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ÚÚvvoodd::  
  

Realizátorem zimní údržby městské komunikační sítě a odpovědnou organizací za bezpečné užívání vybraných 
komunikací a chodníků jsou Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01  Opava. 

 
Zimním obdobím je doba od 1. listopadu 2022 do 31. března 2023. V tomto období se provádí zimní 

údržba (dále jen „ZÚ“) podle plánu ZÚ. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady 
ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.  

 
 Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen „MK“) je zajišťovat po celé zimní období podle zásad 

stanovených tímto operačním plánem zmírňování, eventuálně odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které 
vznikly zimními povětrnostními situacemi. 

 

 V souladu s obecně závaznými právními předpisy stanoví tento operační plán práva a povinnosti vlastníka a 
správce MK, jakož i některá práva a povinnosti uživatelů MK ve Statutárním městě OPAVĚ. Vlastní provádění ZÚ je 
ovlivňováno jednak požadavky veřejnosti, která klade vysoké nároky na bezpečnost provozu na MK a zároveň zvyšuje 
požadavky na ochranu životního prostředí a jednak ekonomickými možnostmi vlastníka MK, které zužují prostor pro 
udržování sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací. Rozsah činnosti při zimní údržbě pozemních komunikací stanoví 
podle Vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, tento operační plán.  
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1. VYSVĚTLENÍ OBSAHU NĚKTERÝCH POJMŮ POUŽÍVANÝCH V TOMTO OPERAČNÍM PLÁNU 
 
 
Obecně závaznými právními předpisy se rozumí: 
 

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákona“), 
 

• Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/97 Sb., v platném znění, kterou se provádí Zákon o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn (dále jen „vyhlášky“). 

 
 
Zimní údržbou MK se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních 
situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací (§ 41 vyhlášky, odst. 1). Za nepříznivých 

povětrnostních podmínek se napřed zmírňují závady ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním 
směru (§ 43 vyhlášky, odst. 2). 

 
Sjízdnost MK je takový stav komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený 
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům (§ 26 zákona, odst. 1). 

 
Závadou ve sjízdnosti MK se rozumí takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu 
vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu místní komunikace a povětrnostním situacím a 
jejich důsledkům (§ 26 zákona, odst. 6). Závady ve sjízdnosti a schůdnosti nejsou na těch úsecích MK a chodnících, na 
kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Vymezení 
takových úseků MK a chodníků stanoví Statutární město OPAVA svým nařízením (§ 27 zákona, odst. 5). 

 
Schůdnost MK - jsou schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu 
stavu a dopravně technickému a stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 zákona, 

odst. 2). 
 

Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti MK, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu 
přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům (§ 26 zákona, odst. 7). Schůdnost zajišťuje správce MK pouze na přechodech pro chodce a na veřejných 
komunikacích určených výhradně pro chodce. 

 
Neudržované úseky MK jsou úseky MK a chodníků uvedené v nařízení Statutárního města OPAVY o vymezení úseků 
MK, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (§ 
27 zákona, odst. 5). 
 
Kalamitní situace vzniká mimořádnou změnou povětrnostních situací, která způsobí nadměrný spad sněhu zpravidla 
spojený se silným větrem nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy za předpokladu, že tyto živelné události 
způsobí nesjízdnost nebo neschůdnost pozemních komunikací na většině území Statutárního města OPAVY. 
 

Vlastníkem MK je Statutární město OPAVA (§ 9 zákona, odst. 1). 
 

Správcem MK jsou Technické služby Opava s.r.o., které Statutární město OPAVA pověřilo smluvně výkonem technické 
správy MK. 
 
Vlastníkem silnic I. třídy je stát, vlastníky silnic II. a III. třídy jsou kraje, na jejichž území se silnice nacházejí (§ 
9 zákona, odst. 1).  
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2.  ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VLASTNÍKA, SPRÁVCE A UŽIVATELŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ZIMNÍM 

OBDOBÍ 
 
 
2.1. Základní povinnosti vlastníka místních komunikací: 
 

• Vlastník MK odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací podle ustanovení § 27 zákona, 
odst. (2) a (3), 

 
• Zajistit dostatečné finanční prostředky na provádění ZÚ, 
• Uzavřít smlouvu s Technickými službami Opava s.r.o., o provádění zimní údržby na MK. 

 

 
2.2. Základní povinnosti správce MK: 
 

• Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se ZÚ, 
 

• V průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na MK, přičemž 
neopomíjí ekonomickou stránku ZÚ, 
 

• Řídit a kontrolovat průběh a zajišťování ZÚ na MK a vést o této činnosti předepsanou evidenci a na základě 
zjištěných stavů provádí potřebná opatření, 
 

• Úzce spolupracovat při zajišťování ZÚ na MK s orgány Magistrátu města Opavy a s orgány Městské policie 
Opava a POLICIE ČR, 
 

• Po projednání se silničním správním úřadem (odbor dopravy Magistrátu města Opavy) zvážit možnosti změn 

v dopravním značení na pozemních komunikacích s cílem usnadnit provádění ZÚ (např. zákaz zastavení, 
zjednosměrnění provozu, zákaz vjezdu apod.), 
 

• Provádí rozpis služeb dispečerů a pracovníků ZÚ, 
 

• Provádí namátkovou kontrolu činnosti dispečerů a pracovníků ZÚ na všech úsecích v pracovní a v mimopracovní 
době, 
 

• V pracovní dny denně v 6.00 hod. přebírá od dispečerů písemné hlášení o stavu sjízdnosti komunikační sítě, 
přebírá přímé řízení ZÚ, 
 

• Kontroluje a řídí činnost dispečerů, kteří jsou mu přímo podřízeni. 
 
 
 
2.3. Základní povinnosti uživatelů místních komunikací  
 
Podle § 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu, dále jen „zákona o provozu“) je povinností účastníka provozu na pozemních komunikacích: 
 

• Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani 
svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit 
zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v 
provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu, 
 

• Řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto zákonem, pokyny policisty, pokyny osob 
oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích podle § 75 odst. 5, 8 a 9 a zastavování vozidel podle 
§ 79 odst. 1 a pokyny osob, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis, vydanými k zajištění bezpečnosti a 
plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 
 

• Řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a 
zařízeními pro provozní informace. 

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/silnicni-provoz/cast1h2d4.aspx#par75
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/silnicni-provoz/cast1h2d4.aspx#par79
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Dále je povinností účastníka provozu na pozemních komunikacích: 
 

• Přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý (kluzkost, sníh na komunikacích 
apod.), 
 

• Při chůzi po MK a chodnících, kde se podle tohoto plánu zajišťuje schůdnost, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat 
zvýšenou pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov apod.), 
 

• Při chůzi po chodnících používat té části chodníku, která je posypána inertními materiály, 
• Při přecházení komunikací použít přechodu označeného přechodu pro chodce nebo jiného přechodu, na němž je 

podle tohoto plánu zajišťována schůdnost. Při přechodu komunikací na jiných místech správce komunikací za 
schůdnost neodpovídá. 

 
 
3.  ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DISPEČERŮ A PROVOZNÍCH PRACOVNÍKŮ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY 

MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
 
 
3.1. Dispečeři 
 

• V případě potřeby využívají informací webové aplikace zimní zpravodajské služby v rámci systému JSU 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
http://jsu.jsdi.cz/Forms/EU_login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx 

 
• Provádí záznam docházky pracovníků ZÚ a délky pracovní doby, 

 
• Kontrolují pohotovost všech mechanismů ZÚ, eventuálně závady hlásí zodpovědnému vedoucímu, 

 
• Provádí záznamy o spotřebě všech posypových materiálů a solanky, 

 
• Provádí záznamy o předání služby včetně zařízení pohotovostních místností. Při nástupu do služby přebírá 

povinnosti od dispečera ZÚ provozovny komunikace v pracovní době, v mimopracovní době od předávajícího 
dispečera, 

 
• Kontrolují komunikační síť v terénu a na podkladě zjištěného stavu provádí potřebná opatření, 

 
• Zajišťují požadavky a pomoc provozovně zahradnictví, čistota města, hřbitovů a odvozu komunálního odpadu ve 

věci ZÚ a ve věci nasazení mechanismů, 
 

• Řídí a kontrolují výkon ZÚ na MK, 
 

• Vedou předepsanou evidenci o výkonech při ZÚ komunikací (zejména deník dispečera, přehled vývoje počasí, 
hlášení o sjízdnosti a schůdnosti apod.), 

 
• Potvrzují prvotní doklady vedené provozními pracovníky o uskutečněných výkonech, spotřebě posypových 

materiálů apod., 
 

• Zúčastňují se vyšetřování nehod, u nichž je podezření, že vznikly v důsledku závad ve sjízdnosti a schůdnosti, 
 

• Úzce spolupracují s orgány Magistrátu města Opavy, orgány POLICIE ČR a Městské policie Opava, 
 
 
3.2. Provozní pracovníci 
 

• Dle pokynů dispečera plní odpovědně úkoly při ZÚ komunikací, 
 
• O své činnosti vedou předepsanou evidenci, 

 
• Bez souhlasu vedoucího pracovníka nesmí opustit určené pracoviště nebo přerušit vykonávanou práci, 
 

• Při posypu komunikací nebo při odstraňování sněhu musí provádět výkony v pořadí stanoveném tímto plánem, 
  

• Při provádění prací dbát zásady ochrany životního prostředí (dodržování dávek posypových materiálů apod.), 

http://jsu.jsdi.cz/Forms/EU_login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx
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• Při provádění prací dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
 
4.  SPOLUPRÁCE SPRÁVCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ S ORGÁNY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY A POLICIE 
 

 
Magistrát města Opavy informuje správce pozemních komunikací o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, 

které jeho odborné orgány zjistily. V době kalamitní situace se spolu se svým zástupcem účastní práce v kalamitním 
štábu, který přebírá dočasně operativní řízení údržby místních komunikací. 
 

Správce MK průběžně informuje odbor dopravy Magistrátu města Opavy o situaci v údržbě MK. 
 

Orgány Policie městské i POLICIE ČR informují správce MK o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které 
zjistily. 

 
Správce MK je povinen k informacím Magistrátu města Opavy a orgánů POLICIE přihlédnout při řízení 

údržbových prací. 
 

Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, které omezuje nebo znemožňuje provádění ZÚ 
pozemních komunikací, podle § 45 zákona o provozu, odst. (1) a (4), se po předchozím rozhodnutí policisty nebo 
strážníka městské policie vozidlo odstraní na náklady provozovatele. 

 
K ohledání místa dopravní nehody na pozemních komunikacích přizve policista zástupce správce pozemních 

komunikací vždy, pokud je podezření, že k dopravní nehodě došlo byť jen částečně závadami ve sjízdnosti nebo ve 
schůdnosti. 

 
             Při posuzování příčin dopravních nehod způsobených řidiči správce MK při zajišťování zimní údržby pozemních 
komunikací, bude vždy zkoumána otázka zavinění řidiče, zejména s přihlédnutím k výkonu práce, kterou prováděl (jízda 
na kluzké vozovce nebo v závějích, snížená viditelnost při mlze a sněžení, oprávnění vyplývající z použití výstražného 

světelného znamení podle § 42 zákona o provozu, odst. 1). 
 
 
 
5. KALAMITNÍ SITUACE 

 
 
Kalamitní situaci vyhlašuje Magistrát města Opavy na žádost správce komunikací, a to v případech uvedených v 

článku 1. tohoto operačního plánu. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti MK po dobu kalamitní situace se provádí podle 
vývoje povětrnostní situace, a to operativně. Práce při údržbě řídí v době kalamitní situace kalamitní štáb. 

 
Po vyhlášení kalamitní situace jsou povinni všichni pracovníci správce MK se neprodleně na vyzvání dostavit na 

svá pracoviště a okamžitě plnit úkoly, kterými byli pověřeni.  
 
 

 
6.  ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
  
 
6.1. Odklízení sněhu mechanickými prostředky 
 

Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií 
ZÚ. Sníh je za obvyklé zimní situace třeba odstraňovat podle možností správce MK tak, aby nedošlo k jeho ujetí 
provozem a přimrznutí k povrchu vozovky.  

 
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se 

odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně důležitých MK a dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu 
provádí ve dvou pruzích, na ostatních pozemních komunikacích a chodnících pouze v jednom pruhu. S posypem 
komunikací chemickými rozmrazovacími materiály se začne až po odstranění sněhu, neboť posyp do vrstvy čerstvě 
napadaného sněhu bez předchozího pluhování je neúčinné, a proto nepřípustné. 

  
V případě nadměrného spadu sněhu a požadavku na jeho odvoz bude z důvodu zajištění plynulosti silničního a 

pěšího provozu Magistrátem města Opavy určeno místo, na které bude sníh odvážen. 
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Pro odklízení sněhu z komunikací pro pěší je v operačním plánu zakotveno použití pracovních strojů MULTICAR 

M27 C (2 ks) a kloubových komunálních nosičů nářadí HOLDER C245 (2 ks) se zimní výbavou (variabilní šípová radlice, 
kartáč, nebo fréza). S ohledem na vybavení organizace vozidly MULTICAR M27 C a kloubovými komunálními nosiči 
nářadí HOLDER C245 bude zavedena nepřetržitá služba pro posyp a očištění komunikací pro pěší, a to 1 zaměstnanec na 
denní pohotovost na pracovišti, 1 zaměstnanec na noční pohotovost na pracovišti a 1 zaměstnanec v domácí pohotovosti 
(MULTICAR M27 C nebo kloubový komunální nosič nářadí HOLDER C245 - podle momentálních klimatických podmínek a 
potřeby na denní, popř. noční směnu). 

  
Na vozovkách bude pro odhrnování sněhu použito nákladní vozidlo MAN s přední radlicí a traktory ZETOR se 

závěsnými radlicemi. 
 
Osm traktorů od dodavatelských firem bude v trvalé domácí pohotovosti. 

 
 

6.2. Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními materiály a posyp 
chemickými rozmrazovacími materiály 

 
Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu 

vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient podélného tření. Uvedený koeficient je však malý a pouze 
zmírňuje kluzkost komunikace, přitom jde o opatření krátkodobé, poněvadž jízdou vozidel po komunikaci dochází k 
odvátí posypového materiálu na okraj vozovky. Posyp zdrsňovacími materiály se provádí v celé šířce komunikace, 
případně v celé šířce dopravního pruhu. 

 
Pro posyp chemickými rozmrazovacími materiály (posyp solí nebo zvlhčenou solí) bude používáno sypače MAN 

s nástavbou EPOKE a dále vozidel MULTICAR M27 C a kloubových komunálních nosičů nářadí HOLDER C245 pro posyp 
solí nebo kamennou drtí.  

 
Chemickými rozmrazovacími materiály jsou ošetřovány pouze vozovky I. pořadí důležitosti a vozovky II. pořadí 

důležitosti, na kterých jsou vedeny trasy MHD nebo příměstské autobusové dopravy, dopravně důležité místní 

komunikace nebo takové jejich úseky, které jsou z hlediska silničního provozu problematické. Ve výjimečných případech 
(náledí, mrznoucí mrholení apod.) a po předchozím požadavku Magistrátu města Opavy budou chemicky ošetřeny i 
vozovky II. a III. pořadí důležitosti, které jsou jinak ošetřovány pouze pluhováním. Chemické rozmrazovací materiály se 
zásadně aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Na vyšší 
vrstvy je nutný opakovaný postup a součinnost mechanických prostředků.  

 
 

6.3. Údržba chodníků 
  

Bude prováděna pluhováním sněhu vozidly MULTICAR M 27 C a kloubovými komunálními nosiči nářadí HOLDER 
C245 vč. sypačové nástavby s následným posypem inertním materiálem (kamennou drtí), který nemusí být prováděn v 
plné šíři. 

 
Ve výjimečných případech (náledí, mrznoucí mrholení apod.) a po předchozím požadavku odboru majetku 

města nebo odboru dopravy Magistrátu města Opavy bude použito směsi soli s kamennou drtí.  

