní, Palkovského, 

Svatoplukova, Mečnikovova, Maixnerova, Pasteurova, Syllabova, Dehtova, 

Kořenského, Vrázova, Holubova, Rostislavova, U Cementárny, Thomayerova, 

Franklinova, Sovova, Štramberská, včetně dvorní části domů č.o. 2b – 18, Kotěrova, 

Dušní, Urbančíkova, Uzavřená, parkoviště Jeremenkova, parkoviště Svatoplukova, 

parkoviště Mečnikovova, parkoviště před radnicí a za radnicí ul. Zalužanského, 
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parkoviště Mírová, parkoviště Mírová x Kutuzovova, parkoviště u Městského 

stadionu, parkoviště Ocelářská x Zengrova, parkoviště Tržní, parkoviště Na Obvodu, 

Parkoviště Sirotčí, parkoviště Syllabova, parkoviště Šalounova, parkoviště 

Jeremenkova, parkoviště u vlakového nádraží Vítkovice, parkoviště Věžní 

 

Údržba chodníků se provádí těmito způsoby: 

 

- odstraňování sněhu pluhováním nebo za použití metacího kartáče  

- ruční odklízení sněhu 

- zmírnění místních podmínek inertními materiály 

- případný odvoz sněhu na předem určená místa 

 

Místa pro uložení sněhu:  - plochy nevyužitých parkovišť u nádraží ČD 

    - pozemek parc. č. 460/10 u ul. U Cementárny 

- nevyužitá plocha na náměstí Jiřího z Poděbrad 

 

 

3) Provádění ZÚ chodníků, které budou udržovat zaměstnanci ÚMOb Vítkovice – 

pracovníci VPP  

 

Jedná se o tyto ulice: 

 

Mostárenská, 1. máje, Kotkova, Zalužanského, Obytná, Mírové náměstí, Věžní, Mírová, 

Prokopa Velikého, Jeremenkova, Tržní, Lidická, Nerudova, Halasova, Kutuzovova, 

Bivojova, chodník mezi ul. Bivojova a Lidická, náměstí Jiřího z Poděbrad včetně 

přilehlého parčíku, Výstavní, sad Jožky Jabůrkové – hlavní trasy, Ševčenkova, Obránců 

míru, Šalounova, Erbenova, Zengrova včetně dvorní části, Ocelářská, Tavičská, 

Okružní, Meziuliční, Sirotčí, Rudná (pod estakádou mostu), Ryskova, Kovářská, 

Floriánova. 

Veřejné pohřebiště Ostrava-Vítkovice – udržovány jen hlavní trasy od hl. brány z ul. 

Závodní a ul. Na Obvodu, u pomníku „Velký kříž“, cesty ke vsypovým loučkám. 

 

Pracovníci VPP dále udržují veškerá schodiště, přechody pro chodce a autobusové 

zastávky na území MOb Vítkovice. 

 

Údržba chodníků se provádí těmito způsoby: 

 

- odstraňování sněhu pluhováním nebo za použití metacího kartáče  

- ruční odklízení sněhu 

- zmírnění místních podmínek inertními materiály 

- případný odvoz sněhu na předem určená místa 

 

Místa pro uložení sněhu:  - plochy nevyužitých parkovišť u nádraží ČD 

    - pozemek parc. č. 460/10 u ul. U Cementárny 

- nevyužitá plocha na náměstí Jiřího z Poděbrad 

 

Seznam dalších udržovaných chodníků, cyklistických stezek a přístupových cest 

k zastávkám dopravního podniku: 

 

- přístupové chodníky k tramvajové a autobusové zastávce z rampy ulice Halasova k ul. 

