
OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 
(pro zimní období 2022-2023)

Operační plán zimní údržby komunikací je závazný podklad, který konkretizuje smlouvu o dílo, 
podepsanou mezi městem Bílovec a firmou SLUMBI spol. s.r.o. Bílovec a slouží k zabezpečení 
sjízdnosti silniční sítě místních komunikací města Bílovce (dále jen MK) v zimním období. 
Převážná část níže uvedených termínů a povinností je upravena v zákonných předpisech, zejména 
ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn. Zimní období se předpokládá od
1. listopadu daného roku do 31. března následujícího roku bez možnosti přerušení. Mimo 
uvedené období je dodavatel zimní údržby povinen neprodleně reagovat na telefonickou výzvu 
objednatele a zajistit bez zbytečného odkladu provádění prací spojených se zimní údržbou.

1. DODAVATEL ZIMNÍ ÚDRŽBY
- SLUMBI spol. s r.o., Opavská ul. č. p. 828, 743 01 Bílovec - zřizuje nepřetržitou dispečerskou 
službu pro zajišťování činností spojených se zimní údržbou: dispečink tel. 725 880 754
- odpovídá za vedení evidence a deníku zimní údržby ve smyslu ustanovení vyhl. č. 104/1997 Sb. 
v rozsahu:

o čas, předmět práce, jméno pracovníka, který údržbu prováděl, místo údržby, 
o vývoj počasí a další v souladu s právními předpisy,
o je povinen řídit se pořadím důležitosti při údržbě MK, stanoveným tímto operačním 

plánem zimní údržby MK města Bílovce a jeho místních částí, 
o v době mimořádné situace je povinen informovat starostku (místostarostu) města Bílovce 

(ad 4 dále) o kalamitním stavu,
o je povinen stanovit pořadí jízd, s přihlédnutím k maximální časové i finanční efektivnosti 

a k pořadí důležitosti stanoveném (ad 5 dále) v tomto operačním plánu.

2. SPOLUPRÁCE S ORGÁNY POLICIE, PODNIKY
- v průběhu celého zimního období je nutno udržovat volně kanalizační vpusti a zajistit tak 
možnost plynulého odtoku vody a tajícího sněhu z vozovky,
-je  nutné zajistit potřebnou informovanost o stavu sjízdnosti komunikací, zejména pak zajištěním 
spolupráce s policií, apod.

3. ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI ZIMNÍ ÚDRŽBĚ
a) odstraňování sněhu
b) odstraňování kluzkosti
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c) ruční odstraňování sněhu, kluzkosti
d) instalace ochranných řetězů
e) posyp (posypový materiál)

ad a) odstraňování sněhu z komunikací a chodníkových těles je prováděno mechanickým 
způsobem, níže uvedenými mechanizmy:

o SLUMBI spol.s.r.o - 2 pluhy traktor, 1 pluh malotraktor, vozidlo MERCEDES BENZ 
(sypaě), vozidlo BUCHER CityCat 1000, zajišťuje údržbu v Bílovci, v místních částech 
Stará Ves, Ohrada, Lubojaty, Lhotka, Bravinné, Požaha, Nové Dvory, 

o SDH Výškovice - 1 traktor Zetor 5011 a 7045 s radlicí, zajišťuje údržbu v místní části 
Výškovice,

o zpluhovaný nebo smetený sníh se ukládá na komunikaci nebo v její blízkosti tak, aby 
nepřekážel dopravě,

o v místech, kde to vyžaduje dopravní situace, se ve výjimečných případech sníh odváží, 
o na mostech se sníh odstraňuje urychleně v celé šířce a délce mostu, aby se zabránilo jeho 

přetížení hmotností sněhu nebo ledu;

ad b) odstraňování kluzkosti se provádí posypem inertními materiály. Za vhodných 
povětrnostních podmínek lze v intravilánu provádět likvidaci náledí mechanicky, 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 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 povolen provádět od 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. Darja Vavříková -  vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování 
Ing. Vladana Kuchtová - vedoucí odboru investic a údržby majetku města 
Bc. Regína Beilová - referent odboru investic a údržby majetku města 
Ing. Dalibor Andree - jednatel SLUMBI spol. s r.o.
Petra Hedvíčková - vedoucí zimní údržby, SLUMBI spol. s r.o. 
p. Pavel Kudela -  velitel MP Bílovec

