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Seznam použitých zkratek 

ZÚ          - zimní údržba                       

 

DI           - dopravní inspektorát   

MK         - místní komunikace 

TS           - Technické služby Karviná, a.s. 

OP           - operační plán 

RD          - rodinné domy 

DZ-ZÚ    - denní záznam zimní údržby 

MMK      - Magistrát města Karviné 

SSMsK   - Správa silnic Moravskoslezského kraje 

BOZP      - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ZP           - zákoník práce 

SSZ         - světelné signalizační zařízení 
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Úvod 
 

1. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zabezpečit zmírňování závad ve 

sjízdnosti a schůdnosti, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a jejich 

důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla prováděna s přihlédnutím ke společenským 

potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací 

na straně druhé. 

 

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti 

vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem potřeb 

uživatelů místních komunikací a možnostmi jejich zajištění.  Tyto jsou dány zejména 

výší finančních prostředků, které může statutární město Karviná ze svého rozpočtu na 

zajišťování zimní údržby poskytnout. Obsahem plánu je proto specifikace činností 

vlastníka (správce) místních komunikací, jenž vyplývají z obecně právních předpisů. 

 

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, ale 

pouze zmírnit, a to vzhledem k tomu, že tyto nelze zmírnit okamžitě na celém území 

města, stanoví tento plán potřebné priority údržby. Tyto priority jsou jak místní, tak i 

časové a vyplývají z nestejné dopravní důležitosti komunikací a z technických a 

ekonomických možností vlastníka místních komunikací. 

 

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací 

spojených se zmírňováním závad ve sjízdnosti a schůdnosti a zároveň slouží jako jeden 

z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti za škody vzniklé uživatelům 

místních komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti. 

 

Vysvětlení obsahu pojmů používaných v tomto plánu je uvedeno v zákoně č.13/1997 

Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

2. Základní práva a povinnosti správce místních komunikací a 

uživatelů místních komunikací 
 

1. Práva a povinnosti správce místních komunikací 

a) Správce místních komunikací je povinen zajišťovat zimní údržbu místních    

komunikací  rozsahem a způsobem stanoveným v tomto plánu. 

 

b) Při své činnosti se bude řídit zejména ustanoveními tohoto plánu. 

 

c) Dnem vyhlášení pohotovosti zimní služby zajistí službu dispečerů a pohotovost 

pracovních čet. 

 

d) Je oprávněn, po projednání s DI Policie ČR  Karviná, provést na území města pro 

zimní období změnu dopravního značení, zejména omezení stání a zastavení 

vozidel, zákaz vjezdu na některé místní komunikace apod. 
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2.  Práva a povinnosti uživatelů místních komunikací 

a) Všichni uživatelé místních komunikací jsou povinni se přizpůsobit stavu místních 

komunikací, který je v zimním období obvyklý (kluzkost, sníh na komunikaci, 

sněhové mantinely apod.). 

 

b)  Při chůzi na chodnících a jiných komunikacích určených výhradně pro chodce, tj. 

na místních komunikacích, kde se zajišťuje schůdnost, jsou uživatelé povinni dbát 

zvýšené pozornosti stavu komunikace a použít tu část komunikace, která je 

posypána inertním či chemickým posypovým materiálem.  

 

c) Při přecházení vozovky jsou uživatelé povinni použít označeného přechodu pro 

chodce, na němž je podle tohoto plánu zajišťována schůdnost. Při přechodu 

vozovky na jiných místech správce místní komunikace za schůdnost neodpovídá. 

 

 

                                                   I. 

Rozdělení odpovědnosti v zimní údržbě MK a chodníků v TS 

Karviná, a.s. 
 

1. Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb. 

Ministerstva dopravy a spojů, je ve městě Karviná za sjízdnost místních komunikací 

a schůdnost udržovaných chodníků, dle nařízení obce,  na území města Karviné 

odpovědná organizace Technické služby Karviná, a.s. Bohumínská 1878, 

zastoupena ředitelem TS Karviná a.s. Ing. Zbyňkem Gajdaczem, MPA. 