Místecká až po hranu nástupiště těchto zastávek 

- přístupový chodník k zastávce MHD „Kolonie Jeremenko“ od domu Místecká č.p. 99 



 

Jmenovitá zodpovědnost za vybrané lokality:  

 

Autobusové zastávky "Osada Jeremenko" a "Důl Jeremenko", okolí lávky přes ulici Místeckou, 

přístupová schodiště na lávku, k zastávkám a na cyklostezku Místecká, včetně schodišť               

z Místecké na Rudnou, schodiště u MUK Moravská x Místecká, mimo schodišť a zastávek          

u rampy Halasova, Moravská - Místecká, Moravská - trať DPMO. Zodpovídá: p. Diga Jozef 

 

Schodiště z Rudné na Okružní, zastávky a přechody pro chodce na ulicích Rudné a Lidické, 

včetně přechodů v křižovatce rampy Místecká x Rudná a přechodů v křižovatce Rudná x 

Výstavní. Zodpovídá: p. Tangel Viktor 

 

Autobusové zastávky a přechody pro chodce na ulici Ruské (mimo Mírové náměstí), včetně 

přechodu na ul. Štramberské u ul. Ruské a schodišť a zastávek Ruská - Místecká, rampa 

Halasova - Místecká- schodiště na Místeckou a autobusové zastávky pod rampou Halasova na 

ulici Místecké a autobusové zastávky na ul. Kotkova a Mostárenská. Zodpovídá: p. Hoza 

Přemysl 

 

Přechody pro chodce a autobusové zastávky na Mírovém náměstí a ul. Jeremenkova, Ruská, 

Mírová, Halasova, Výstavní.  Zodpovídá: p. Hranický Jaroslav 

 

Nádraží Vítkovice ČD - všechny zastávky, vč. minibusové, zastávky a přechody na ulici 

Závodní, včetně přechodů v křižovatkách Rudná x Závodní a Ruská x Závodní, autobusové 

zastávky na ul. U Cementárny a Štramberské (směr 1.máje). Zodpovídá: p. Gažík Rastislav 

 

Veřejné pohřebiště Ostrava-Vítkovice – udržovány jen hlavní trasy od hl. brány z ul. Závodní a 

ul. Na Obvodu, u pomníku „Velký kříž“, cesty ke vsypovým loučkám. Zodpovídá: p. Mytych 

Pavel 

 

Náhradní zastoupení v případě nepřítomnosti výše uvedených zaměstnanců: p. Diga Jozef 

 

 

Seznam neudržovaných chodníků a částí komunikací, v souladu s nařízením města č. 7/2009: 

 

- ul. Sovova – celý parčík a v úseku ul. Sovova – Ruská (chodníky)  

- ul. Rudná – pod estakádou v úseku ul. Závodní – Okružní 

- ul. Rudná – pod estakádou v úseku estakáda – ul. Sirotčí (chodník) 

- spojnice mezi ul. Starobní a V Sadě – Barbořina (chodník) 

- chodník kolem Českých drah, za garážemi směrem k nádraží 

- chodník podél tramvajového tělesa na ul. Místecké od ul. Urbančíkova směrem pod most, 

směr Hrabůvka 

- sad Jožky Jabůrkové – udržovány jen hlavní trasy, všechny vedlejší chodníky v areálu 

parku nebudou udržovány 

- Hřbitov Ostrava Vítkovice – udržovány jen hlavní trasy – od hl. brány z ul. Závodní a ul. 

Na Obvodu, u pomníku „Velký kříž“, cesta k posypové loučce, všechny vedlejší chodníky 

v areálu nebudou udržovány 

- úsek chodníku na ul. Palkovského, od křižovatky s ul. Mečnikovova po ul. Plzeňskou 

 

Výše uvedené lokality budou označeny tabulkami „Chodník v zimně neudržován“. 

 

 

 



 

Obecná část - jednotlivá ustanovení 

 

Určení pořadí důležitosti úklidu sněhu po spádu sněhu – vozovky 

(Číslo před uvedenou lokalitou označuje pořadí důležitosti) 

 

1. - Mírové náměstí + příjezdové komunikace do Vítkovické nemocnice – ul. Zalužanského a 

Věžní 

1. – MK Na Obvodu - úsek Závodní až U Nádraží, MK U Nádraží,  nám. J. z Poděbrad                                                                                      

2. - ostatní komunikace ve správě MOb Vítkovice 

 

 

Určení pořadí důležitosti úklidu sněhu po spádu sněhu - chodníky  

 

1. - uvolňování sněhu ze všech zastávek, schodišť a přechodů pro chodce v obvodu                       

1. - zprůchodnění chodníků na ulicích:                                                        

      Mírové náměstí + chodník k nemocnici, chodníky k nádraží ČD, nám. J. z Poděbrad                                                

3. - ostatní chodníky  

 

Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti komunikací 

(1) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic včetně chodníků na 

mostech, náměstí, pěších a obytných zón, přechodů pro pěší přes vozovky, stezek, pásů pro pěší, 

nástupních ostrůvků se odstraňují v celé šířce a délce vozovky, která je určena k pohybu pro pěší. 