O vzniku mimořádné situace informuje jednatel SLUMBI spol. s r.o. Bílovec, Ing. Dalibor
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Andree, starostku města, případně místostarostu, kteří jsou oprávněni vyhlásit kalamitní situaci a 
vydat pokyn ke svolání operačního štábu.
Operační štáb města Bílovce je povinen se sejít nejpozději do 30 minut od vyhlášení kalamitní 
situace.

5. STANOVENÍ POSTUPU VLASTNÍHO PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY
Místní komunikace v rovinném terénu budou udržovány pouze plužením, s výjimkou míst 
vzniku náledí a námrazy.
Místní komunikace v I. a II. pořadí budou udržovány v celé své šířce, III. pořadí pouze 
v jednom jízdním pruhu.
V případě vyhlášení mimořádné situace (kalamitní stav), bude sníh odvážen na proluku 
mezi garážemi na ul. 17. listopadu, naproti nemocnice, zejména z míst, kde by mohlo 
dojít k ohrožení chodců a vozidel - zastávky, křižovatky, mosty, úzké ulice atd.

Hlediska stanoveni pořadí důležitosti:
a) zajištění sjízdnosti
I. pořadí důležitosti: trasy místní dopravy, přístupové komunikace ke zdravotnictví a trasy 
výjezdů požárních vozů
II. pořadí důležitosti: přístupové a obslužné komunikace, které mají význam pro zásobování a 
dopravu do průmyslových závodů
III. pořadí důležitosti: přístupové a obslužné komunikace, které mají význam jen pro dopravu 
soukromou
IV. pořadí důležitosti: všechny ostatní komunikace, které mohou být v zimním období uzavřené

Rozhodující při stanovení pořadí důležitosti je zajištění průjezdnosti pro popelové vozy, které 
svážejí tuhý domovní odpad jak ve městě Bílovci, tak i v okolních obcích.

b) zajištění schůdnosti
I. pořadí důležitosti: pěší komunikace, chodníky, stezky, schodiště širšího významu, chodníky v 
městském centru, zastávky veřejných dopravních prostředků, přístupy k těmto zastávkám, 
přechody pro chodce, včetně přechodů na silnici I. a II. třídy.
II. pořadí důležitosti: málo frekventované spojovací a přístupové pěší komunikace, které 
slouží majitelům přilehlých nemovitostí
III. pořadí důležitosti: málo frekventované pěší komunikace, které lze nahradit souběžnou 
trasou již upravenou

6. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ NÁLEDÍ NEBO SNĚHOVÉ VRSTVY
Vozidla provádějící zimní údržbu musí vyjet do 30 minut, je-li vrstva napadaného sněhu 5 cm a 
výše.
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Sjízdnost místních komunikaci musi byt obnovena:
I. pořadí - neprodleně, nejpozději však do 3 hodin
II. pořadí - nejpozději do 6 hodin
III. pořadí - ihned po zajištění sjízdnosti MK v I. a II. pořadí, nejpozději však do 24 hodin 

Požadovaná úroveň sjízdnosti:
Bezpečnost silničního provozu vyžaduje, aby souvislé trasy a komunikace zařazené do stejného 
pořadí byly udržovány na stejné úrovni sjízdnosti:

I. pořadí: sněhové vrstvy se odstraňují z celé vozovky tak, aby po provedeném pluhování zbylá 
sněhová vrstva nebyla vyšší jak 3 cm, s výjimkou velmi nepříznivého počasí (kalamitní situace). 
Náledí a kluzkost sněhové vrstvy se zdrsňuje inertními materiály.
II. pořadí: komunikace zařazené do tohoto pořadí se udržují na stejné úrovni jako I. pořadí avšak 
jejich sjízdnost se obnovuje až po zajištění sjízdnosti I. pořadí.
III. pořadí: na komunikacích zařazených do tohoto pořadí se ponechávají uježděné sněhové 
vrstvy a pluhováním se udržuje rovnost povrchu. Dopravně důležitá, nebo dopravně nebezpečná 
místa křižovatky, stoupání se udržují posypem dle potřeby.