  
 

6.4. Ruční úklid sněhu a ruční posyp 
  

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků správce pozemních 
komunikací provádí pouze za denního světla. Sníh se odstraňuje a posyp provádí zejména na přechodech pro chodce a 
na místech, kde není možno použít mechanizační prostředky (úzké chodníky, schodky, lávky). Rovněž je prováděno 
uvolňování mříží uličních vpustí tak, aby byla zajištěna jejich průtočnost. 
      

V návaznosti na operační plán ZÚ na MK bude v termínu do 15. 10. 2022 provedeno školení dispečerů ZÚ 
v souladu s platnými právními předpisy. 
 

• V termínu do 31. 10. 2022 bude provedena kontrola všech hospodářských smluv o výkonu ZÚ pro rok 
2022/2023 s dodavatelskými firmami, 

 

• Ke dni 31. 10. 2022 budou Technické služby Opava s.r.o. připraveny ke kontrole a připravenosti ZÚ na MK, 
 

• Operační plán byl zpracován dle platných právních předpisů pro zajišťování ZÚ.  
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7. ČASOVÉ LIMITY PRO ZAHÁJENÍ PRACÍ PŘI ZÚ NA MK 
 

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti dálnic a silnic jsou uvedeny v § 45 prováděcí Vyhlášky č. 104/1997 
Sb., v platném znění, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.  

 
Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti MK I. až III. třídy (vyjma MK IV. třídy - chodníků) jsou uvedeny v § 46 

prováděcí Vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 
znění. Lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti MK IV. třídy - chodníků ve Vyhlášce ani v žádném jiném relevantním 
předpisu stanoveny nejsou. 

 
Obce zajišťují sjízdnost MK I. až III. třídy v těchto lhůtách: 
 

a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin 

b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin 
c) III pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin. 

  
Uvedený postup se nevztahuje na kalamitní situace. 
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STŘEDISKO MECHANIZOVANÉ ZIMNÍ ÚDRŽBY 

 
 
Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01  Opava 
Tel.:  +420 553 759 111 
http://www.tsopava.cz/ 
E-mail: ts.opava@tsopava.cz 
 
1) Hlavní dispečink:  
 

• provozovna komunikace, Těšínská 2057/71, 746 01  Opava 
Tel.:  +420 553 627 924 

 E-mail:  komunikace@tsopava.cz 
 

2) Pobočné dispečinky:   
 

• středisko čistota města, Pekařská 2818/37a, 746 01  Opava 
Tel.:  +420 553 627 692 
E-mail:  cistota.mesta@tsopava.cz 

 
• provozovna zahradnictví, Žižkova 2065/5, 746 01  Opava 

Tel.:  +420 553 627 724 
E-mail:  zahradnictvi@tsopava.cz 

 
• provozovna správa hřbitovů, Otická 801/101, 746 01  Opava 

Tel.:  +420 553 627 728 
E-mail:  hrbitov@tsopava.cz 

 
3) Sklady posypového materiálu: 

areál Technických služeb Opava s. r. o., Těšínská 2057/71, 746 01  Opava 
 

• inertní materiál,  
• chemický rozmrazovací materiál, 
• solanka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.tsopava.cz/
mailto:ts.opava@tsopava.cz
mailto:komunikace@tsopava.cz
mailto:cistota.mesta@tsopava.cz
mailto:zahradnictvi@tsopava.cz
mailto:hrbitov@tsopava.cz
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8. Soupis místních komunikací a stanovení tras dle pořadí důležitosti a zatížení:  
  

 
PROVOZOVNA KOMUNIKACE 

 
 

8.1. Posyp vozovek inertním materiálem 
 
 

• Inertními materiály budou sypány vozovky na ulicích: 
 
Průtah ul. Jaselská-Karlovecká - od ul. Rolnické po točnu MHD na ul. Karlovecké, ul. Janská - stoupání podél budovy 
Úřadu práce směrem ke garážím POLICIE ČR. 
                                                              

• Komunikace, na nichž budou udržovány přechody pro chodce úhrnem sněhu (pouze v pracovní 

dny): 
 

Horní náměstí, Mezi trhy, Dolní náměstí, Sněmovní, Hrnčířská, Ostrožná, Masarykova třída, U Jaktařské brány, nám. 
Republiky, Olbrichova, nám. Svobody, Nádražní okruh, Komenského, Praskova, Jánská, Bílovecká, Krnovská, Palhanecká, 
prodloužená Rolnická, Hradecká, Rooseveltova, Vaškovo nám., Otická, Purkyňova, Olomoucká, Zámecký okruh, nám. 
Osvoboditelů, Nákladní, Rybářská, Kasárenská, Oblouková, Ratibořská, Hlučínská, Pekařská, Partyzánská, Těšínská. 
 

Ostatní přechody pro chodce na místních komunikacích budou v případě nutnosti a dle kapacity udržovány v 
pořadí dle komunikačních tahů pro plužení vozovek.  

 
• Komunikace, na nichž bude prováděna ruční údržba chodníků (pouze v pracovní dny): 

 

1) Chodník na ul. Ostrožná - úsek od ul. U Pošty po sady Svobody (pravá strana ve směru do centra 
města), 

 

2) Chodníky na ul. Popská - úsek od ul. Ostrožná po betonové sloupky (pacholata) a lomové kameny, 
 

3) Chodník na ul. U Pošty - úsek od ul. Ostrožná po lomové kameny, 
 

4) Chodník podél objektu Parkovacího domu z ul. Nákladní včetně výklenků, přístupy k veřejným WC z 
obou stran u vjezdu do Parkovacího domu, podél objektu Parkovacího domu z nám. Osvoboditelů 
včetně vstupu. 

 
Uvolňování uličních vpustí od sněhu na místních komunikacích bude prováděno dle kapacity v pořadí dle 

komunikačních tahů pro plužení vozovek.  
 

• Chodníky a zvýšené ostrůvky v okolí parkovacích automatů v Zóně placeného stání, na kterých 
bude prováděna ruční údržba chodníků (pouze v pracovní dny): 

 
Ul. Solná, Kolářská-Na Valech, Masařská (Drůbeží trh), Masařská (Holubí, Lazebnická), Masarykova tř. (u sportu), 
Masarykova tř. (u pošty), Popská, Rybí trh (Almužnická, Matiční), Horní nám. (Čapkova), nám. Republiky (záliv u 
kovoslužby Selník), sady Svobody, Beethovenova, nám. Svobody, Pivovarská a Zámecký okruh (u městských lázní). 
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8.2. Plužení sněhu 
 
I. Pořadí komunikačních tahů  
 
I. pořadí A - celková délka komunikačních tahů: 19,571 km 
Komenského, Sněmovní, Dolní nám., Mezi trhy, Horní nám., U Jaktařské brány, Vančurova, Stará Silnice (úsek od ul. 
Vančurovy po ul. Krnovskou), Stará silnice - parkoviště v areálu MMO, Šeříková, Liliová, Sluneční, Rybova, Sušilova, nám. 
Slezského odboje, Hany Kvapilové, Lidická, Mírová, Bochenkova, Husova, tř. Spojenců, Hobzíkova, Na Horní hrázi, 
Englišova, Dostojevského, Purkyňova točny MHD, Dohnálkova, Rooseveltova (od ul. Hradecké po ul. Boženy Němcové), 
Boženy Němcové, Gudrichova vč. točny MHD před ul. Bíloveckou, Hlavní (od rondlu na ul. Hradecké přes Kylešovice po 
jižní obchvat), Březinova, Tyršova (od ul. Rooseveltovy po Nádražní okruh). 
  
I. pořadí B - celková délka komunikačních tahů: 14,609 km 
Jiráskova, Mlýnská, Polanova, Polní, Anenská, Komárovská, Čapkova (od nám. Republiky po ul. Rybí trh), Almužnická, 
Popská, Rybí trh, Matiční (vč. uslepení u zdravotní školy), průtah Beethovenova - sady Svobody - Masarykova tř., U 

Pošty, Růžová (vyjma úseku podél domu Hrnčířská 8; kavárna Dolce Vita), Masařská, Drůbeží trh (vč. vnitrobloku), 
Holubí, Lazebnická (vnitroblok), pěší zóna Horní nám. (podél OD Baťa) - Ostrožná - Hrnčířská (od ul. Ostrožné po ul. 
Praskovou), Solná, Mnišská, Na Valech, U Fortny, Podkovní (vnitroblok), Kolářská (vč. vnitrobloku za Raiffeisenbank a.s.), 
Pekařská, průtah Partyzánská - Na Pastvisku - Hozovo nábř., Rolnická - sídliště (od ul. Ratibořské, přes sídliště po ul. 
Vrchní vč. parkovišť), Kolofíkovo nábřeží, Fügnerova (vč. parkovišť), točna MHD - ul. Hlučínská, Mostní, Sadová, nám. 
sv. Trojice, Myslivcova, Mařádkova (vč. 2 uslepení - příjezdy k MŠ a ke kotelně), Kasárenská, Pivovarská, Oblouková, 
Jaselská (od ul. Krnovské po nám. sv. Trojice a průtah přes Městské sady po uslepení ul. U Dráhy a od ul. U Dráhy přes 
most po svodidla u Stříbrného jezera), Karlovecká vč. točny MHD. 
  
I. pořadí C - celková délka komunikačních tahů: 10,853 km 
Trasa MHD na ul. Slezské (MČ Malé Hoštice), Šeděnkova (vč. uslepení v horní části), Vávrovická (od ul. Vodárenské po 
ul. Jantarovou - MČ Vávrovice, část Palhanec), trasa MHD na ul. Jantarové (MČ Vávrovice), Držkovická vč. točny MHD 
(MČ Vávrovice, část Držkovice), průtah Vaškovo náměstí - Vyhlídalova - Bezručovo nám., Gogolova, Slámova (vč. 
uslepení k domu č. or. 30 a parkoviště u ul. Englišova), Ondříčkova (vč. uslepení), Nerudova (vč. uslepení), Janská 
(stoupání podél budovy Úřadu práce vč. parkoviště před Městským domem kultury Petra Bezruče), průtah Horní Schody 

(vč. uslepení - příjezd ke garážím) - Stratilova, Mendlova (od ul. Gudrichovy po ul. Boženy Němcové), Wintrova, 
Věnceslava Hrubého, Slovenská, Balbínova, Palisova, Lukešova, Merklasova, U Zastávky (od ul. Merklasovy po ul. 
Lukešovou). 
 
                             
II. Pořadí komunikačních tahů  
 
II. pořadí A: 
Průtah od ul. Nákladní (vjezd do Parkovacího domu) doprava přes novou spojovací obslužnou komunikaci, dále přes 
Dolní nám. (obslužná komunikace za OD Tipa) a ul. Černou - od tzv. „Myší díry“ dolů až k ul. Nákladní, Nákladní (nové 
parkoviště naproti Alexandria Bowling), Partyzánská (parkoviště u OD KATKA), Zeyerova (vč. parkovišť), Antonína Sovy 
(vč. parkovišť), Na Pastvisku (vč. parkovišť), Černá (vč. parkoviště), Ratibořská - sídliště (průtah od ul. Partyzánské po 
ul. Rolnickou), Pekařská - sídliště (za Hirošimou), Štefánikova (vč. parkoviště), Fürstova, U Cukrovaru, U Mlýnka, U 
Dráhy (vč. uslepení), Dobrovského, Chelčického, Wolkerova, U Potoka, Hořicova, U Jezera, Fifejdy, Čapákovo nábř., 
Mlčochova, Vrchlického, Za Humny, Hillova, Do Pole, Filípkova, Kostelní, Šrámkova (vč. parkovišť), Kollárova (vč. 

parkovišť), Hálkova (vč. parkovišť), Edvarda Beneše (vč. parkovišť). 
 
II. pořadí B: 
28. října (vč. uslepení), Čechova, Válečkova (vč. parkovišť), Vítečkova, Kořeného, U Švédské kaple, Klicperova, Erbenova 
(vč. uslepení), Raškova, Kálikova (vč. uslepení), Na Bahně, Junácká, U Lučního mlýna vč. uslepení k domu č. or. 35, 
Holasická (vč. parkovišť), Zelná, Grudova (vč. parkovišť), Na Potůčku, Mlýnská (panelová vozovka), Vojanova, U 
Opavice, U Střelnice, Otáhalova, U Trojice, Příčná, U Dubového mlýna, Tomáškova, Ochranova, Na Nivě, Na Starém 
břehu, Na Nábřeží, Resslovo nábř., Vodní. 
 
II. pořadí C: 
Na Rybníčku, Čapkova (od ul. Na Rybníčku po ul. Olomoucká), U Synagogy, Zacpalova, Veleslavínova, Joy Adamsonové, 
Hauerova, Riegrova, Bezručovo nám. (jednosměrná část), Vaškovo nám. (uslepení podél Policie ČR), Vyhlídalova, Otická 
(od Vaškova nám. po nám. Svobody), nám. Svobody (průtah kolem parkoviště), Skřivánčí, Jurečkova vč. uslepení 
(příjezd k domu Hobzíkova 3), Zikova, Kampelíkova, nám. Republiky (záliv od CASINA KARTÁČ výjezd na průtah nám. 
Republiky), Lepařova, Havlíčkova, Husova (příjezd k vlakovému nádraží Opava západ), Alšova, Mánesova (vč. uslepení ke 

zvláštní škole), Křižíkova, Stojanova, Myslbekova, nám. sv. Hedviky, Provaznická. 
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II. pořadí D:  
Palackého (vč. příjezdové komunikace k bytovkám, spojka k ul. Gogolova), Máchova, Čajkovského, Horovo nám., Elišky 
Krásnohorské, Karolíny Světlé, Tolstého, Gorkého, Puškinova, Haškova, sídliště Olomoucká (vč. parkovišť), sídliště 
Purkyňova (vč. parkovišť), Gagarinova, Strossmayerova, Šafaříkova, Milady Horákové, Heydukova, Tyršova (od ul. 
Rooseveltovy po ul. Zahradní), Zukalova, Mendlova (od ul. Gudrichovy po ul. Tyršovou), Bartoníčkova, Zahradní, Dolní 
Schody, Sladkého, Ztracená. 
 
II. pořadí E: 
Ovocná, Krátká, Heritesova, Skladištní, U Panského dvora, Na Dolním poli, Jateční, propojení ul. Na Dolním poli - Jateční, 
Kylešovská, Žižkova vč. vozovky a parkoviště kolem Víceúčelové haly, Nadační, Žerotínova, Mahenova, Okruhy, Písková, 
Šebelova, Slavkovská, Pavlovského, Stypova, Kozí, Stará silnice (úsek od ul. Vančurovy po ul. Stypovou), Boční, 
Mrštíkova, Hranička, Kotršova, Prokopa Holého, Neumannova vč. uslepení v horní části, U Hliníku, Květinová, Šeříková 
(uslepení), Jasmínová, Šípková, Karafiátová, Tulipánová, Leknínová, Pavlíková, Dukelská, Sokolovská vč. příjezdové 
komunikace k bytovým domům, Zborovská. 
 

II. pořadí F:   
U Zastávky (od ul. Gudrichovy po uslepení), Písecká, Budišovská vč. nových komunikací za rondlem - Višňová, Švestková, 
Jabloňová, 17. listopadu (vč. parkovišť), Bílovecká (uslepení kolem bytových domů směrem k zadnímu vjezdu na Tyršův 
stadion), Vaníčkova, Ruská (vč. parkoviště před ul. Hlavní), 8. května, Osvobození, Dánská, U Hřiště, Česká, Na Dolní 
hrázi, Na Pomezí vč. uslepené části před ul. Bíloveckou podél pomníku ve směru k zast. MHD, Liptovská (vč. parkovišť), 
Jasná (vč. parkoviště), Hlavní - Malá Strana (uslepení za kostelem sv. Jana Nepomuckého), Lomená, U Hřbitova, Ke 
Koupališti (od ul. Hlavní po ul. Josefská), Josefská, Vrbova, Na Vyhlídce (vč. uslepení), Kroftova, U Panského mlýna, Mezi 
Brahy, Joži Davida, Hlavní (příjezdová komunikace ke kotelně), Malá vč. uslepení. 
  
