
Změna Operačního plánu zimní údržby pro zimní období 
roku 2019 -  2020, který je přílohou ke Smlouvě o dílo ě. 
71/2018/I/Hol o zajišťování zimní údržby ve městě Bílovec 
včetně jeho místních částí.

Změny textu se týkají stránek č. 2 a č. 10 viz příloha.

Změna Operačního plánu zimní údržby byla schválena 25. schůzi rady města Bílovce dne 
02.12.2019 usnesením č. RM/737/25/2019

V Bílovci dne:
U  12. 2019

SLUMBI spol s. r. o. Bílovec



3. Základní technologické postupy při zimní údržbě:
a) odstraňování sněhu
b) odstraňování kluzkosti
c) ruční odstraňování sněhu, kluzkosti
d) posyp (posypový materiál)

ad a) odstraňování sněhu z komunikací a chodníkových těles je prováděno mechanickým 
způsobem, níže uvedenými mechanizmy :
- SLUMBI spol.s.r.o - 2 pluhy traktor, 1 pluh malotraktor, vozidlo MERCEDES BENZ (pluh a 
sypač), vozidlo BUCHER CityCat 1000, zajišťuje údržbu v Bílovci, v místních částech Stará 
Ves, Ohrada, Lubojaty, Lhotka, Bravinné, Požaha, Nové Dvory.
- SDH Výškovice - 1 traktor Zetor 5011 a 7045 s radlicí, zajišťuje údržbu ve Výškovicích) 
-zpluhovaný nebo smetený sníh se ukládá na komunikaci nebo v její blízkosti tak, aby nepřekážel 
dopravě
- v místech, kde to vyžaduje dopravní situace, se ve výjimečných případech sníh odváží
- na mostech se sníh odstraňuje urychleně v celé jeho šířce a délce mostu, aby se zabránilo 

jeho přetížení hmotnosti sněhu nebo ledu

ad b) odstraňování kluzkosti se provádí posypem inertními materiály
- za vhodných povětrnostních podmínek lze v intravilánu provádět likvidaci náledí mecha -

nicky, s následným odstraněním zbytkového náledí a posypu inertními materiály, 
ad c) ruční odstraňování sněhu, kluzkosti se provádí na nepřístupných plochách pro mechanizaci 
(autobusové zastávky, zvýšené, malé plochy atd.)
- za vhodných povětrnostních podmínek lze v intravilánu provádět likvidaci náledí 

mechanicky, s následným odstraněním zbytkového náledí a posypem inertními materiály.
ad d) instalace ochranných řetězů
- zajistit instalaci ochranných řetězů kolem šachovnice a městského znaku na Slezském náměstí. 
Řetězy zde budou umístěny po celou dobu zimního období, tj. od 1.11. do 31.3.
ad e) posyp inertními materiály není povoleno provádět do sněhové vrstvy vyšší než 5 cm, při 
vyšším spádu sněhu (kalamitní situace) se zdrsnění provede až po skončení pluhování na 
zbytkovou vrstvu sněhu, s výjimkou dopravně nebezpečných míst, pokud to situace dovoluje.

4. Řešení kalamitní situace:
Operační štáb města Bílovce pro řešení kalamitní situace:

- Mgr. Renata Mikolášová - starostka města
- Zbyněk Bajnar -  místostarosta města
- Ing. Vladana Kuchtová -  vedoucí odboru investic a údržby majetku města 

p. Jarmila Holaňová - referent odboru investic a údržby majetku města 
Ing. Miroslav Brímus - jednatel SLUMBI spol. s r.o.
p. Igor Latura - vedoucí zimní údržby, SLUMBI spol. s r.o. 
p. Pavel Kudela- velitel MP Bílovec
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Zimní údržba komunikací a chodníků v místních částech v období 
2019 -2020 bude zajišťována níže uvedenými subjekty ;

Stará Ves, místní komunikace, cyklostezka, chodníky -  společnost SLUMESI spol. 
s.r.o.,Bílovec
Ohrada, místní komunikace -  společnost SLUMBI spol. s r.o., Bílovec 
Výškovice, místní komunikace, chodníková tělesa - SDH, Výškovice 
Lubojaty místní komunikace - společnost SLUMBI spol. s r.o., Bílovec 
Lhotka, komunikace,BUS zastávka - společnost SLUMBI spol. s r.o., Bílovec 
Lubojaty, BUS zastávky, chodníková tělesa -  společnost SLUMBI spol. s r.o. 
Bravinné, komunikace - společnost SLUMBI spol. s r.o., Bílovec 
Bravinné, BUS zastávky, chodníky - TJ Družstevník, Bravinné 
Nové Dvory, Požaha, komunikace - společnost SLUMBI spol. s r.o., Bílovec
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