Schůdnost musí bvt zajištěna:
- v době od 5 do 24 hodin musí být náledí trvale ošetřeno posypem, výška sněhové vrstvy 

nesmí přesáhnout 5 cm,
- samotně vzniklé chodníky v parcích, sídlištích a ostatních částech města nebudou 

udržovány, tyto chodníky nejsou součástí místních komunikací a chůze po nich je jen na 
vlastní nebezpečí,

- strojově udržované chodníky neprodleně, nejpozději do 3 hodin,
- některé úseky chodníkových těles jsou udržovány ručně, zde neplatí výše uvedený časový 

limit. Tyto úseky jsou označeny symbolem * v příloze Soupis chodníků v údržbě města 
Bílovce.

Požadovaná úroveň schůdnosti:

I. pořadí - na těchto komunikacích musí být v době od 5.00 hodin do 24.00 hodin trvale
zdrsněno náledí posypem inertními materiály a výška sněhu nesmí přesáhnout 5 
cm.
Nerovnosti vzniklé táním se odstraňují shrnutím, případně oškrábáním i 
odsekáním sněhové vrstvy až na kryt, zbytky se zdrsňují kamennou drtí.
Nesmí se používat popel, domovní odpad a jiné hmoty znečišťující komunikaci 
nebo ovzduší. Chodníky se udržují v minimální šířce 1 m.

II. pořadí - schůdnost se zajišťuje stejným způsobem jako u komunikací I. pořadí, avšak jejich
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III. pořadí - zařazuje se zde nemotoristické komunikace, které je možno podle místních 
podmínek při sněhu a náledí pro pěší provoz uzavřít.

schůdnost se obnovuje až po zajištění schůdnosti u chodníků (komunikací) I. pořadí.

7. POSYPOVÝ MATERIÁL
nebude v zájmu hospodárnosti aplikován v době hustého sněžení (tj. při nutnosti 
neustálého vyhrnování sněhu), mimo komunikaci v nebezpečných úsecích (křižovatky, 
prudká stoupání, zatáčky, železniční přejezdy, komunikace pro místní přepravu), 
při průměrném spádu sněhu bude posypový materiál aplikován jen v zájmu odstranění 
kluzkosti a v nebezpečných úsecích (viz. výše),
bude používáno pouze štěrkové drtě na posyp chodníků a komunikací frakce 4/8.

Solení MK není povoleno, jakékoliv použití chemických přípravků, např. k odstranění námraz a 
náledí, musí být předem konzultováno s odborem investic a údržby majetku města, dále 
s odborem životního prostředí a územního plánování.

Použití chemických přípravků, solení, je povoleno pouze na místních komunikacích v níže 
uvedených částech města:

ul. Svobodova (v celé délce a šířce komunikace) 
ul. Příkopní (výjezd na ul. Městský Kopec - svah) 
ul. Vrchlického (v místě sjezdu na ul. Bezručova) 
ul. spojovací komunikace Slezské nám. - Nová Cesta 
ul. Městský Kopec 
ul. Šmeralova

8. PROVÁDĚNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI
Kontrolní činnost v rámci zimní údržby provádí: 

Městská policie v Bílovci 
Odbor investic a údržby majetku města Bílovec

9. PŘÍLOHY OPERAČNÍ PLÁNU
Pořadí důležitosti pluhování místních komunikací ve městě Bílovci,
Soupis chodníků v údržbě města Bílovce,
Grafické označení-plán města Bílovce se zákresem pořadí důležitosti zimní údržby a 
označení úseků komunikací, na které bude aplikován posypový materiál
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Zimní údržba komunikací řazená dle pořadí důležitosti pluhování, úseky s aplikací 
posypového materiálu a zimní údržba chodníků dle typu údržby jsou v digitální podobě 
uloženy v systému GIS AMEServeru a odboru investic a údržby majetku města.