 
III. Pořadí komunikačních tahů  
 
III. pořadí - nezpevněné nebo uslepené komunikace:   
 

• Opava-Kylešovice  

U Cihelny, Úvoz, Bezejmenná (slepá komunikace naproti ul. 17. listopadu), Holečkova, Staňkova, Rybníky, 
Mařákova, Lužická, Tylova, 

 
• Opava-Jaktař  

Na Hranicích, U Stodol, U Pevnůstky, Slepá. 
 
 
 
8.3. Plužení sněhu provádí: 

 
8.3.1  Ve Statutárním městě OPAVĚ:  

 
• Technické služby Opava s.r.o., 
• Smluvně firma Kateřinská zemědělská a.s., řízená centrálně ze stanoviště Technických služeb Opava s.r.o. na ul. 

Těšínské 2057/71 v Opavě. 

• Smluvně firma Martin Schweidler, řízená centrálně ze stanoviště Technických služeb Opava s.r.o. na ul. 
Těšínské 2057/71 v Opavě. 

 
8.3.2  V městské části Komárov: smluvně firma ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice 

Ul. Dlouhá, Fibichova, Malá Strana, Na Dolině, Na Konečné, Na Spojce, Na Vrchovině, Kravařovská, Potoční, 
Požárnická, Ranašovec, Sukova, Tovární, U Černého mlýna, U Splavu, U Školy, U Tratě  

 
8.3.3  V městské části Komárov (chodníky): smluvně STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Úřad městské části 

Opava-Komárov 
• ul. Ostravská - pravá strana, stezka pro chodce a cyklisty na ul. Ostravská od ul. Hlavní po ul. U Černého mlýna 

a dále od ul. U Černého mlýna po železniční přejezd,  
• ul. Ostravská - pravá strana v úseku od železničního přejezdu po ul. Podvihovskou, 
• ul. Podvihovská - pravá strana v úseku od ul. Ostravské po konec úsek před křižovatkou s ul. Požárnickou, parc. 

č. 969/1, kat. ú. Komárov u Opavy, 
• ul. Podvihovská - pravá strana v úseku od zast. MHD naproti domu Podvihovská č. or. 53 po dům Podvihovská 

č. or. 64, parc. č. 969/1, kat. ú. Komárov u Opavy, 
• ul. Ostravská - pravá strana v úseku od ul. Na Konečné po dům Ostravská č. or. 74, parc. č. 985, 443, 442, 

437, 436, 431, 430, 425, 424/2 a 972/1, kat. ú. Komárov u Opavy. 
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8.3.4 V městské části Suché Lazce, Podvihov (ul. Podvihovský Mlýnek): smluvně firma ZEMĚDĚLSKÁ a.s. 

Opava-Kylešovice  
Ul. Jičínská, Ke Strážnici vč. příjezdové komunikace ke hřbitovu, Májová, Na Pískovně, Na Štěpnici, Návrší, 
Sedlická, Střední, U Kašny, U Vodojemu, Ve Dvoře, V Ulici, Přerovecká - točna MHD, Podvihovský Mlýnek 

 
8.3.5  V městské části Podvihov (Komárovské Chaloupky): smluvně firma Marek Petzuch 

Ul. Zemědělská 
 

8.3.6  V městské části Podvihov: smluvně firma Marek Petzuch 
Ul. Raduňská, Polomská, Hrušovecká, Lazecká, Lesní, Na Nové vč. točny MHD, V Lúčkách, Žitná 

 
8.3.7  V městské části Zlatníky: Technické služby Opava s.r.o. 

Ul. Ke Mlýnu, Mošovec, Na Louky, Pod Háj vč. točny MHD 
 

8.3.8  V městské části Milostovice: Technické služby Opava s.r.o.  
Ul. Milostovická, Dělnická, Lihovarská (úsek mezi ul. 6. května a ul. Na Lukách), Na Lukách, Na Výsluní, 
Odbojářů, Praskovo nám., Přímá, Severní 

 
8.3.9  V městské části Vlaštovičky (Vlaštovičky, Jarkovice): Technické služby Opava s.r.o.  

Ul. Českého Odboje, Jarní, Lužní, Zálužní, Marie Dolanské, Okružní, Selská, U Pikule, U Zbrojnice 
 
8.3.10  V městské části Vávrovice (Palhanec): smluvně firma Marek Petzuch  

Ul. Vodárenská (vč. uslepené části a jednosměrné spojky směr ul. Karlovecká), Topolová, U Transformátoru, 
Mlynářská, U Lávky 

 
8.3.11  V městské části Vávrovice: smluvně firma Marek Petzuch  

Ul. Obecní, Novosvětská (vč. uslepené části), Jantarová (vč. uslepených částí podél celého úseku), Chmelová, 
Hraniční, Říční 

 

8.3.12  V městské části Vávrovice (Držkovice): smluvně firma Marek Petzuch  
Ul. Povodňová, Polská 
 

8.3.13  V městské části Malé Hoštice: smluvně firma Marek Petzuch  
Ul. Slezská (vč. úseku za tratí), Bezručova, Cihelní, Dolní, Družstevní vč. točny MHD, U Kaple, Dvořákova, Horní, 
Janáčkova, Kmochova, Luční, Na Pastrníku, Nová, Smetanova, Sportovní, Školní, Svobody, U Statku, U Tržnice, 
V Zátiší 
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8.4. Chemické ošetření: 
 
I. Pořadí komunikačních tahů  
 
I. pořadí A - celková délka komunikačních tahů: 18,500 km 
Komenského, Sněmovní, Dolní náměstí, Mezi Trhy, Horní náměstí, U Jaktařské brány, Vančurova, Stará silnice (úsek od 
ul. Vančurovy po ul. Krnovskou), Stará silnice - parkoviště v areálu MMO, Šeříková, Liliová, Sluneční (od ul. Liliová po ul. 
Vančurova), Rybova, Sušilova, nám. Slezského odboje, Hany Kvapilové, Lidická, Mírová, Bochenkova, Husova, tř. 
Spojenců, Hobzíkova, Na Horní hrázi, Englišova (od ul. Purkyňovy po ul. Dostojevského), Dostojevského, Purkyňova vč. 
točny MHD, Dohnálkova, Rooseveltova (od ul. Hradecké po ul. Boženy Němcové), Boženy Němcové, Gudrichova vč. 
točny MHD před ul. Bíloveckou, Hlavní (od ul. Na Horní hrázi přes Kylešovice po jižní obchvat), Březinova, Tyršova (od ul. 
Rooseveltovy po Nádražní okruh). 
  
I. pořadí B - celková délka komunikačních tahů: 8,818 km 
Mlýnská (od ul. Těšínské po ul. Polní), Čapkova (od ul. Olbrichova po ul. Rybí trh), Rybí trh, Matiční, Beethovenova, sady 

Svobody, Masarykova tř., Pekařská, průtah Partyzánská - Na Pastvisku - Hozovo nábř., Mostní, Sadová, nám. sv. Trojice, 
Jaselská (od ul. Krnovské po nám. sv. Trojice), Žižkova - trasa MHD od ul. Jaselské po odbočku k Víceúčelové hale, vč. 
úseku kolem Víceúčelové haly (parkoviště a zast. MHD), spojka mezi ulicemi Žižkova a Krnovská, Šeděnkova, Myslivcova, 
Mařádkova, Kasárenská (úsek od ul. Krnovské po ul. Obloukovou), Oblouková.  
 
II. Pořadí komunikačních tahů  
 
II. pořadí A - celková délka komunikačních tahů: 4,374 km 
U Pošty (od Masarykovy tř. po ul. Růžovou), Růžová (od ul. U Pošty po vjezd do vnitrobloku na levé straně), pěší zóna 
Horní nám. (podél OD Baťa) - Ostrožná - Hrnčířská (od ul. Ostrožné po ul. Praskovou), průtah Vaškovo nám. - 
Vyhlídalova - Bezručovo nám., Gogolova (od ul. Otické po ul. Englišovu), Slámova, Ondříčkova (od ul. Dostojevského po 
ul. Gogolovou), Ondříčkova (nájezd do křižovatky s ul. Englišovu), Mendlova (od ul. Sladkého po ul. Boženy Němcové), 
Stratilova, Wintrova, Věnceslava Hrubého (příjezd ke zdravotnímu středisku), Slovenská, Balbínova, Palisova, Lukešova, 
Merklasova, U Zastávky (od ul. Merklasovy po ul. Lukešovou). 
  

II. pořadí B - celková délka komunikačních tahů: 5,976 km 
trasa MHD na ul. Slezské (MČ Malé Hoštice), Vávrovická (od ul. Vodárenské po ul. Jantarovou; MČ Vávrovice, část 
Palhanec), trasa MHD na ul. Jantarové s výjimkou úseku od Obecního úřadu - dům č. or. 18 po fotbalové hřiště (MČ 
Vávrovice), Držkovická vč. točny MHD (MČ Vávrovice, část Držkovice), točna MHD na ul. Hlučínská, trasa MHD na ul. 
Dlouhé (od ul. Podvihovské po ul. Ostravskou - MČ Komárov), trasa MHD na ul. Raduňské a Polomské (MČ Podvihov). 

 
Celková délka komunikačních tahů ošetřovaných chemicky: 37,668 km 

 
Na vozovkách, které nejsou chemicky ošetřovány, bude prováděno pouze pluhování. Chemické ošetření III. 

třídy komunikací se neprovádí. 
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8.5. Údržba lávek prováděná ručně 
 
provozovna komunikace (pouze v pracovní dny): 
 

• Kolofíkovo nábřeží  : lávka pro pěší přes řeku Opavu (ev. č. 1c-1) 
• ul. Bezručova (M. Hoštice)  : lávka pro pěší přes řeku Opavu (ev. č. 131d-1) - jen úhrn sněhu  
• ul. Jiráskova (8. května)  : lávka pro pěší přes trať ČD (ev. č. 20d-1) vč. pozemní komunikace  

 od lávky pro pěší po garážiště na ul. Jiráskova  
• ul. Černá (Vodní) : lávka pro pěší přes řeku Opavu (ev. č. 45c-1)  
• ul. Dobrovského : lávka pro pěší přes Pilšťský potok (ev. č. 6c-1)  
• ul. Wolkerova (U Cukrovaru) : lávka pro pěší přes Pilšťský potok (ev. č. 2c-1)  
• ul. Na Pomezí (poblíž hasičského památníku)  

 : lávka pro pěší přes Otický příkop 
 
8.6. Seznam udržovaných zastávek MHD a příměstské autobusové dopravy udržovaných  

(MDPO, a.s.; ČSAD Vsetín, a.s.) 
 

• Bílovecká - před kruhovým objezdem u SSMSK (oba směry) 
• Bílovecká - před točnou u ul. Gudrichova 
• Bílovecká - u křižovatky s ul. Hlavní včetně čekárny (směr město) 
• Bílovecká - za ul. Na Pomezí včetně čekárny (směr město) 
• Bílovecká (Vaníčkova) - směr Kylešovice škola 
• Dolní náměstí - oba směry 
• Gudrichova - točna MHD u Bílovecké 
• Gudrichova - u autobazaru 
• Gudrichova - u č. or. 91 (u točny MHD) - směr město 
• Hlavní - dvě zastávky MHD - u základní školy (obě strany) 
• Hlavní - zastávka MHD - u hřbitova (směr k ul. Na Horní hrázi) 
• Hlavní - dvě zastávky MHD - u BAVARIA FITNESS a naproti u domu č. 69 
• Hlavní - dvě zastávky MHD - u domu č. 28 a naproti u domu č. 31 

• Hlavní - zastávka MHD u č. or. 139 (proti vjezdu do sídliště) 
• Hlučínská - hřbitov u ul. Erbenova - oba směry 
• Hlučínská - zastávka autobusu vedle točny - směr Malé Hoštice 
• Hobzíkova - u č. or. 33 - směr Vaškovo náměstí 
• Horní náměstí - oba směry 
• Horní náměstí - zastávka MHD mezi divadlem a bankomatem České spořitelny 
• Hradecká - zastávka příměstské autobusové dopravy ČSAD Vsetín, a.s. 
• Janská - zast. MHD u žst. Opava východ (pouze zastávka u vlakového nástupiště na délku dvou autobusů) 
• Janská - zast. MHD naproti žst. Opava východ (od označníku na délku dvou autobusů) 
• Komenského - oba směry 
• Krnovská - před Magistrátem - oba směry 
• Krnovská - u „Rakety“ 
• Krnovská - u č. or. 27 včetně čekárny 
• Krnovská - zastávka MHD u restaurace "U Hrocha" 
• Krnovská - základní škola - směr město 

• Liliová 
• Mařádkova - dvě zastávky MHD - v horní i dolní části 
• Nákladní - pod pivovarem - oba směry 
• Náměstí sv. Trojice - dvě zast. MHD před kostelem Nejsvětější trojice 
• Náměstí Svobody - oba směry 
• Olomoucká - u ul. Veleslavínové 
• Olomoucká - u Psychiatrické léčebny - směr město 
• Olomoucká - Slezská nemocnice a restaurace Split vč. čekárny 
• Olomoucká - u Horova nám. - obě strany 
• Olomoucká - křižovatka s ul. Dostojevského - směr město 
• Otická - dvě zastávky MHD u městského hřbitova (obě strany) 
• Otická - dvě zastávky MHD u Slezské pekárny (obě strany) 
• Pekařská - dvě zast. MHD - u mateřské školy a u lékárny "Dr. Max" 
• Pekařská - u pivnice „Na Růžku“ 
• Praskova -  v obou směrech 

• Přemyslovců - u pneuservisu PREJDA a u restaurace FORMANKA 
• Přemyslovců - u základní školy a u oblastní charity 
• Purkyňova - SZTŠ a opačná strana u č. 39 
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• Purkyňova - točna u městského hřbitova 
• Purkyňova - zast. MHD u hypermarketu ALBERT 
• Ratibořská - dvě zastávky MHD - u domů č. 41 a 36 
• Ratibořská - dvě zastávky MHD - před a naproti restaurace „U Vávry“ 
• Rolnická - točna ul. U Dráhy a u staré točny 
• Rolnická - u domu č. or. 90 
• Rolnická - u Stříbrného jezera - strana u jezera 
• Rolnická - dvě zastávky MHD - u a naproti supermarketu BILLA 
• Rooseveltova - u č. or. 36, 37 - oba směry 
• Sadová - v křižovatce s ul. Mostní 
• Slezská (Malé Hoštice) - točna v křižovatce s ul. Družstevní 
• Sluneční - u ul. Vančurovy 
• Šeříková 
• Těšínská (hypermarket Tesco) - směr OSTROJ 
• Těšínská (naproti čerpací stanice ÖMV) - směr město 

• Těšínská (u supermarketu Lidl) - směr OSTROJ 
• Těšínská (U Panského dvora) - směr město 
• Vančurova - u č. or. 48 (u ul. Krnovské) 
• Vančurova - u křižovatky s ul. Prokopa Holého 
• Vančurova - u křižovatky s ul. Šeříkovou 
• Vaškovo náměstí - pravá strana - směr město 
• Zámecký okruh - levá strana - směr Těšínská (vedle Zimního stadionu) 
• Zámecký okruh - pravá strana - směr město (bývalý supermarket ALBERT) 

 
 
 
8.7. Vymezené úseky MK, na kterých se pro malý dopravní význam popř. z důvodu zúženého průchozího 
profilu parkujícími vozidly nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí 

 
Úseky MK, tj. vozovek, chodníků, cyklistických stezek, mostních objektů aj., na kterých se pro malý dopravní význam 

nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí jsou uvedeny ve vyhlášce Nařízení Statutárního města 
Opavy č. 2/2009, o vymezení úseků MK a chodníků, na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a 
sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí. 