 

2. V souvislosti se změnou  zákona č. 13/1997 Sb., § 27, odst. 4 ( odpovědnost za 

přilehlou nemovitost) se  zimní údržba rozšiřuje o chodníky dle map udržovaných 

chodníků.    

 

3. Za organizování a řízení zimní údržby odpovídá Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA,  

ředitel TS Karviná a.s., tel.: 59 6302 121, mobil 607 861 990,  Ing. Adam Balvar, 

vedoucí provozu TS Karviná a.s., tel.: 59 6302 150, mobil 602 585 570. Za výkon 

zimní údržby v celém rozsahu  zodpovídá hlavní dispečer ZÚ  Ladislav Hujda, tel.: 

59 6302 130, mobil  602 585 560.  

 

4. Hlavnímu dispečerovi ZÚ podléhají a za provádění ZÚ odpovídají směnoví 

dispečeři. Hlavní dispečer ZÚ řídí při provádění ZÚ všechny zaměstnance, kteří se 

podílejí na výkonu této činnosti.  

 

5. Za provozuschopný stav všech mechanizačních prostředků vyčleněných pro zimní 

údržbu, za rozpis směn, hotovosti ZÚ, odpovídá hlavní dispečer ZÚ. 

 

6.  Požadavky a připomínky jiných zainteresovaných orgánů, organizací (MMK, 

Policie, ČSAD) a občanů bude službu konající dispečer evidovat v Denním 

záznamu ZÚ a zajistí jejich realizaci v mezích schváleného operačního plánu ZÚ. 

 

7.   Zimní údržba místních komunikací ve městě Karviná bude prováděna od vyhlášení                            

ředitelem společnosti a bude trvat až do odvolání ředitelem společnosti.  
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                                                II. 

         Materiálně technické zabezpečení zimní údržby 
 

1. K zabezpečení zimní údržby jsou vyčleněny tyto mechanizační prostředky: 

 a) odstraňování sněhu traktor + pluhy  3 

                        Stiga                                              1 

   Malotraktor MT 150 1 

 b) nakládání posyp. materiálu Case 1 

  

 c) odstraňování sněhu a posyp Unimog + sypač a pluh 2 

                                MAN+sypač a pluh                       1 

   M 26 + sypač a pluh 2 

   Bonetti+sypač a pluh 1 

 d) posyp Avia   1  

                    BU 200 1  

 e) dispečerské vozidlo Fabia 1 

                      

  

  

                                                III. 

Povinnosti hlavního dispečera ZÚ, směnových dispečerů, 

pracovních čet a osádek 
 

1. Povinnosti hlavního dispečera ZÚ 

 Kromě základních povinností, vyplývajících z pracovní náplně, má ještě tyto 

povinnosti: 

 organizuje výkon ZÚ (rozdělení dispečerských služeb, mechanizačních 

prostředků, zaměstnanců pro ruční čištění), přičemž se řídí plánem ZÚ pro rok 

2018/2019 a  aktuální předpovědi počasí, 

 v součinnosti se směnovým dispečerem zabezpečuje výkon a průběh ZÚ podle 

vzniklé situace a schváleného OP, podle povětrnostních podmínek a 

meteorologického hlášení, samostatně upřesňuje rozsah i obsah ZÚ na místních 

komunikacích, 

 dohlíží na plnění úkolů ZÚ na všech provozovnách, potvrzuje doklady o 

spotřebě materiálu, o výkonech zaměstnanců, mechanismů,vozidel a ostatních 

prostředků, denně kontroluje zápisy směnových dispečerů v Denním záznamu 

ZÚ, 

 zabezpečuje včasné nasazení a plné využití přidělených sil. vozidel, 

mechanizačních prostředků, zaměstnanců pro ruční čištění, 

 v případě vzniklých škod na majetku jiných právních subjektů provádí důsledné 

šetření vzniklé situace s následným návrhem na opatření a toto postupuje vedení 

a.s. 

 v případě újmy na zdraví třetím osobám porušením povinností TS Karviná, a.s. 