Tento Operační plán zimní údržby byl schválen 9Al- schůzi rady města Bílovce dne
3-10■ ¿L02LÍL usnesením č. RM/ 1*?

V Bílovci dne: 1 9. 10. 2022

starostka města ....................... jednatel 
SLUMBI spol. s r. o.
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Příloha k operačnímu plánu zimní údržby v období

2 0 2 2  -  2 0 2 3

I. Pořadí:

Il.Pořadí:

Pořadí důležitosti pluhování místních komunikací ve městě Bílovci

Městský Kopec + úsek před MP
Slezské náměstí + centrální plocha parkoviště za MěÚ č.p. 411 +
parkoviště za budovou č.p. 412
Spojnice mezi Slezským náměstím a Novou Cestou
Nádražní -  komunikace + úsek ke garážím, celá plocha

- Radotínská + mezi č.p. 334 a 337 (k večerce) a k panelákům, vč. 
přilehlých parkovacích ploch
Paneláky Nový Radotín + rampa za č.p. 146 (za Hruškou), vč. 
přilehlých parkovacích ploch 
Příjezd k nemocnici

- Pivovarská
Komenského + parkoviště za školou, mezi víceúčelovou halou a 
hřištěm a parkoviště u místní komunikace 
Smetanova, vč. parkoviště před č.p. 746

- Pod Hubleskou 
Bezručova 
Svobodova 
Šmeralova 
Puškinova 
Havlíčkova 
Svatopluka Čecha 
Vrchlického

- Krátká
Roh ulic Svobodova/Pod Hubleskou -  slepá ul. k RD č.p. 1051/19 
Příjezdová komunikace k budově Domova důchodců na ul. Opavské

- Wolkerova
Tkalcovská + spojky + parkoviště vedle č.p. 86

- Příkopní + parkoviště před č.p. 1170, vedle č.p. 737 
Zámecká

- Jeremenkova + parkoviště před č.p. 313, 323, podél plotu č.p. 428 
Boženy Němcové + parkoviště za č.p. 39
17. listopadu -  komunikace k DPS mezi č.p. 644 a 373

- Zahradní -  pluhování končí na úseku mezi č.p. 427 a 684 
Sklenářská
Beskydská
Slunečná
Sokolovská, za č.p. 483 (restaurace U Holubů) kolem č.p. 314, 315,
316 až k č.p. 317
Sokolovská kolem č.p. 988 - 999
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III. Pořadí:

- 17. listopadu -  komunikace mezi č.p. 317 a 373 
Pod Strání včetně slepé ulice k RD č.p. 981 
Valova

- U Splavu
Most mezi ul. Opavská a U Splavu vedle č.p. 622 
U Střelnice

- Nad Střelnicí
- Budovatelská 

U Potoka 
Luční 
Slepá
Polní (hranice obce; od Ostravské po RD č.p. 268 ve Velkých 
Albrechticích)

- Na Cvrčku
Jiráskova až k autoservisu Kania 
Stodolní

- Na Samotě
- Nad Přehradou
- Spojovací komunikace mezi ul. 17. listopadu (od nemocnice) k ul. Na 

Samotě (kolem garáží)

- Jeremenkova - garáže „pod kaštany“
- Tovární po DDM č.p. 188

Komunikace mezi ul. Čs. armády až po most Na Nádraží
- Za Nemocnicí až po č.p. 1154

1. Máje -  slepá ulice pod jatkami k č.p. 1016/34, parkoviště u kapličky, 
odbočka k č.p. 1015, odbočka od Sokolů po č.p. 1144 Mazancovi 
17. listopadu -  garáže pod nemocnicí - pouze půl kruh u garáží 
17. listopadu -  parkoviště podél č.p. 393-385
Spojovací úsek od garáží směrem k přehradě (po značku zákaz vjezdu)