 
 

8.8. Seznam ulic, na kterých budou rozmístěny zásněžky (sněhové zábrany): 
 

• ul. Žižkova (Jaktař)  190 m´  
• ul. Filípkova (Kateřinky)  160 m´ 
• ul. Žitná (Podvihov)  365 m´ 
• ul. Novosvětská (Vávrovice)  100 m´ 

 
Celková délka rozmístěných zásněžek:  815 m´  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.opava-city.cz/cs/zimni-uklid
http://www.opava-city.cz/cs/zimni-uklid
http://www.opava-city.cz/cs/zimni-uklid
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8.9. Údržba chodníků prováděná strojně 
 

Provozovna komunikace - trasa č. 1:  11.656,83  m´ 

1. Těšínská: 

a) pravá strana - podél areálu TSO s.r.o. po přechod pro chodce u HM Tesco  

b) pravá strana - kolem areálu TQM - holding s.r.o. od ul. Mlýnské po ul. Anenskou 

c) pravá strana - ostrůvky u křižovatky s ul. Komenského 

    

2. Komenského: 

a) pravá strana - od přechodu pro chodce po hlavní vchod na zimní stadion 

b) od Nádražního okruhu po ul. Praskova (oboustranně) 

    

3. Dolní náměstí: 

a) pravá strana - od budovy Zemského archivu, podél vozovky a zast. MHD - min. 2 pruhy 

b) 5 hlavních průtahů (pěších tras) přes náměstí: 

▪ směr zast. MHD - ul. Solná 
▪ směr zast. MHD - ul. Mnišská 
▪ směr zast. MHD - náměstí Osvoboditelů 
▪ směr Mezi Trhy - náměstí Osvoboditelů 
▪ směr ul. Mnišská - Masarykova třída 

c) podél hlavního vchodu do Jezuitského kostela sv. Vojtěcha 

d) od křižovatky s ul. Solnou podél domů Dolní náměstí č. or. 8-14 po náměstí Osvoboditelů - min. 2 pruhy 

e) levá strana - od zast. MHD u jídelny TYLŠAR podél domů Dolní náměstí č. or. 23-25 po ul. Mezi Trhy - min. 2 pruhy 

  

4. Mezi Trhy: 

a) od Dolního náměstí po Horní náměstí (oboustranně) 

  

5. Horní náměstí: 

a) pravá strana - od ul. Pekařské po podloubí u prodejny SLUNA - min. 2 pruhy 

b) 
 

levá strana - od parkoviště za hotelem KORUNA, podél vozovky a Slezského divadla (2 x) po budovu Hlásky - min. 2 
pruhy 

c) 
 

levá strana - od ul. Čapkova mezi Slezským divadlem a konkatedrálou Nanebevzetí Panny Marie, podél SLEZANKY 
až po ul. Ostrožnou - min. 2 pruhy 

d) pěší zóna podél zeleně (u Hlásky, okolo fontány, před lavičkami) - PŘESUN Z RUČNÍ ÚDRŽBY 

e) spojka mezi Magistrátem a fontánou - PŘESUN Z RUČNÍ ÚDRŽBY 

f) průtah mezi Magistrátem a průchodem do Atria - PŘESUN Z RUČNÍ ÚDRŽBY 

g) příčný spojovací chodník z předního nároží budovy Slezského divadla směr ul. Ostrožná - min. 2 pruhy 

h) 
 

příčný spojovací chodník z předního nároží budovy Slezského divadla, podél kašny „Koule“, podél kavárny Kramer 
směr prodejna BAŤA - min. 2 pruhy 

i) před hlavním vstupem do budovy Slezského divadla a podél kašny „Koule“ - min. 2 pruhy 

j) 
 

od přechodu pro chodce na ul. Mezi Trhy, podél prodejny Galanterie a Městského informačního centra až po ul. 
Ostrožnou 

    

6. U Jaktařské brány: 

a) pravá strana - od přechodu pro chodce u prodejny SLUNA, podél vozovky po ul. Na Valech  

b) 
 

levá strana - od parkoviště za hotelem KORUNA po přechod pro chodce ke Casinu Kartáč Opava na náměstí 
Republiky - min. 2 pruhy 

    

    



Operační plán zimní údržby místních komunikací na území Statutárního města Opavy na rok 2022/2023 

 
 

 

 
20 

 

7. Nám. Republiky: 

a) pravá strana - od ul. Pivovarské doprava až po přechod pro chodce před veřejnými WC na ul. Krnovské 

  

8. Na Valech: 

a) 
střed vozovky od ul. U Jaktařské brány po ul. 
Podkovní (pěší zóna)    

b) 
levá strana od bočního vjezdu do budovy SÚIP po ul. 
Podkovní - PŘESUN Z RUČNÍ ÚDRŽBY   

  

9. Pivovarská: 

a) pravá strana - od vjezdu do SC BREDA & WEINSTEIN po ul. Nákladní  

  

10. Nákladní: 

a) pravá strana - od ul. Nákladní podél SC BREDA & WEINSTEIN po přechod pro chodce u ul. Tomáškova  
  

11. Čapkova: 

a) levá strana - podél vozovky a příčný spojovací chodník za divadlem 
  

12. Rybí trh: 

a) levá strana - od Matičního domu, podél dětského domova až po průjezd na ul. Čapkova 

    

13. Atrium: 

a) 2 průtahy od podchodu u veřejných WC směr ul. Ostrožná a ul. Popská 

    

14. Pekařská 

a) od Horního náměstí po ul. Solnou (oboustranně) 

    

15. Kolářská: 

a) od Horního náměstí po ul. Na Valech (oboustranně) 

    

16. Podkovní (vnitroblok): 

a) střed vozovky od vjezdu z ul. Na Valech po uslepení vpravo u schodiště v průchodu na ul. Kolářskou 
  

17. Ostrožná: 

a) levá strana - od přechodu pro chodce k PIZZERII UNO, podél Obecního domu po ul. Beethovenovu 

b) levá strana - od ul. Beethovenovy po ul. Hrnčířskou 

    

18. Hrnčířská: 

a) pravá strana - od drogerie KLEMENS po bývalou prodejnu Oční optika (dům č. or. 5) 

b) levá strana - od ul. Praskovy po ul. Ostrožnou (vyjma úseku podél domu č. or. 8, kavárna Dolce Vita)   

    

19. Masařská: 

a) střed vozovky - průtah od parkoviště směr Horní náměstí po betonové sloupky (pacholata) 

b) střed vozovky - průtah od parkoviště po průchod na Dolní náměstí (jídelna TYLŠAR) 

    

20. Náměstí Osvoboditelů - Janáčkovy sady: 

a) od budovy Zemského archivu po bránu na Zámecký okruh 

b) od budovy Zemského archivu po bránu na ul. Ratibořskou 

c) Janáčkovy sady - od ul. Sněmovní po chodník k bráně na Zámecký okruh 

d) Janáčkovy sady - od ul. Sněmovní od rohu budovy Zemského archivu po Olbrichovu fontánu 
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e) pěší zóna (střed vozovky) - min. 2 pruhy 

f) průtah od ul. Nákladní po Dolní náměstí - podél domů náměstí Osvoboditelů č. or. 1-8 

    

21. Masarykova třída: 

a) pravá strana - od ul. Sněmovní (podél Finančního úřadu) po ul. Hrnčířskou 

b) pravá strana - od ul. U Pošty po sady Svobody 

c) levá strana - od ul. Hrnčířské po ul. Úzkou a dále až po ul. Sněmovní  

  

22. Praskova: 

a) pravá strana - od křižovatky s Nádražním okruhem po ul. Komenského 

b) pravá strana - od křižovatky s ul. Komenského podél bývalé ZŠ a opěrné zdi po křižovatku se Zámeckým okruhem 

c) levá strana - od ul. Hrnčířské podél „bludného“ balvanu po křižovatku s Nádražním okruhem 
  

23. Zámecký okruh: 

a) podél vozovky a zimního stadionu - od nové tělocvičny po silniční zábradlí podél parkoviště před ZS 

    

24. Tyršova: 

a) pravá strana - od ul. Rooseveltovy po Nádražní okruh 

    

25. Nádražní okruh: 

a) pravá strana - od ul. Hradecké (budova bývalého INGSTAVU) po ul. Tyršovou 

b) 
 

pravá strana - od ul. Tyršovy podél Slezského ústavu, Domu kultury Petra Bezruče po přechod pro chodce na ul. 
Březinova 

c) pravá strana - od ul. Skladištní po ul. Kylešovská (podél autoškoly a hudební školy) 

    

26. Janská: 

a) levá strana - od ul. Březinovy podél budovy INNOGY ČR až po vstup do Fitcentra (bývalý AGRODAT) 

b) pravá strana - od ul. Březinova až po ul. Skladištní  

    

27. Skladištní - Kylešovská: 

a) spojovací chodník mezi ul. Skladištní a ul. Kylešovská (podchod ČD) 

    

28. Těšínská: 

a) levá strana - stezka pro chodce a cyklisty - od ul. Kylešovské, podél zábradlí, HM TESCO po ul. Jiráskovu 

b) levá strana - od zast. MHD před HM TESCO a před budovou ČSSZ po přechod pro chodce 

c) levá strana - od ul. Jiráskovy, podél ul. Těšínské po ul. Jateční 

d) levá strana - od prodejny BIVOJ podél jatek po vjezd do betonárny 

    

29. Dvořákovy sady - sady Svobody - Křížkovského sady - Smetanovy sady - sady U Muzea: 

a) od vjezdu z ul. Čapkovy po budovu Slezského zemského muzea - min. 2 pruhy (pouze ve dnech pracovního klidu) 
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Provozovna komunikace - trasa č. 2:  6.132,96 m´ 

1. Bílovecká: 

a) pravá strana od centra - od vjezdu do garážiště nad ul. Boženy Němcové po železniční most 

b) pravá strana od centra - od železničního mostu po ul. Gudrichova (točna MHD) 

c) sídliště - pravá strana od centra - od ul. 17. listopadu, kolem parkoviště po trafostanici     

d) pravá strana od centra - nájezdy na přechody pro chodce 

e) pravá strana od centra - od ul. Gudrichova po ul. Hlavní směr křižovatka s ul. Hlavní 

f) levá strana od centra - od křižovatky s ul. Hlavní - od parkoviště po zast. MHD 

g) levá strana od centra - od křižovatky s ul. Hlavní - od výjezdu z parkoviště po ul. Na Pomezí 

i) levá strana od centra - od ul. Na Pomezí po přechod pro chodce 

    

2. 8. května: 

a) účelová komunikace k lávce pro pěší přes trať ČD 

    

3. Vaníčkova: 

a) pravá strana - od ul. Bílovecké, podél MŠ až po ul. Ruskou - NOVÝ ÚSEK 
  

4. Hlavní: 

a) levá strana - od křižovatky s ul. Bíloveckou po ul. Liptovskou 

b) levá strana - 2 chodníky kolem kostela sv. Jana Nepomuckého vč. chodníku před vstupem do kostela 

    

5. Liptovská: 

a) pravá strana - průtah od OD ŽABKA až k parkovišti na ul. Ruská 

b) spojovací chodník od domu č. or. 26 za domy šikmo doprava směrem k ul. Hlavní  

c) spojovací chodník mezi OD ŽABKA (lomové kameny) a kostelem sv. Jana Nepomuckého 

d) levá strana - od ul. Hlavní po odbočku doprava 

e) levá strana - podél vozovky mezi 2 spojovacími chodníky na ul. Na Pomezí 

f) 3 spojovací chodníky na ul. Na Pomezí 

g) kolem dětského hřiště (rondl) před ul. Na Pomezí 

    

6. Jasná: 

a) levá strana - od ul. Liptovské směr ul. Na Pomezí 

b) od domu Na Pomezí č. or. 61 rovnoběžně s ul. Na Pomezí po lávku pro pěší přes Otický příkop 

    

7. Gudrichova: 

a) pravá strana - od točny MHD na ul. Bílovecké po ul. 17. listopadu                                  

b) pravá strana - od ul. Slovenské, podél ČHMÚ Opava po ul. Příkrou  

    

8. 17. listopadu: 

a) levá strana - od ul. Bílovecké po ul. Gudrichovu 

b) levá strana - od domu 17. listopadu č. or. 22 po ul. Bíloveckou (železniční most) 

c) pravá strana - průtah - od ul. Bílovecké po ul. Bíloveckou (železniční most) 

d) spojka od domu 17. listopadu č. or. 19 po parkoviště na ul. Bílovecké 

e) spojka na ul. Gudrichovu kolem MŠ  

f) spojka směr ul. Budišovská 

g) 2 spojky k prodejně MORAVICE 
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h) spojka od ul. Gudrichovy kolem hřiště k prodejně MORAVICE 

    

9. U Hřiště: 

a) spojovací chodník podél ZŠ mezi ul. Bílovecká - Ruská (sklopné sloupky) 
  

10. Hlavní - Ruská: 

a) levá strana - kolem parkoviště po bytovou zástavbu ul. Ruské 
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Provozovna komunikace - trasa č. 3:  11.062 m´ 

1. Náměstí Republiky: 

a) 2 spojovací chodníky od přechodu pro chodce u hotelu KORUNA podél CASINA KARTÁČ směr ul. Olomoucká 

    

2. Olomoucká: 

a) pravá strana z centra - od ul. Provaznické po ul. Purkyňovu, vč. úseku pod železničním mostem 

b) levá strana z centra - od nám. Republiky po ul. Purkyňovu, vč. úseku pod železničním mostem 

c) podél zeleně v křižovatkách s ul. Lidickou a Mírovou 

d) spojovací chodník k vlakovému nádraží Opava západ na ul. Husova (po garáže České pošty) 

e) pravá strana do centra - od ul. Purkyňova po boční vstup (schodiště) k HM ALBERT - pouze plužení 

    

3. Vančurova: 

a) pravá strana - od ul. Olomoucké po ul. Sokolovskou 

b) levá strana - od ul. Olomoucké po ul. Šeříkovou 

c) pravá strana - od železničního přejezdu po zadní vjezd do MMO (bývalá sauna) 

    

4. Sušilova: 

a) levá strana - od ul. Olomoucké po ul. Rybova 

    

5. Náměstí Slezského odboje: 

a) levá strana - od ul. Olomoucké podél parku po výjezd od ZŠ 

b) pravá strana - od ul. Havlíčkovy podél budovy Polikliniky po ul. Hany Kvapilové 

    

6. Havlíčkova: 

a) levá strana - od náměstí Slezského odboje, podél bývalého kina ELEKTRA a MŠ po ul. Lepařovu  
  

7. Hany Kvapilové: 

a) pravá strana - od náměstí Slezského odboje po ul. Krnovskou 

b) levá strana - od domu č. or. 2 (podloubí), podél kostela sv. Hedviky po ul. Alšovou  

c) spojovací chodník na ul. Lepařovu 

    

8. Náměstí sv. Hedviky: 

a) pravá strana - od ul. Hany Kvapilové, podél vozovky po ul. Bochenkovu 

    

9. Krnovská: 

a)  

pravá strana od centra - od ul. Kasárenské přes ul. U Náhonu, vč. ostrůvků a 2 obvodových chodníků podél 
RONDLu až po ul. Na Hranicích  

b) pravá strana od centra - od přechodu pro chodce naproti rest. Formanka po železniční přejezd na ul. Palhanecké 

c)  

RONDL 1; okružní křižovatka Krnovská, prodloužená Rolnická - chodníky v prostoru před zast. MHD - podél ul. 
Přemyslovců a Krnovské vč. spojovacího chodníku až po zast. MHD 

d)  

pravá strana do centra - 2 obvodové chodníky podél RONDLu Krnovská, Vančurova a dále od ul. Vančurova po 
vjezd u domu č. or. 17 (okna VEKRA)  

  

10. Krnovská - Kasárenská - sídliště Mařádkova: 

a) spojka od ul. Kasárenské, podél MŠ směrem ke kotelně ve spodní části sídliště 

b) pravá strana - od ul. Mařádkova, podél domů Mařádkova č. or. 2-6 až po vjezd k domům Krnovská č. or. 28-30  

c) pravá strana - od vjezdu k domům Krnovská č. or. 28-30, podél MŠ až po spojku ke kotelně 

11. Mařádkova: 
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a)  

pravá strana (ve směru z kopce dolů od ul. Krnovské k ul. Rybářské) - mezi 1. a 2. odbočkou doprava - NOVÝ 
ÚSEK! 

b) levá strana - od mostu přes městský vodní náhon, podél zast. MHD po vjezd k tělocvičně 

  

12. Palhanecká - Vávrovická: 

a) pravá strana - od vjezdu u ČSPHM HEKRA po vjezd u pěchotního srubu OP-S 21 „Na cvičišti“ 

b)  

levá strana - od zast. MHD na ul. Vávrovické před firmou NOWACO Opava, s.r.o. po zast. MHD podél areálu firmy 
AVHB - Hydraulika, s.r.o. 