 (2) Vlastníci chodníků s výjimkou chodníků uvedených v odst. 1 jsou povinni odstranit závady ve 

schůdnosti chodníků a to v minimální šíři 80 cm. 

(3) V případě, že vrstva čerstvě napadaného sněhu bude vyšší než 20 cm, v případě souvislých 

námraz, oblevy, mrznoucího deště a jiné obdobné povětrnostní situace se udržují chodníky pouze 

v šíři nezbytně nutné, vyjma nástupišť hromadné dopravy. 

(4) Závady ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků, které vznikly 

náledím nebo sněhem, se odstraňují odklizením sněhu a posypáváním náledí a zbytkové vrstvy 

sněhu po jeho odklizení o tloušťce menší než 3 cm. 

(5) K posypávání náledí a zbytkové vrstvy sněhu po jeho odklizení se používají zdrsňující inertní 

materiály nebo chemické rozmrazovací prostředky. V pěších zónách je zakázáno používat škváru 

nebo popel. 

 (6) Při odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a 

chodníků se použije přiměřeně technologie stanovená v příloze č. 7 k vyhlášce Ministerstva 

dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

(7) Závady ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků způsobené 

povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací musí být odstraněny a schůdnost zajištěna 

v souladu s jejich rozdělením podle pořadí důležitosti takto: 

Na místních komunikacích zařazených do: 

I. pořadí do 4 hodin po celých 24 hodin 



II. pořadí do 12 hodin po celých 24 hodin 

III. pořadí do 48 hodin, na chodnících nejpozději do 24 hodin po spadu sněhu, 

přičemž se zmírňováním závad ve schůdnosti musí být započato bez zbytečných 

odkladů přiměřeně k vzniklé situaci. 

                                                       

 

Další ujednání 

 

- pro smluvní dodavatele vyplývají povinnosti vést denní záznamy o zimní  údržbě a její  

vyhodnocování, dle znění Vyhl.č. 104/1997 Sb., příloha č. 8.  

- započetí prací na úklidu a údržbě komunikací a chodníků bude ze stran dodavatelských firem 

vždy konzultováno s pověřenými pracovníky ÚMOb Vítkovice.  

 

 

Kontaktní telefonická spojení 

 

V pracovních dnech na ÚMOb Vítkovice tel.č. 599 453 146 nebo 599 453 111.          

 

V době pracovního klidu a večerních hodinách na tel. čísle: Mgr. Bernatíková 725 877 482 

     p. Bielka Pavel 601 297 980 

                                                   

 

Odpovědné osoby za ÚMOb Vítkovice: Mgr. Dušana Bernatíková,  p. Pavel Bielka 

 

Kontaktní spojení na dodavatelskou firmu ……………….. .                                                                     

 

p. ………………., tel. …………………     

 

Kontaktní spojení na dodavatelskou firmu ………………… . 

 

p. ……………….., tel.  ………………..                                            

 

Zahájení a ukončení domácí pohotovosti bude projednáno telefonicky na základě klimatických 

podmínek.  

                                                                  

 

Plán zimní údržby komunikací a chodníků na území obvodu Ostrava-Vítkovice je zpracován v 

souladu se zákonem 13/1997 Sb., s vyhláškou 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o po-

zemních komunikacích a nařízením města č. 7/2009. 

 

 

……………………………… 

Richard Čermák 

starosta 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Dušana Bernatíková 

                     vedoucí oboru komunálních služeb, 

                     dopravy a hřbitovní správy 

 