- Ostravská -  okolo KD vč. parkoviště, parkoviště před hřbitovem, 
komunikace napříč hřbitovem
Slepá ulice u bowlingu na ul. Čs. Armády 
Parkoviště u kaple sv. Barbory 
Parkoviště Bílovec/Jižní město
Ul. Opavská - mezi garážemi u domů č.p. 822, 823, 824 + příjezdová 
komunikace k RD č.p. 641/47 (až po branku)
Mlýnská - od mostu z Čs. Armády doleva k č.p. 1010, pak mezi č.p. 
645-250; od mostu z Čs. Armády doprava k č.p. 1012 
Krátká ulička naproti obchodu Hruška na ulici Dukelská mezi domy 
č.p. 239/14 a 235/12

- Údolí Mladých od č.p. 376 až k č.p. 621
- Labuť - slepá komunikace k č.p. 1023/27
- Labuť - slepá komunikace k č.p. 1167/48
- Labuť - komunikace k panu Duškovi, č.p. 1072/3
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Obnoveni sjízdnosti místních komunikaci:

I. pořadí neprodleně, nejpozději však do 3 hodin

II. pořadí nejpozději do 6 hodin

III. pořadí ihned po zajištění sjízdnosti M K v I. a II. pořadí, nejpozději však do 24 
hodin
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Zimní údržba komunikací a chodníků v místních částech v období 
2022 -2023 bude zajišťována níže uvedenými subjekty :

Stará Ves, místní komunikace, cyklostezka, chodníky -  společnost SLUMBI 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, BUS zastávky, chodníková tělesa - společnost 

SLUMBI spol. s r.o., Bílovec
Lhotka, komunikace, BUS zastávka - společnost SLUMBI spol. s r.o., Bílovec 
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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Příloha operačního plánu zimní údržby - období 2022-2023

Soupis chodníků v údržbě města Bílovce
ULICE

Ostravská - chodníky podél komunikace v obou směrech
- přístupový chodník k budově 484/4 (bývalá knihovna, dnes výtvarný 
odbor GMK)

1. máje - chodníky podél komunikace v obou směrech
17. listopadu - chodníky podél komunikace v obou směrech

- chodníky v parku před věžáky č.p. 315, 316, 317
- chodníky u DPS

Radotínská - chodník po levé straně komunikace včeně chodníku u Massagu
- k panelovým domům po levé straně
- schody vedle dětského hřiště k byt. družstvu
- spojovací chodník k byt. družstvu
- spojovací chodníky a schody kolem domu č.p. 572
- chodníky za domy č.p. 337, 334, 357
- šikmý chodník od domu č.p. 965 po ul. Jiráskovou
- chodníky mezi požár, zbrojnicí a panel, domem č.p. 380
- mezi panelovými domy č.p. 380 - 383 a č.p. 589

* Sklenářská - chodník podél komunikace po levé straně ve směru od ul. Nová Cesta 
* pravá strana ve směru z ul. Nová Cesta

Jeremenkova - chodníky podél komunikace v obou směrech, chodník u parkoviště
- parkoviště na ul. Jeremenkova

B. Němcové - po pravé straně ve směru k ul. Ostravské
- parkoviště na ul. B. Němcové
- spojovací chodník s ul. Polní - není udržován

Wolkerova - chodníky podél komunikace v obou směrech
Sokolovská - po pravé straně ve směru od ul. Jeremenkova k ul. Ostravská

- po pravé i levé straně od ul. Ostravské k České Besedě č.p. 693
Slezské náměstí - celé

* ruční odklízení sněhu - kolem parkovacích míst, stojanů na kola, 
parkovací místa na celém náměstí

* Tkalcovská * po pravé straně
- chodník podél spojovací komunikace Slezské nám. a Nová Cesta

* Spojovaěka od 
radnice na 
Tkalcovskou mezi 
č.p. 2 a 4

- pravá strana u prodejny zdrav, potřeb 
* levá strana u Jednoduše Bistro

Příkopní - po pravé staně komunikace
* Zahradní * vedle č.p. 412 k závoře na parkoviště, zámecké schody
* Pivovarská * před úřadem práce, od č.p. 132-691, od č.p. 139-138
Beskydská - v obou směrech
Slunečná - po pravé straně komunikace
Komenského - po pravé straně komunikace
Čs. armády - v obou směrech podél komunikace
* Budovatelská * po pravé straně ve směru od ul. Dukelské
Opavská - v obou směrech podél komunikace