    

13. Jaselská: 

a) levá strana - od ul. Krnovské po ul. U Náhonu 

b) 2 spojovací chodníky v sídlišti 

▪  ▪ spojka od domu Krnovská č. or. 84 ve směru k domu Jaselská č. or. 11 - ul. U Náhonu 

▪  ▪ spojka od domu Krnovská č. or. 82 ve směru k domu Jaselská č. or. 9 - ul. Jaselská 

    

14. U Náhonu: 

a) levá strana - od bytové zástavby po ul. Krnovskou 

b) pravá strana - od vjezdu do areálu ABEL-Computer, s.r.o. po vjezd do DOMU OKEN na ul. Krnovské 

    

15. Žižkova: 

 
a)      kolem Víceúčelové haly – chodníky podél parkoviště na straně u Víceúčelové haly, vyjma chodníku přes Skatepark 
města Opavy 

b) podél vchodu do hotelu OPAVA - pouze plužení 

    

16. Kasárenská: 

a) od vjezdu na parkoviště v křižovatce, podél vozovky po ul. Obloukovou 

    

17. Oblouková: 

a) od ul. Kasárenské po ul. Rybářskou - Nákladní (oboustranně) 

    

18. Nákladní: 

a) pravá strana - od vjezdu do PENNY MARKETu po ul. Obloukovou 

b)  

pravá strana - od ul. Obloukové, podél parkoviště a zastávky TQM - holding s.r.o. (po zadní vjezd do bývalého 
pivovaru) 

c) levá strana - od ul. Tomáškovy po ul. Obloukovou (podél areálu firmy WITZENMANN) 

d) levá strana - od ul. Obloukové po vjezd do bývalé SNAHY 
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Provozovna komunikace - trasa č. 4:  12.037 m´ 

1. Ratibořská: 

a) pravá strana - od Zámeckého okruhu po ul. Fügnerovou 

b) levá strana - od náměstí Osvoboditelů po zast. MHD před restaurací \U Vávry 
  

2. Hlučínská: 

a) levá strana - od konce zástavby po stezku pro chodce a cyklisty včetně před HM OBI 

    

3. Rolnická - sídliště (stará): 

a) spojovací chodník od ul. Rolnické po ul. Kostelní 

b)  

pravá strana - podél podélných parkovacích stání směr ul. Hálkova (naproti zubní ordinace) vč. šikmého 
spojovacího chodníku 

c)  

pravá strana - podél podélných parkovacích stání směr restaurace U Vávry (naproti řeznictví) vč. spojky na ul. 
Ratibořskou 

d) levá strana - od zubní ordinace po ul. Hálkova 

e) levá strana - podél domů Rolnická č. or. 9-21 po ul. A. Sovy 

f) pravá strana - od vjezdu do penzionu pro seniory až po zástavbu na ul. Hillova 

g)  

pravá strana - od ul. Hillova po ul. Antonína Sovy vč. šikmého spojovacího chodníku v křižovatce a příčného 
širokého chodníku mezi zelení (k bytové zástavbě vpravo) 

    

4. Nákladní: 

a) pravá strana - od ul. Ratibořské po ul. Vodní 

b) od ul. Nákladní po vjezd ke garážím pod tzv. “Myší dírou” 

    

5. Vodní: 

a) pravá strana - od ul. Nákladní podél zeleně po zástavbu (garáže) 

b) pravá strana - od poslední zástavby podél zeleně po ul. Ratibořskou 

    

6. Kolofíkovo nábřeží: 

a) levobřežní chodník podél řeky Opavy od ul. Ratibořské po lávku pro pěší přes řeku Opavu 

    

7. Holasická, Grudova: 

a) pravá strana - od ul. Ratibořské po ul. Na Potůčku 

b) levá strana - od ul. Ratibořské podél zeleně a parkovišť po ul. Holasickou č. or. 13 

c)  levá strana - od nového parkoviště na ul. Grudova podél domů na ul. Grudova č. or. 2-6 a ul. Holasická č. or. 7-11 

d) pravá strana - od domu Holasická č. or. 22 po dům č. or. 26 

    

8. Edvarda Beneše: 

a) pravá strana - od ul. Ratibořské podél domů Edvarda Beneše č. or. 5-19 po zubní ordinaci  

b) spojovací chodník podél ZŠ - od ul. Edvarda Beneše (28. října) po ul. Holasická 

c) všechny chodníky v prostoru před ZŠ 

e) od křižovatky, podél vozovky směr ul. 28. října 

f) spojovací chodník mezi ZŠ a zdravotním střediskem směr ul. Válečkova 
  

9. Černá, Šrámkova, Antonína Sovy: 

a) Černá - od ul. Partyzánské podél restaurace TERASA po ZŠ Šrámkova (pěší zóna, cyklostezka) 

b) Černá - od restaurace TERASA kolmo na ul. Zeyerovu  

c) Šrámkova - od podchodu z ul. Zeyerovy, podél ZŠ po parkoviště před ul. Rolnickou (pěší zóna, cyklostezka) 
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d) Šrámkova - od MŠ kolmo k průchodu u domu Antonína Sovy č. or. 28  

e) Šrámkova - spojovací chodník od domů č. or. 8-10, podél domu č. or. 12 a dále šikmo na ul. Hálkovu 

f) Šrámkova - spojovací chodník před domy č. or. 12-14 a dále na ul. Rolnickou 

g) Šrámkova - spojovací chodník od prodejny HRUŠKA po sběrné místo odpadu na ul. Hálkova 

h) Antonína Sovy - od domu č. or. 10 po házenkářské hřiště 

i) 
Antonína Sovy – od ul. Antonína Sovy, kolem domu č. or. 28 a házenkářského hřiště po dům Kollárova č. or. 9 vč. 
podchodu 

j)  

Antonína Sovy - levá strana - od ul. Na Pastvisku podél parkoviště šikmo doleva a dále do kopce až k domu č. or. 
20 

k) Antonína Sovy - pravá strana - od ul. Na Pastvisku podél parkoviště, na první odbočce doprava k hřišti 

l) Antonína Sovy - šikmý spojovací chodník od domu č. or. 1, podél hřiště a domu č. or. 9 po ZŠ Šrámkova 

m) Antonína Sovy - pravá strana - od křižovatky s ul. Rolnickou po ul. Vrchní 

n) Antonína Sovy - levá strana - od křižovatky s ul. Rolnickou podél trafiky po vjezd do penzionu 

o) Antonína Sovy – levá strana od domu č. or. 31 po křižovatku s ul. Rolnickou a dále doleva směr supermarket Billa 
po dům Rolnická č. or. 27 – délka 163 m´ 

  

10. Černá, Hálkova: 

a) od průchodu pod domem Ratibořská č. or. 51 po školní hřiště 

b) Černá – pravá strana od domu č. or. 8 po dům č. or. 2 a dále doleva kolem domů Ratibořská č. or. 47 až 57 po 
křižovatku s ul. Hálkova – délka 284 m´ 

  
  

11. Partyzánská, Na Pastvisku, Černá, Zeyerova: 

a) Partyzánská - pravá strana - od křižovatky u podchodu po parkoviště před zástavbou 

b) Partyzánská - levá strana - od ul. Ratibořské podél oplocení restaurace KATHAREIN po zástavbu 

c) Černá - od OD KATKA (SM TESCO) po restauraci TERASA (mezi panelovými domy) 

d) Na Pastvisku - pravá strana - od odbočky ke zdravotnímu středisku po ul. Zeyerova 

e) Zeyerova - pravá strana - od křižovatky s ul. Na Pastvisku podél vozovky, průchodu po trafiku ul. Na Pastvisku 

f) Na Pastvisku - pravá strana - od zast. MHD, podél trafiky po křižovatku s ul. Antonína Sovy  

g) Na Pastvisku - pravá strana - od křižovatky s ul. Antonína Sovy po ul. Pekařskou 

h) Na Pastvisku - levá strana - od ul. Pekařské po zast. MHD (záliv) před křižovatkou s ul. Antonína Sovy 
  

  
12. Na Pastvisku, Hozovo nábřeží: 

a) průtah od MŠ kolem kopce v sídlišti Antonína Sovy, kolem bývalé „Hirošimy“ po Hozovo nábřeží 

b) spojka od domu na ul. Na Pastvisku č. or. 20 kolmo na ul. Pekařskou (parkoviště) 
  

  
13. Pekařská: 

a) pravá strana - od přechodu pro chodce u sklenářství, podél parkoviště vč. zast. MHD po ul. Rolnickou 

b) pravá strana - od mostu přes řeku Opavu po ul. Na Pastvisku (po průtah směr ul. Ratibořská) 
  

  
14. Fürstova, Štefánikova: 

a) Štefánikova - pravá strana - chodník od ul. Pekařské, podél domů č. or. 2, 4, 6 po ul. Na Pastvisku 

b) Fürstova - před domovem důchodců a u vozovky 

c) Fürstova - šikmý spojovací chodník od fontány za panelovými domy směr ul. Pekařská 
  

  
15. Vrchní: 

a) levá strana - spojka podél zeleně v křižovatce s ul. Hillova 

b) pravá strana - podél zeleně v křižovatce s ul. Hillova 

c) pravá strana - podél zeleně v křižovatce s ul. Za Humny 

  
16. Rolnická (nová): 

a) levá strana - od křižovatky s ul. Antonína Sovy (penzion pro seniory) po ul. Pekařskou 
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Provozovna komunikace - trasa č. 5:  9.650 m´ 

1. Náměstí Republiky: 

a)  

levá strana - chodník podél silnice č. I/11 od přechodu pro chodce u Rektorátu SU, dále podél Kovoslužby SELNÍK 
a Casina Kartáč až po spojovací chodník nám. Republiky-Olomoucká - NOVÝ ÚSEK 

    

2. Na Rybníčku - Čapkova: 

a) levá strana - od ul. Zacpalova, podél zeleně po zástavbu na ul. Čapkova 

b) pravá strana - od budovy Slezské univerzity, podél zeleně po zástavbu na ul. Čapkova 

    

3. Bezručovo náměstí: 

a) pravá strana - od zast. příměstské autobusové dopravy ČSAD Vsetín, a.s., podél zeleně v křižovatce s ul. Mírovou 

b) pravá strana - od budovy Slezské univerzity, podél zeleně vč. šikmé spojky v křižovatce s ul. Riegrova 

c) spojovací chodník směr ul. Otická (průchod YWCA) 

d) spojovací chodník nad kašnou purkmistra Emila Rochowanského (naproti budovy Slezské univerzity) 

    

4. Mírová: 

a) levá strana - od ul. Olomoucké podél areálu Vězeňské služby ČR po ul. Veleslavínovu  
  

5. Veleslavínova: 

a) levá strana - od ul. Mírové podél areálu Vězeňské služby ČR po ul. Lidickou  
  

6. Lidická: 

a) levá strana - od ul. Veleslavínovy podél areálu Vězeňské služby ČR po ul. Olomouckou  

b) podél zeleně v křižovatce s ul. Olbrichovou (uslepení ul. Hauerovy) 

    

7. Husova - Denisovo náměstí - třída Spojenců: 

a) pravá strana - od vjezdu k loutkovému divadlu po tř. Spojenců (stezka pro chodce a cyklisty) 

    

8. Vaškovo náměstí - Rooseveltova: 

a) od Vaškova náměstí přes ul. Hradeckou po ul. Březinovou (oboustranně; stezka pro chodce a cyklisty) 

    

9. Otická (horní část): 

a) pravá strana - od Vaškova náměstí po ul. Purkyňovu 

b) pravá strana - od ul. Purkyňovy po ul. Statkovou  

c) levá strana - od vjezdu do smuteční síně po vjezd do Městského hřbitova 
  

10. Nerudova: 

a) levá strana - od ul. Otické po bytovou zástavbu 

b) pravá strana - od ul. Otické po ul. Elišky Krásnohorské 

c) spojka od domu Nerudova č. or. 50 na křižovatku ul. Gagarinova x Slámova 

d) spojka od domu Nerudova č. or. 46 na ul. Strossmayerovu 

e) pravá strana - od ul. Elišky Krásnohorské podél prodejny HRUŠKA po zástavbu 

    

11. Elišky Krásnohorské: 

a) podél MŠ - spojka na ul. Nerudovou 

b) pravá strana - od ul. Nerudova po dům Elišky Krásnohorské č. or. 5 

12. Karolíny Světlé: 

a) pravá strana - od ul. Elišky Krásnohorské, podél zeleně po ul. Otickou 
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13. Gagarinova: 

a) pravá strana - od ul. Purkyňovy po dům Gagarinova č. or. 4 
  

14. Purkyňova: 

a) pravá strana - od ul. Olomoucké po ul. Otickou 

b) levá strana - od ul. Otické, podél zeleně po ul. Gagarinovu 

c) levá strana - od ul. Milady Horákové, podél zeleně po ul. Olomouckou 

    

15. Sídliště Olomoucká - Haškova: 

a) 4 spojky z ul. Olomoucké do sídliště vč. širokého chodníku u zast. MHD před restaurací SPLIT 

b) průtah před domy Olomoucká č. or. 83-87 

c) průtah od domu Olomoucká č. or. 79 podél DOMU BAREV až po ul. Purkyňova 

d) průtah z ul. Haškovy podél knihovny a bývalého DRUŽSTEVNÍKU po MŠ směr ul. Purkyňova 

e) spojka od bývalé videopůjčovny podél restaurace SPLIT 

f) spojka od restaurace SPLIT kolem fontány po budovu bývalého DRUŽSTEVNÍKU 

g) spojka od fontány kolem bývalého DRUŽSTEVNÍKU po průtah směr ul. Purkyňova (bar PATAJA) 

h) před bytovými domy Olomoucká č. or. 61-75 (vjezd z ul. Haškovy) 

i) 3 příčné spojky mezi panelovými domy Haškova č. or. 8-10 

    

16. Englišova: 

a) levá strana - od ul. Purkyňovy po vjezd do sídliště před ZŠ 

b) spojka od vjezdu ke školní družině podél areálu ZŠ přes sídliště po ul. Purkyňovou (bar PATTAJA) 

c) levá strana - od vjezdu do ZŠ vedle domu Englišova č. or. 76 podél zeleně po dům Englišova č. or. 70 

d) spojovací chodník podél ZŠ a dokola kolem celého areálu jeslí po ul. Čajkovského 

e) pravá strana - od ul. Slámova po ul. Dostojevského 

f) pravá strana - od domu Englišova č. or. 7 po železniční most 

    

17. Dostojevského: 

a)  

podél zeleně naproti bývalého zdravotního střediska, podél ZŠ pro tělesně postižené až po ul. Olomouckou + 
spojovací chodník na ul. Haškova  

    

18. Čajkovského: 

 
a)   spojovací chodník od křižovatky s ul. Haškova (kolem MŠ - jeslí) 

    

18. Hobzíkova: 

a) levá strana - od ul. Jurečkovy po ul. Hradeckou 

b) od točny MHD na ul. Jurečkové naproti parkoviště, podél domů Hobzíkova č. or. 25-37 

c) pravá strana - od ul. Otická podél domů Hobzíkova č. or. 4, 6 

    

19. Hradecká, Skřivánčí: 

a) levá strana do centra - od ul. Hobzíkovy, podél zeleně a zast. ČSAD Vsetín, a.s. po ul. Rooseveltovu 

b) levá strana do centra - od ul. Rooseveltovy (KOKOS Bar), podél parkoviště po dům Hradecká č. or. 18 

c) pravá strana do centra - od ul. Zahradní po ul. Rooseveltovu 

d) Skřivánčí - levostranný chodník podél vozovky od domu Hradecká č. or. 18 po ul. Jurečkovu 

 
 
Celková výměra chodníků udržovaných provozovnou komunikace – strojně :  
  

50.537,83 m´ 
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8.10. Údržba chodníků prováděná ručně 
 

 
Provozovna komunikace - trasa 1 (vozidlo): 
 

1. Pekařská: 

a) zastávka MHD - u restaurace „Na Růžku“ (u plakátovací plochy) 

b) dvě zastávky MHD - u mateřské školy a u lékárny „Dr. Max“ 

  

2. Bílovecká: 

a) zastávka MHD u Vaníčkovy (směr Kylešovice) 

b) zastávka MHD před točnou Gudrichova (směr Kylešovice) 

c) zastávka MHD u Na Pomezí včetně čekárny (směr město) a schody z uslepení Na pomezí 

d) zastávka MHD u křižovatky s Hlavní včetně čekárny (směr město) 

e) dvě zastávky MHD - před kruhovým objezdem u SSMSK (obě strany) 

  

3. Hlavní: 

a) zastávka MHD u č. 139 (proti vjezdu do sídliště) 

b) dvě zastávky MHD - u základní školy (obě strany) 

c) dvě zastávky MHD - u "Bavaria Fitness" a naproti u domu č. 69 

d) dvě zastávky MHD - u domu č. 28 a naproti u domu č. 31 

e) zastávka MHD - u hřbitova (směr k Na Horní Hrázi) 

  

4. Liptovská: 

a) dočištění průchodu z Liptovské mezi lomovými kameny k obchodnímu domu Žabka 

  

5. U Hřiště: 

a) dočištění průchodu mezi sloupky před školou 

  

6. Gudrichova: 

a) zastávka MHD na straně u Sběrných surovin (bývalý autobazaru) 

b) zastávka MHD u č. 91 (u točny MHD) 

c) zastávka MHD - točna (u Bílovecké) 

  

7. Mařádkova: 

a) pravá strana od Krnovské po odbočku pod zastávkou MHD včetně zastávky MHD u Krnovské 

b) zastávka MHD u Rybářské 

  

8. Krnovská: 

a) zastávka MHD - u základní školy 

b) zast. příměstské autobusové dopravy ČSAD Vsetín, a.s.- u "Rakety" 

  

9. Přemyslovců: 

a) dvě zastávky MHD - u pneuservisu "Prejda" a restaurace "Formanka" 

b) od přechodu před prodejnou "Hyundai" po zastávku MHD u charity 

c) dvě zastávky MHD - u ZŠ až po Slavkovskou a u charity včetně obou přístupů k přechodu 

  

10. Rolnická- U Dráhy: 

a) dvě zastávky MHD - točna u Stříbrného jezera a u staré točny (vč. od ZMHD podél zeleně ke staré točně) 

b) zastávka MHD - u domu č. 90 

c) zastávka MHD - u Stříbrného jezera (pravá strana směr most) 

d) dvě zastávky MHD - před a naproti supermarketu "Billa" 
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Provozovna komunikace - trasa 2 (vozidlo): 

1. Hlučínská: 

a) zastávka MHD - zastávka autobusu vedle točny- směr Malé Hoštice 

b) dvě zastávky MHD - u hřbitova a u Erbenovy 

  

2. Opava – Malé Hoštice, ul. Družstevní: 

a) zastávka MHD – točna u kaple Panny Marie Lurdské 

  

3. Těšínská: 

a) od přechodu pro chodce se semafory proti "Tescu" po zastávku MHD U Panského Dvora (směr město) 

b) zastávka MHD u U Panského Dvora (směr město) 

c) zastávka MHD u hypermarketu Tesco (směr Ostroj) vč. dvou přístupů ke strojně udržované části 

d) zastávka MHD u supermarketu Lidl 

e) zastávka MHD naproti čerpací stanice ÖMV 

  

4. Olomoucká: 

a) dvě zastávky MHD - u Horova Náměstí (obě strany) 

b) dvě zastávky MHD - u Slezské nemocnice a u restaurace Split včetně čekárny 

c) zastávka MHD u Psychiatrické léčebny (směr město) 

d) zastávka MHD - křižovatka s Dostojevského 

e) zastávka MHD u Veleslavínovy 

f) podél uslepení ul. Veleslavínovy 

  

5. Purkyňova: 

a) zastávka MHD u hypermarketu Albert – nově ulice Dohnálkova 

b) dvě zastávky MHD - u MSŠZ a VOŠ Opava a opačná strana u č. 39 

c) zastávka MHD na točně u hřbitova 

  

6. Englišova: 

a) křižovatka s Purkyňovou - spojky ke stánku, přes zeleň, u laviček 

b) spojka z Milady Horákové na Englišovu 

c) spojka z Milady Horákové vedle domu č. 12 na Purkyňovu včetně schodů 

  

7. Elišky Krásnohorské: 

a) spojka k domu č. 6 

  

8. Nerudova: 

a) spojka z Nerudovy mezi ploty až po konec chodníku u vjezdu k Dostojevského č. 42 

b) spojka od Nerudovy č. 46 na Gagarinovu včetně schodů 

  

9. Otická: 

a) dvě zastávky MHD u městského hřbitova (obě strany) 

b) dvě zastávky MHD u Slezské pekárny (obě strany) 

c) 3 spojky na ul. Elišky Krásnohorské + schodiště 

  

10. Sluneční: 

a) zastávka MHD 
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11. Liliová: 

a) zastávka MHD  

12. Šeříková: 

a) zastávka MHD 

  

13. Vančurova: 

a) tři zastávky MHD - u č. 48 (u Krnovské), u Prokopa Holého a na kopci u prodejny LUNA - OVO 

  

14. Náměstí Svaté Trojice: 

a) dvě zastávky MHD před kostelem Nejsvětější trojice 

  

15. Sadová: 

a) zastávka MHD a oblouk včetně spojky podél zeleně po roh domu Mostní č. 11 

 
 

Provozovna komunikace - trasa 3 (vozidlo): 

1. Mosty a lávky pro pěší: 

a) Vodní - lávka přes Opavu od přechodu na Vodní (včetně vstupu po schodech) po přechod na Partyzánské 

b) Pekařská - most přes řeku Opavu 

c) Mostní - most přes řeku Opavu 

d) Jaselská - most přes řeku Opavu 

e) Dobrovského - lávka přes Pilšťský potok 

f) Wolkerova - lávka přes Pilšťský potok 

g) Na Pomezí - lávka přes Otický příkop (poblíž hasičského památníku) 

 
 

Provozovna komunikace - trasa 4 (chodníky s nižší prioritou): 

1. U Opavice: 

a) levá strana od Mostní podél zeleně po vjezd ke garážím 

b) levá strana od Mostní - od vjezdu ke kotelně podél domů č. 2- 4 po plot domu č. 13 

  

2. Mařádkova: 

a) levá strana od Krnovské po vjezd k tělocvičně 

  

3. Krnovská: 

a) levá strana od kruh. křižovatky Vančurova po křižovatku ul. Šeděnkova 

  

4. Horní schody: 

a) schody od Boženy Němcové po konec schodiště u odbočky ke garážím 

b) chodník od křižovatky se Stratilovou po schody 

  

5. Dolní schody 

a) schody od Boženy Němcové po konec schodiště u domu Dolní schody č. 10 
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Středisko čistota města - trasa 1 (ručně): 2.899 m2 

1. Náměstí Republiky: 

a) oba přístupy na přechod u staré budovy Bredy 

  

2. Horní Náměstí: 

a) oba přístupy na přechod od podloubí u Sluny směr hotel Koruna 

b) oba přístupy na přechod od Raiffeisenbank a.s. směr divadlo 

c) dvě zastávky MHD - u divadla a u Sluny (na délku 3. autobusů) 

d) zastávka MHD mezi divadlem a cukrárnou "Jařabová" 

e) od Mezi Trhy podél prodejny "Baťa" po Ostrožnou a spojky okolo a mezi zelení a okolo fontány k vozovce 

  

3. Na Valech: 

a) pravá strana od Kolářské po U Jaktařské brány 

b) levá strana od Podkovní po U Jaktařské brány 

  

4. U Jaktařské Brány: 

a) chodník podél uslepení Na Valech                                                                                   

b) od Na Valech podél staré Bredy po dům Náměstí Republiky č. 8 vedle uslepení ulice Pivovarské 

  

5. Náměstí Republiky: 

a) 
spojka Náměstí Republiky - Kasárenská (od přechodu u "Velvetu" podél WC a lékárny včetně schodů po 
přechod) 

b) přístup k oběma veřejným WC od spojky Náměstí Republiky - Kasárenská 

c) 
od přechodu na Nám. Republiky (u Krnovské) mezi zelení a vozovkou ulice Olomoucké po zástavbu (dům č. 
3) 

  

6. Olbrichova: 

a) od přechodu ke "Kartáči" podél parkoviště u hotelu Koruna po přechod k České Spořitelně 

  

7. Čapkova: 

a) od přechodu ke Slezské univerzitě na ul. Olbrichova podél parku, plakátů po Rybí trh včetně podjezdu 

  

8. Podkovní: 

a) od podchodu z Kolářské, oboje schody a přístup od schodů k vozovce na Podkovní 

  

9. Solná- U Fortny: 

a) křižovatka Solná - U fortny- podél zeleně u bytovky Solná č. 1, 3 

  

10. U Fortny: 

a) podél domu U Fortny č. 1 

  

11. Pekařská- Nákladní: 

a) 4 přechody v křižovatce a oblouky mezi nimi 
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Středisko čistota města - trasa 2 (ručně): 2.634 m2 

1. Pekařská: 

a) oba přístupy na přechod u Horního náměstí 

  

2. Horní Náměstí: 

a) oba přístupy na přechod od podloubí směr Hláska 

b) oba přístupy na přechod od podloubí směr galanterie 

  

3. Mezi Trhy: 

a) oba přístupy na přechod od podloubí směr k restauraci "Pub" 

b) oba přístupy na přechod od prodejen s textilem směr k restauraci "Kozlovna" 

c) oba přístupy na přechod od skleněného výtahu směr Horror sport 

  

4. Ostrožná: 

a) levá strana od Hrnčířské po ulici U pošty 

  

5. Olbrichova: 

a) 
podél sadů Svobody od Ostrožné po přechod u Hradecké (včetně přechodu a zast. MHD a zast. příměstské 
autobusové dopravy ČSAD Vsetín, a.s.) 

b) od vchodu do Pizzerie k přechodu, od něj podél vyvýšené zeleně směrem k zast. MHD (včetně zastávky) 

  

6. Náměstí Svobody: 

a) průchod mezi mobilní zelení u Pizzerie a parkovacím stáním pro tělesně postižené a oblouk k přechodu 

b) průchod od placeného parkoviště k vjezdu na Náměstí Svobody z Olbrichovy 

  

7. Matiční: 

a) od zúžení chodníku v uslepení podél budovy Střední zdravotnické školy po nároží budovy Matičního domu 

  

8. Rybí Trh: 

a) chodník mezi ul. Popskou a Almužnickou 

b) od ul. Almužnické podél divadelního klubu po nároží budovy Slezanky u divadla 

  

9. Atrium: 

a) podchod z Horního náměstí u Slezanky a přístupy k němu 

b) od podchodu z Ostrožné po podchod na Rybí trh včetně schodů 

  

10. Olbrichova: 

a) průtah mezi ul. Olbrichovou a ul. Na Rybníčku před vstupem do Slezské univerzity 

  

11. Olomoucká: 

a) pravá strana od Krnovské po Provaznickou 
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Středisko čistota města - trasa 3 (ručně): 2.962 m2 

1. Náměstí Osvoboditelů: 

a) od přechodu na Náměstí Osvoboditelů podél zdi po přechod na Praskové včetně přístupů na tyto přechody 

  

2. Sněmovní: 

a) oba přístupy k přechodu u Praskovy 

b) oba přístupy k přechodu u Masarykovy Třídy (směr Praskova) 

c) oba přístupy k přechodu u Masarykovy Třídy (směr Dolní Náměstí) 

d) oblouk podél zeleně od konce zástavby Masarykovy Třídy č. 1 po Katastrální úřad 

e) podél zeleně a zdi od Zemského archivu po přechod na Praskové 

  

3. Dolní Náměstí: 

a) levá strana od Masarykovy Třídy po zast. MHD u jídelny "Tylšar" 

b) zastávky MHD - obě strany 

c) oba přístupy na přechod od průchodu z Drůbežího Trhu směr plocha náměstí 

d) průchod na Nákladní - Myší díra (od budovy po odbočku ke garážím) 

  

4. Mezi Trhy: 

a) od sloupků u vinárny „Boží koutek“ po vozovku na Horním Náměstí 

b) průtah mezi sloupky na Masařské po sloupky u ulice Mezi Trhy 

  

5. Praskova: 

a) zastávky MHD - obě strany 

b) od vjezdu do Katastrálního úřadu po Hrnčířskou 

  

6.  Janská: 

a) zastávka MHD proti nádraží (od označníku na délku dvou autobusů) 

b) zastávka MHD u nádraží (pouze zastávka u vlakového nástupiště na délku dvou autobusů) 

c) 
od zastávky MHD u vlakového nástupiště mezi budovou nádraží a zastávkami příměstské autobusové dopravy 
ČSAD Vsetín, a.s. po zadní vchod na nádraží 

  

7. Masarykova Třída - Masařská (pouze ve svátky, soboty a neděle): 

a) levá strana od vjezdu do dvora za domem č. 41 (Klášter Minoritů) podél plakátů do parku a schod u parku 

b) podél zeleně od parkoviště na ul. Masařské podél Masařské č. 12 na Masarykovu Třídu 

  

8. Hrnčířská: 

a) výstup z průchodu od Lazebnické k vozovce a od Růžové k vozovce 

  

9. Masarykova třída: 

a) pravá strana od Hrnčířské po ulici U Pošty 
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Středisko čistota města - trasa 4 (ručně): 2.722 m2 

1. Nákladní: 

a) ostrůvek ve středu vozovky - přechod pro chodce z „Myší díry“ 

  

2. Komenského: 

a) zastávky MHD - obě strany 

b) 
od přechodu k Zimnímu stadionu podél zábradlí na křižovatce s Nádražním Okruhem po přechod ke 
Kylešovské 

c) chodník od Gymnázia podél zábradlí a parkoviště po budovu Zimního stadionu včetně spojky přes zeleň 

  

3. Skladištní: 

a) prostor od podchodu z vlakového nádraží Opava- východ po přechod 

  

4. Zámecký Okruh: 

a) od přechodu v křižovatce s ul. Praskovou podél Městských lázní a parkoviště u lázní po vjezd za lázně 

b) zast. příměstské autobusové dopravy ČSAD Vsetín, a.s. vedle Zimního stadionu 

c) od restaurace podél zábradlí mezi vozovkou a parkovištěm u zimního stadionu po budovu školy 

d) podél budovy restaurace od Zámeckého Okruhu po bránu na zimní stadion a šikmá spojka k pokladnám            

e) od Komárovské podél zeleně a parkoviště po zast. příměstské autobusové dopravy ČSAD Vsetín, a.s. 

f) zast. příměstské autobusové dopravy ČSAD Vsetín, a.s. u bývalé Karnoly 

  