Park Střelnice - chodníky pro pěší v parku
* Svobodova * v obou směrech podél komunikace

- v co nej kratším termínu ošetřit chodník po pravé straně ve směru od 
ul. Opavské po MŠ

Smetanova - v obou směrech podél komunikace
Vrchlického - na pravé straně vedle č.p. 749-738
* Pod Hubleskou - levá strana od ulice Bezručové

* pravá strana od ulice Bezručové nahoru do kopce na ul. Svobodova 
(kolem pana Římana)

* Městský Kopec - pravá strana podél komunikace kolem Květinářství (p. Polednová) 
* levá strana; městské schody

* Za Nemocnicí * po pravé straně komunikace
Havlíčkova - v obou směrech komunikace
Dukelská - v obou směrech komunikace
Tovární - po pravé straně komunikace k DDM
Bezručova - v obou směrech komunikace
Zahradní 
Pod Strání

- spojovací chodník z ul. Zahradní na ul. Pod Strání 
* od č.p. 684 na Valovou

Labuť - po levé straně komunikace ve směru na Fulnek
nádraží - chodník z nádraží za GTC k DDM
Na Nádraží - chodník přes Bílovku k ul. Čs armády

- po obou stranách komunikace ve směru od ul. Dukelské, vč. zastávek
* Zámecká * levá strana - přístupový chodník k muzeu

* pravá strana, kolem prodejny Fusík
spojovačka Sl.nám. 
Nová Cesta

- v obou směrech

Nová Cesta - v obou směrech
Stará Ves
SLUMBI

- cyklostezka 1. a 2. část
- posyp materiál k domu č.p. 75, komunikace parcel.čís. 2010/1 
chodníková tělesa

Lubojaty
SLUMBI spol.s.r.o.

- chodníky u příjezdové komunikace z Bílovce pravá, levá strana
- chodníky kolem komunikace směr Lhotka levá strana
- chodníky ve směru k provozovně Elektro Jindra
- BUS zastávky, chodníky

Bravinné
TJ Družstevník

- chodníky ve směru od hl.příjezdové komunikace k parčíku
- chodník od domu č.p. 33 až po dům č.p. 32
- chodník kolem parku a naproti, BUS zastávky

Výškovice
SDH Výškovice

- chodník od restaurace k čekárně BUS
- od KD k pomníku
- naproti KD
- chodník ke hřbitovu

* chodníková tělesa označená tímto symbolem jsou udržována ručně, z tohoto 
důvodu zde neplatí 3 hodinový časový limit uvedený v Operačním plánu zimní údržby 
strana 4.
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Katastrální území

□  katastrální území 
Parcely KN {obrysy)

parcela KN
Vnitrní Kresba parcel KN (stačky) 

vnitřní kresba (slučkové čára)
Zúnni údržba komunikaci {dle pořadí plu kování)

f  I pořadí pl ubováni komunikaci 
^ 1 1 . pořadí plubovánl komunikaci 
^ l l l .  pořad! pluhovánl komunikaci



Katastrální území 

□  katastrální území 
Parcely KN {obrysy! 

parcela KN
Vnitrní kiesba parcel KN (slučky)

vnitřní kresba (slučková čára)
Zimní údržba chodníku (dle typu údržby)

strojové 

f  ručné
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Katastrální území

□  katastrální území 
Parcely KN (obrysy) 

parcela KN
Vnitrní kresba parcel KN (slučky)

vnitřní kresba (slučková čára)
Úseky s aplikací posypového materiálu

aplikován posyp
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Katastrální území

□  katastrální území 
Parcely KN {obrysy) 

parcela KN
Vnitrní kresba parcel KN (slučky)

vnitřní kresba (slučková čára)
Úseky s aplikaci posypového materiálu

<p aplikován posyp