5. Křižovatka Nákladní, Ratibořská, Zámecký Okruh, Praskova:  

a) všechny přístupy na přechody (kromě dvou u zdi) vč. spojek mezi přechody na ostrůvcích 

b) od přechodu na Zámeckém Okruhu okolo zeleně k domu Ratibořská č. 14 a od něj k přechodu na Ratibořské 

  

6. Ratibořská: 

a) výklenek při vjezdu na parkoviště (proti vchodu č. 20) 

b) dvě zastávky MHD - u č. 41 (včetně dvou přístupů) a u č. 36 

c) podchod u bývalé Delvity - všechny schody, sjezdy a přístupy k podchodu 

d) spojka z Ratibořské na Edvarda Beneše směr školní družina 

e) spojka z Ratibořské směr zdravotní středisko 

f) dvě zastávky MHD - před a naproti restaurace "U Vávry" 

  

7. Holasická: 

a) chodník před domy č. 18 - 22 (mezi parkovištěm a výjezdem z garáží) po roh zeleně u křižovatky 
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Středisko čistota města - trasa 5 (ručně): 2.385 m2 

1. Nákladní: 

a) zastávky MHD - u OC Breda & Weinstein a opačná strana u fy Witzemann včetně čekáren 

  

2. Pivovarská – Kasárenská: 

a) pravá strana od Kasárenské po Náměstí Republiky (kromě vjezdu do dvora za dům Náměstí Republiky č. 8) 

b) spojka z Pivovarské podél domů Kasárenská č. 1- 5 po schody vedle lékárny 

  

3. Křižovatka Krnovská, Kasárenská: 

a) všechny vstupy na přechod pro chodce 

b) oblouk podél zeleně u domu č. 14 

c) ostrůvek uprostřed křižovatky 

  

4. Krnovská: 

a) podél zeleně od přechodu u prodejny "Velvet" po oblouk u domu č. 14 

b) od vjezdu do domu č. 17 po přechod na Olomoucké ulici 

c) zastávka MHD u č. 27 včetně čekárny 

d) u Hany Kvapilové - podél zeleně u prodejny Růženka po roh domu č. 27 

e) od výklenku při vjezdu na parkoviště restaurace El Paso po roh domu č. 33 

f) zastávka MHD u restaurace "U hrocha" včetně propojení směrem ke strojně udržované části chodníku 

g) schody ke garážím na Jaselské 

h) zastávky MHD u Magistrátu- obě strany 

  

5. Stará Silnice: 

a) od Krnovské podél oplocení Magistrátu po dům č. 4 

  

6. Bochenkova: 

a) podél zeleně a svahu mezi Krnovskou a Myslbekovou 
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Středisko čistota města - trasa 6 (ručně): 1.662 m2 

1. Pekařská: 

a) podél provozovny čistota města 

  

2. Masarykova Třída - Masařská: 

a) levá strana od vjezdu do dvora za domem č. 41 (Klášter Minoritů) podél plakátů do parku a schod u parku 

b) podél zeleně od parkoviště na ul. Masařské podél Masařské č. 12 na Masarykovu třídu 

  

3. Rooseveltova: 

a) zastávky MHD u č. 36 a 37 - obě strany 

b) spojka k sídlišti Heydukova (schody) 

c) křižovatka s Hradeckou- spojka okolo bývalé trafiky a průtah od přechodu přes sídliště směr Jurečkova 

               

4. Hradecká: 

a) zast. příměstské autobusové dopravy ČSAD Vsetín, a.s. včetně čekárny 

b) spojka od zast. příměstské autobusové dopravy ČSAD Vsetín, a.s. po garáže v sídlišti Jurečkova 

  

5. Hobzíkova: 

a) zastávka MHD u č. 33 v horní části 

  

6. Vaškovo Náměstí: 

a) zastávka MHD - směr Hradecká 

  

7. Otická- spodní část: 

a) chodník od Otické č. 14 mezi zídkou a vozovkou po konec prvních schodů k tělocvičně 

b) všechny plochy a 4x schodiště u "Ready baru" 

c) chodník od vchodu do "Pizzerie Uno" po chodník u zídky vedle "Ready baru" 

 
 

 

Středisko čistota města - trasa 7 (ručně): 3.323 m2 

1. 
Horní Náměstí - od ul. Pekařské po Slunu (rozšiřování a dočišťování strojně udržovaných úseků 

chodníků) 

a) před domy č. 35 - 33 (lékárna - pobočka MDPO, a.s.; předprodej jízdenek) 

b) před domy č. 31 - 30 (Raiffeisenbank a.s. - cukrárna) 

c) před domy č. 29 - 27 (Klenoty - Sluna) 

  

2. 
Horní Náměstí - strana u divadla (rozšiřování a dočišťování strojně udržovaných úseků 
chodníků) 

a) od výjezdu pro autobusy naproti Sluny po označník zast. MHD u divadla 

b) od označníku zast. MHD u divadla po roh divadla naproti Raiffeisenbank 

  

3. 
Horní Náměstí - před Slezankou (rozšiřování a dočišťování strojně udržovaných úseků 
chodníků) 

a) od rohu Slezanky u divadla po konec průchodu do Atria u Čedoku 

b) od průchodu do Atria u Čedoku po roh budovy Profoto studia 
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Provozovna komunikace provádí údržbu chodníků ručně v pracovní době 
 
 
Pracovní doba:  pondělí - pátek        6.00hod.- 14.30 hod. 
 
                               Sobota a svátky nepřipadající na neděli   6.00hod.- 10.00 hod. 
 

Z důvodu zajištění co možná nejrychlejší schůdnosti chodníků na všech trasách je při prvotním zásahu 
prováděno ruční odklízení sněhu a posyp inertním materiálem v jednom průchozím pruhu. Při následném ošetření budou 
tyto úseky udržované provozovnou čistota města postupně rozšířeny a dočištěny. 
 

 
Středisko čistota města provádí údržbu chodníků ručně v pracovní době 

 

 
Pracovní doba1:  pondělí - pátek        6.00hod.- 14.30 hod. 

 
                               Sobota a svátky nepřipadající na neděli   6.00hod.- 10.00 hod. 

 
 
Z kapacitních důvodů se údržba trasy 7 (rozšiřování a dočišťování strojně udržovaných úseků na Horním 

Náměstí) provádí v pracovních dnech až po ukončení zásahu na trasách 1- 6. 
 
Ve dnech pracovního klidu (soboty a svátky) v době od 6.00 hodin do 10.00 hodin zajišťuje středisko čistota 

města zimní údržbu z kapacitních důvodů ručně pouze na trasách číslo 1, 2, 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 V případě nepříznivých klimatických podmínek bude pracovní doba prodloužena nebo budou k dispozici pracovníci na domácí 

pohotovosti. 
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8.11. Údržba parkových a sadových chodníků 
 
8.11.1. Údržba parkových chodníků inertním materiálem 
 
Provozovna zahradnictví - 1. trasa: 
Park U Synagogy: spojnice ul. Zacpalova - Na Rybníčku  
Dvořákovy sady: chodník od ul. Olbrichové po ul. Čapkové až ke vjezdu do Dvořákových sadů, hlavní průtah přes 
Dvořákovy sady až k Ostrožné ulici, spojnice z hlavního průtahu na ul. Olbrichovou – naproti červeného kostela, spojnice 
z hlavního průtahu na ul. Olbrichovou - naproti zdravotní školy, spojnice z hlavního průtahu na ul. Olbrichovou - od ústí 
ul. Beethovenové, spojnice z hl. průtahu na Rybí trh, spojnice z hlavního průtahu na spojnici na úseku „k Rybímu trhu“ 
za zády pomníku P. Bezruče, spojnice z hlavního průtahu na spojnici „k Rybímu trhu“, úsek od hl. průchodu ke speciální 
škole, úsek okolo speciální a zdravotní školy až k úseku parkoviště u Beethovenové ul. a hl. průtahu, úsek od vchodu do 
zdrav. školy k hl. průtahu, úsek od parkoviště u zdrav. školy kolem ul. Beethovenovy až k hlavnímu průtahu, odbočka 
z hlavního průtahu okolo Obecního domu až k hranici Dvořákových sadu a Sadů Svobody, úsek od světelného přechodů 
na Olbrichové ul. k ul. Ostrožné 

Sady Svobody: Od hranice Dvořákových sadů k fontáně „Znovuzrozená Opava“ - pod budovou učiliště, od úseku 
Obecního domu (přes park Sady svobody) okolo ul. Beethovenovy až k východu na Masarykovou třídu, úsek od 
Masarykové třídy okolo fontány „Znovuzrozená Opava“ (zleva i zprava) k  ul. Nádražního okruhu, úsek - pod učilištěm 
k úseku na ul. Beethovenové – ke Kooperativě. 
Křižíkovy sady: úsek od Masarykovy třídy okolo Minoritu až na světelnou křižovatku na Praskové ulici, od Masarykové 
třídy až ke křižovatce u Tyršovy ul., od spojnice (Masarykova třída , křižovatka u Tyršovy ul.) okolo ptačího vrchu, od 
křižovatky Tyršova okolo skalky až ke spojnici Masarykova třída – křižovatka na ul. Praskové, z Ptačího vrchu až 
k spojnici na úsek - Masarykova třída, křižovatka na ul. Praskové, spojnice od fontány k úseku (Masarykova třída a 
křižovatka na Tyršově ul.), spojnice od úseku (křižovatka Nádražní okruh – fontána) až k úseku (Masarykova třída - 
křižovatka Tyršova),  spojnice od úseku (Masar. tř. – křižovatka Praskova) a úsek (od křižovatky Tyršova  k úseku 
Masarykova třída, křižovatka Praskova), úsek od (křižovatky  Nádražní okruh, Praskova) po úsek (od Masarykové tř. po 
křižovatku na ul. Praskova)  
Smetanovy sady, Sady U muzea: od křižovatky Praskova-Nádražní okruh až u vyústění na Komenského ul., od křižovatky 
Praskova-Nádražní okruh a Praskové ul. až po kostel Sv. Vojtěcha a okolo kostela až k Nádražnímu okruhu, Gymnasijní 
ul., úsek z Gymnasijní ul. (vlevo a vpravo)po úsek (křižovatka Praskova-Nádražní okruh až po vyústění na Komenského 

ul.), v sadech U muzea okolo jezírka a letničkových záhonu, od letníčkových záhonů směrem ke křižovatce Komenského 
a Nádražní okruh, úsek po Komenského ulici od křižovatky Komenského a Nádražní okruh až na k přechodu na ul. 
Praskovou 
Park U geodézie: Spojnice ul. Praskova a Komenského, z  Praskové ul. okolo fontány na ul. Komenského  
Park U zimního stadiónu: úsek od Komenského ul. po zimní stadión 
 
 
  
Provozovna zahradnictví - 2. trasa: 
Bezručovo nám: zpevněná plocha okolo fontány, od Riegrovy ul. k ul. Bezručovo nám. 
Nám. Joy Adamsonové: úsek od ul. Třídy Spojenců po ul. Riegrova, úsek od ul. Na Rybníčku po Riegrovou ul., chodník 
okolo Riegrovy ul. 
Denisovo nám: úsek okolo ul. Veleslavínova, úsek okolo Všeobecné zdravotní pojišťovny až na ul. Husovou, úsek 
rovnoběžný s Husovou ul. 
Západní nádraží: dva chodníky od žel. st. Opava-západ na ul. Husovou 

Náměstí Slezského odboje: úsek od ul. Olomoucké až po ul. Mánesova a ul. Havlíčkova, úsek okolo pomníku 
Nám. Sv. Hedviky: od ul. H Kvapilové ke kostelu, vlevo od kostela směrem ke spojnici Myslbekova po ul. nám. Sv. 
Hedviky, úsek Myslbekova ul. až k ul. Nám. Sv. Hedviky, úsek rovnoběžný s Myslbekovou ul., úsek za pískovištěm až 
doprostřed úseku (Myslbekova po ul. Nám. Sv. Hedviky), úsek před kostelem od parkoviště až po ul. Nám. Sv. Hedviky 
Horovo náměstí: úsek od Olomoucké ul. (oboustranně) na ul. Zborovského a ul. Gogolovou 
Vaškovo náměstí: úsek od Policie ČR na ul. Otickou, úsek od Rooseveltovy až na ul. Vyhlídalovu 
 
 
8.11.2. Údržba sadových chodníků bez použití inertního materiálu 
 
Provozovna zahradnictví - 3. trasa:   
Vybrané parkové cesty v Městských sadech na parcele číslo KN 2031/1 (neudržované parkové cesty jsou uvedeny v 
Nařízení SMO o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a 
sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí). 
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8.11.3. Údržba přechodů pro chodce a chodníků - úhrn sněhu s následným posypem inertním materiálem    

 
Provozovna zahradnictví - 4. trasa 
 

1.900 m2 

1. Praskova:   

a)    přístup k 4. přechodům na křižovatce s Komenského a Sněmovní   

b) přístup k přechodu na křižovatce s Hrnčířskou   

    

2. Nádražní okruh:   

a) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Komenského   

b) přístup k 5. přechodům na křižovatce s Jánskou a Hrnčířskou včetně průchodu přes ostrůvek   

c) Přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Tyršovou   

d) Přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Hradeckou   
 

3. Olbrichova:   

a) přístup k přechodu u PIZZERIE UNO   

b) přístup k přechodu na křižovatce s Mírovou   

c) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Lidickou   

d) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Čapkovou a přístup k přechodu u Spořitelny   

e) přístup k přechodu na křižovatce s náměstím republiky   

 

4. Krnovská: 

a) přístup k přechodu na křižovatce s náměstím republiky 

b) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Kasárenskou 

c) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Mařádkovou a Hany Kvapilové 

d) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Bochenkovou 

e) přístup k přechodu na křižovatce s Jaselskou 

f) přístup ke 2. přechodům na křižovatce se Starou Silnicí 

g) přístup k přechodu a průchod přes ostrůvek u vchodu do Magistrátu 

  

5. Olomoucká: 

a) přístup k přechodu na křižovatce s Náměstím republiky 

b) přístup k přechodu na křižovatce s Provaznickou 

c) přístup k přechodu na křižovatce s Čapkovou 

d) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Lepařovou 

e) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Lidickou a náměstím Slezského odboje 

f) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s náměstím Slezského odboje (u věznice) 

g) přístup k přechodu na křižovatce s Mírovou 

h) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Husovou 

ch) přístup k přechodu s ostrůvkem a ostrůvek u supermarketu LIDL 

i) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Dukelskou, Palackého a výjezdu od supermarketu LIDL 

j) přístup k přechodu s ostrůvkem a ostrůvek u Horova náměstí 

k) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Vančurovou a Dostojevského 
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l) přístup k 2. přechodům na křižovatce se Sušilovou 

m) přístup k přechodu poblíž zast. MHD u SPLITU 

n) přístup k přechodu poblíž vchodu do Slezské nemocnice 

o) přístup k přechodu na křižovatce s Purkyňovou 

  

6. Purkyňova: 

a) přístup k přechodu na křižovatce s vjezdem na parkoviště u Olomoucké 

b) přístup k 3. přechodům u odbočky k hypermarketu ALBERT 

c) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Milady Horákové 

d) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Englišovou a Statkovou 

e) přístup ke 2. přechodům na točně MHD 

  

7. Otická: 

a) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Purkyňovou 

b) přístup k přechodu na křižovatce s Nerudovou 

c) přístup k přechodu na křižovatce s U Hřbitovní zdí 

d) přístup k přechodu na křižovatce s Karolíny Světlé 

e) přístup k přechodu na křižovatce s Gogolovou 

  

8. Vaškovo náměstí: 

a) přístup k 3. přechodům včetně průchodu přes ostrůvek na křižovatce s Otickou, Hobzíkovou a tř. Spojenců 

b) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Rooseveltovou 

c) přístup k přechodu na křižovatce s Otickou (směrem do města) 
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Provozovna zahradnictví - 5. trasa 2.581 m2 

 

1.  Hradecká:   

a) přístup na přechod včetně průchodu ostrůvkem na křižovatce s Hobzíkovou 

b) přístup k přechodu u křižovatky se Zahradní 

c) přístup k přechodu na křižovatce s Heydukovou 

d) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Rooseveltovou 

  

2. Rooseveltova: 

a) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Tyršovou 

b) přístup k přechodu na křižovatce s Březinovou 

  

3. Janská: 

a) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Březinovou 

b) přístup k přechodu východu z podchodu Východního nádraží 

c) přístup k přechodu na křižovatce s Horními schody 

d) přístup k přechodu na křižovatce s Dolními schody 

  

4. Bílovecká: 

a) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Boženy Němcové 

b) přístup k přechodu na křižovatce s vjezdem ke garážišti 

c) přístup k přechodu na křižovatce s vjezdem do stavebnin VESTAM 

d) přístup k přechodu u křižovatky se 17. listopadu 

e) přístup k přechodu u křižovatky s Vaníčkovou 

f) přístup k přechodu u křižovatky s Osvobození 

g) přístup k přechodu u křižovatky s U hřiště 

h) přístup ke 2. přechodům - na točně MHD a k zastávce proti točně MHD 

ch) přístup k přechodu na křižovatce s ul. Na pomezí 

i) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s vjezdem do Dopravního podniku a naproti u obchodu HRUŠKA 

j) přístup k přechodu na křižovatce se Staňkovou 

k) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Hlavní 

  

5. Těšínská: 

a) přístup ke 2. přechodům u křižovatky s Jateční 

b) přístup k přechodu a průchod ostrůvkem na křižovatce s Jiráskovou 

c) přístup k přechodu a průchod ostrůvkem u zast. MHD TESCO 

d) přístup k přechodu u odbočky na parkoviště hypermarketu TESCO 

e) přístup k přechodu na křižovatce s Mlýnskou 

f) přístup ke 2. přechodům - vjezd a výjezd z čerpací stanice SHELL 

g) přístup ke 2. přechodům - vjezd a výjezd z čerpací stanice UNICORN 

h) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Anenskou 

ch) přístup ke 2. přechodům - vjezd a výjezd z čerpací stanice ÖMW 

i) přístup k 3. přechodům a průchod přes ostrůvky na křižovatce s Komenského 
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6. Zámecký okruh: 

a) přístup k přechodu u křižovatky s Komárovskou 

  

7. Ratibořská: 

a) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Vodní a proti této křižovatce 

b) přístup k přechodu na křižovatce s Kolofíkovým nábřežím 

c) přístup k 3. přechodům a průchod ostrůvkem na křižovatce s Holasickou a Partyzánskou 

d) přístup k 3. přechodům a průchod ostrůvkem na křižovatce s Edvarda Beneše 

e) přístup k 4. přechodům a průchod ostrůvkem na křižovatce s Fügnerovou a Vrchní 

  

8. Nákladní: 

a) přístup k přechodu u křižovatky s Vodní 

b) přístup k přechodu u zast. MHD u fy WITZENMANN 

c) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Obloukovou 

  

9. Kasárenská: 

a) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Obloukovou 

  

10. Vančurova: 

a) levá strana - od ul. Olomoucké - od Šeříkové po železniční přejezd 

b) pravá strana - od Olomoucké - od zadního vjezdu do MMO po ul. Krnovskou 
 
 
V městských parcích bude posyp a odklizení sněhu zajišťován pracovníky provozovny zahradnictví (ul. Žižkova). 

Od pondělí do pátku se odstraňování sněhu provádí traktorem a malotraktorem se sněhovou radlicí. Začisťování se 
provádí ručně. Posyp inertním materiálem bude proveden za pomoci malotraktoru se sypačem. 

 
Ve dnech pracovního klidu a svátku je trasa č. 1. plužena traktorem se sněhovou radlicí a malotraktorem se 

sněhovou radlicí. Posyp inertním materiálem bude proveden za pomocí malotraktoru se sypačem. 
 
 Z trasy č. 2 se v sobotu, neděli a ve svátek provede úsek: 

• nám. Joy Adamsonové:  úsek od třídy Spojenců po ul. Riegrova, úsek od ul. Na Rybníčku po 
Riegrovu ul., chodník okolo Riegrovy ul. 

• nám. Slezského odboje:  úsek od ul. Olomoucké až po ul. Mánesova a ul. Havlíčkova, úsek okolo 
pomníku 

• nám. sv. Hedviky:  úsek Myslbekova ul. až k nám. sv. Hedviky 
• Horovo nám.:   úsek od Olomoucké ul. (oboustranně) na ul. Zborovskou a ul. Gogolovou 
• Vaškovo nám.:   úsek od Policie ČR na ul. Otickou, úsek od Rooseveltovy až na ul. 

Vyhlídalovu 
 

Trasa č. 3., 4., 5. se udržuje pouze v pracovních dnech.   
                                                           

 Používán je inertní materiál, posyp solí je možno provádět pouze na schodech.  
 
Zimní údržba parkových, sadových chodníků a přístupů k přechodům pro chodce je prováděna v pracovní době (6.00-
14.30 hod.) provozovny zahradnictví2 
 
 
 

 
2 V případě nepříznivých klimatických podmínek bude pracovní doba prodloužena nebo budou k dispozici pracovníci na domácí 

pohotovosti.  
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8.12. Údržba chodníků na městských hřbitovech 
 
 Na hlavních tazích městských hřbitovů bude prováděno plužení sněhu malotraktorem, vozidlem FUSO CANTER s 
radlicí, případně traktorem s pluhem (v případě nutnosti provede na požádání provozovna komunikace). Vedlejší 
chodníky budou udržovány ručně vlastními zaměstnanci. 
  
 Posyp chodníků bude prováděn kamennou drtí, posyp mlátových komunikací bude proveden drtí frakce a 
barevného odstínu shodného se stávající povrchovou úpravou mlátových chodníků. V pracovní dny se údržba chodníků 
provádí v době od 6,00 do 14,30 hodin, v pátek do 14,00 hodin. V případě velkého spadu sněhu bude prováděna údržba 
chodníků i v sobotu a v neděli. 
 

Zimní údržba bude prováděna na těchto hřbitovech: 
 

• Městský hřbitov Opava 
• Opava-Kateřinky 

• Opava-Kylešovice 
• Opava-Jaktař 

 
 
Provozovna hřbitov - 1. trasa: 
Městský hřbitov Opava - hlavní trasa a mlátové komunikace 
 
Provozovna hřbitov - 2. trasa: 
Hřbitovy Kateřinky vč. chodníku podél hřbitovní zdi na ul. Ratibořské od zast. MHD, Kylešovice, Jaktař - příjezdová 
komunikace z ul. Slavkovské, hlavní chodníky 
 
Provozovna hřbitov - 3. trasa: 
Městský hřbitov Opava - komunikace uvnitř skupin 
 
Provozovna hřbitov - 4. trasa: 

Hřbitovy Kateřinky komunikace uvnitř skupin Kylešovice - komunikace uvnitř skupin, Jaktař - komunikace uvnitř skupin 
 
 
8.13. Skládky posypového materiálu 
 
Provozovny čistota města: 
  

1) Masařská  - u parkovacího automatu na větším parkovišti 
2) Zámecký okruh  - u kontejnerů na separovaný odpad na parkovišti u Zimního stadionu  
3) Popská - u vstupu do Atria od ulice Ostrožné 
4) Náměstí republiky - u zeleně proti prodejně Velvet 
5) Stará silnice  - vpravo vedle brány výjezdu z Magistrátu 
6) Pavlovského  - v zeleném pásu naproti uslepené části místní komunikace 
7) Bochenkova  - v zálivu chodníku u náměstí svaté Hedviky 
8) Jurečkova  - u kontejnerů naproti domu č. or. 36 

9) Otická  - vedle zeleného pásu pod schody u „Ready“ baru 
10) Janská  - vedle stožáru VO na konci zastávky MHD u východního nádraží 
11) Ratibořská  - vlevo od vstupu do podchodu u Holasické ulice 
12) Ratibořská - kontejnerové stání před domem č. or. 48 
13) Ratibořská  - mezi přechodem ke sporožiru a prostředním vchodem do podchodu vpravo u zeleně 
14) Pekařská  - v areálu provozovny čistota města - 2 ks 

 
 
 
Provozovny zahradnictví: 
 

1) Sady U Muzea, 
2) Náměstí sv. Hedviky, 
3) Horovo náměstí, 
4) Náměstí Joy Adamsonové, 

5) Areál Magistrátu města Opavy na ul. Krnovské 71, 
6) Masarykova tř., sady Svobody - u fontány „Nová Opava“, 
7) Dvořákovy sady (vjezd do parku). 
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Dle potřeby si posypový materiál budou odebírat pracovníci provozovny zahradnictví ze skládek provozovny čistoty města 
a opačně. 
 
 
Městské části Statutárního města Opavy: nádoby na posyp 550 l s výsypným otvorem  
(pro potřeby městských částí) 
 

1) Městská část Opava-Komárov, 
2) Městská část Opava-Malé Hoštice, 
3) Městská část Opava-Milostovice, 
4) Městská část Opava-Podvihov, 
5) Městská část Opava-Suché Lazce, 
6) Městská část Opava-Vávrovice, 
7) Městská část Opava-Vlaštovičky, 
8) Městská část Opava-Zlatníky. 
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TECHNOLOGICKÉ POKYNY 

            
 

Nedílnou součástí pokynů ZÚ je vypsání trasy s mapovou částí řidičům. 
 

Při odstraňování sněhu traktory s radlicí ve více jízdních pruzích, provádí tyto hrnutí od středu vozovky k 
pravému okraji v těsném sledu za sebou. 

 
 Na určeném úseku mohou být nasazeny až 4 traktory, z toho 3 zahájí práce z konce trasy v protisměru jízdního 
pruhu. Provádění tímto způsobem bude časově zkráceno odklizení sněhu a následné nasazení sypačů. Sníh na všech 
křižovatkách v určené trase musí být odklizen tak, aby nezůstaly v křižovatkách sněhové hrázky. 
 
 Posyp chemickým materiálem (solí, solankou) při prevenci, posyp náledí nebo sněhu musí být proveden v 
předepsaných dávkách s maximální přesností. Vozidlo musí jet takovou rychlostí, aby solí byla sypána pouze vozovka a 

rozptylem nebyly zasahovány zelené pásy, popřípadě chodníky. 
 
 Zásadou pro všechny mechanizmy provádějící posyp je jízda středem vozovky. Zjistí-li závadu, musí řidič 
zastavit a tuto odstranit. Není-li to možné přímo na trase, vrátí se zpět do TSO s.r.o., kde bude oprava v co nejkratší 
době provedena. Jakékoliv závady a poruchy musí být ihned nahlášeny dispečerovi, který provede zápis do 
dispečerského deníku a zápis do knihy poruch mechanizmů s uvedením poruchy a trvání doby opravy. 
 
 Před nástupem řidičů na směnu nebo střídání, bude proveden zápis do knihy mechanizmů o jejich technickém 
stavu a podpisem předávajícího a přejímajícího řidiče a potvrzeno podpisem dispečera. 
 
 Za vybavenost vozidla podle § 75 a 76 Zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích a Zákona č. 307/1999 Sb, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), 
v platném znění, a § 32 Vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, a speciální vybavení pro ZÚ 

vedoucím dopravy, je odpovědný řidič. 
 
 Řidiči, vozidlo a mechanizmy musí být v pohotovostním stavu s dostatkem pohonných hmot, připraveny k 
okamžitému zásahu. Jakékoliv prodlení způsobené špatným technickým stavem a neodpovědnou přejímkou bude 
posuzováno jako nedbalost. 
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

 
 
Prevence před vznikem náledí: 
 
preventivní posyp, případně postřik se provádí: 
 

• vozovky při teplotě nad bodem mrazu jsou vlhké a očekává se pokles teploty pod bod mrazu, 
 

• teplota suché vozovky je pod bodem mrazu, nebo se očekává pokles teploty pod bod mrazu a přitom lze 
očekávat atmosférické srážky jakéhokoliv druhu. 

 
Dávkování: 
 

 K preventivnímu zásahu je obvykle dostačující dávka 20-30 g na 1 m2 chloridu sodného nebo 50 g solanky. 
Očekávají-li se teploty jen těsně pod bodem mrazu, snížit dávku chloridu na 10-15 g na 1 m2, solanky 20 g na 1 m2. Při 
opakovaném preventivním zásahu se dávkuje rovněž 10-15 g na 1 m2 chloridu nebo 20 g solanky. 
 
Účel preventivního opatření: 
 

• zabrání vzniku tenkých vrstev náledí, 
• zabrání přimrznutí ledu k vozovce a tím usnadní jeho odstranění, 
• sníží se vrstva ledu na vozovce a ta se rychleji rozpouští, 
• usnadňuje odstranění vrstvy sněhu tím, že nedovolí její přimrznutí k povrchu vozovky. 

 
Doba působení preventivního posypu je obvykle 12-20 hodin. Trvají-li podmínky pro vznik náledí, doporučuje se 

zásah opakovat po 24 hodinách. 
 
 Počátek preventivního zásahu podle meteorologické předpovědi se volí tak, aby zásah byl ukončen před 

počátkem vzniku náledí. 
 
Zabránění tvoření náledí: 
 
Při očekávaném sněžení se provede preventivní zásah 15-20 g chloridu nebo 40 g solanky na 1 m2. Nebyl-li preventivní 
posyp proveden včas, sype se při začátku sněžení 20-30 g chloridu nebo 50-60 g solanky na 1 m2. Při déletrvajícím 
sněžení se tento posyp opakuje střídavě s pluhováním napadaného sněhu. 
 
 Při plužení sněhu se na závěr provede následný posyp dávkou 15-20 g chloridu nebo 30-40 g solanky na 1 m2. 
 
 Při zvlášť intenzivním sněžení, při nízkých teplotách nebo opožděném zásahu, sypat vyšší dávku 40-50 g 
chloridu nebo 80-100 g solanky na 1 m2. 
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TABULKA PRO TECHNOLOGICKÉ DÁVKOVÁNÍ SOLANKY A CHLORIDU SODNÉHO 

PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ 
 
 
  Dávkování materiálu v g/m2 
     (při určené dávce) 
Popis situace: solanka chloridy ujede km 
    
Prevence před vznikem náledí 50 g 20–30 g 46,6 km 
Prevence před spadem sněhu 30-40 g 15-20 g 58,3 km 
Opakované prevence 20 g 10-15 g 116,6 km 
Při počátku sněžení bez preventivního posypu 50-60 g 20-30 g 38,9 km 
Při intenzivním sněžení, pozdním zásahu nebo při nízkých teplotách 
 80-100 g 50-60 g 23,4 km 

Po provedeném plužení sněhu 30-40 g 15-20 g 58,3 km  
Při odstraňování ujetého sněhu 80-100 g 40-50 g 23,4 km 
Při mrznoucím mrholení - 20-40 g 45,0 km 
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Z uvedených dávek v tabulce přepočtených na jeden km zásahu z obsahu jednoho kropícího vozu, bylo při 
výpočtu kilometráže vzato v úvahu provedení postřiku v jednom pruhu středem vozovky. Na vozovkách vzhledem k její 
šířce, kde bude prováděn postřik ve více pruzích, se běžné km postřikovaných vozovek sníží úměrně počtu pruhů. 
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SCHVALOVACÍ DOLOŽKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 
 
 
         Operační plán zimní údržby místních komunikací pro Statutární město OPAVU pro zimní období 2022/2023 byl 
dne 19. 10. 2022  Radou Statutárního města OPAVY na svém 125. zasedání usnesením č. 5091/125/RM/22 schválen. 
 
 Platnost Operačního plánu zimní údržby místních komunikací 2022/2023 je podmíněna finančním krytím pro celé 
zimní období. 
 
 
 
 
 

 
 
 Ing. Jan H A Z U C H A 
 jednatel společnosti  