(stanovené tímto plánem ZÚ) na MK, provádí důsledné šetření vzniklé situace 

a toto postupuje spolu se skutečnostmi z DZ-ZÚ  odboru majetkovému MMK, 
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který naváže jednání s příslušnou pojišťovnou, 

 konzultuje průběh ZÚ a kalamitní situace s vedením a.s. a řídí se v dalším jejich 

příkazy a pokyny ve smyslu platných předpisů BOZP a interních instrukcí, 

 dbá maximálně na dodržování bezpečnosti a hygieny práce  při vykonávání ZÚ 

na městských komunikacích,  

 vede - řídí skupinu dispečerů zimní údržby.  

 

2.  Povinnosti směnového dispečera 

 v součinnosti s hlavním dispečerem řídí a koordinuje výkony a průběh zimní 

údržby městských komunikací podle vzniklé situace, meteorologického hlášení 

v souladu s plánem ZÚ, 

 během přidělené pracovní směny plně odpovídá za sjízdnost a schůdnost 

(odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti vyvolaných zimními podmínkami) 

MK ve městě, 

 odpovídá za včasné nasazení a plné využití přidělených silničních vozidel, 

mechanizačních prostředků, zaměstnanců pro ruční čištění a ostatních 

prostředků ZÚ. V případě způsobené škody a kalamitních situací okamžitě 

informuje hlavního dispečera ZÚ nebo vyššího zodpovědného zaměstnance a v 

dalším se řídí jeho příkazy, 

 organizuje a bezprostředně řídí práci čet a posádek na jednotlivých pracovištích 

ZÚ, provádí zápisy v Denním záznamu ZÚ, 

 podle pokynů hlavního dispečera, resp. podle povětrnostních podmínek 

zajišťuje pohotovost pro zásah v rámci ZÚ u jiných organizací smluvně 

zajištěných v rámci výpomoci při ZÚ,  

 potvrzuje prvotní doklady o spotřebě materiálu, výkonech zaměstnanců, 

mechanismů, vozidel a ostatních prostředků ZÚ realizovaných během 

 směny, provádí zápisy v Denním záznamu ZÚ, 

 ve smyslu platných předpisů BOZP a interních instrukcí dbá na maximální 

dodržování bezpečnosti a hygieny práce při výkonech zimní údržby místních 

komunikací, 

 průběžně a s plnou odpovědností vede stanovenou evidenci o výkonech 

zaměstnanců, vozidel, MP, přesčasové práce a způsobených škodách při ZÚ,  

 kontroluje a řídí předávání mechanizačních prostředků mezi jednotlivými 

směnami a správnost stvrzuje podpisem do Denního záznamu ZÚ. 

 

3.  Povinnosti pracovních čet 

 Kromě základních povinností dle ZP § 301 mají zaměstnanci ještě tyto povinnosti:  

 bez souhlasu přímého nadřízeného ZÚ nebo vyššího nadřízeného nesmí 

svévolně opustit přidělené pracoviště, údržbový okruh, stanoviště; 

 v součinnosti s přímým nadřízeným plní svědomitě příkazy tak, aby uložené 

úkony ZÚ byly rychle a beze zbytku splněny; 

 důsledně dodržuje platné předpisy BOZP, interní instrukce a technologické 

postupy při provádění ZÚ MK; 

 před nástupem směny přijímá a po směně předává písemně mechanizační 
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prostředky a o zjištěných závadách informuje směnového dispečera; 

 řidiči vozidel a mechanismů, kteří provádějí ZÚ místních komunikací, jsou 

odpovědní za zmírnění nebo odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti na 

úsecích, na které byli dispečerem vysláni. Při posypu inertními nebo 

chemickými materiály posypou všechna kluzká místa na příslušném úseku. O 

své činnosti vedou předepsanou evidenci v denním záznamu vozidla nebo stroje. 

 

 

4.  Kalamitní situace 

 
a. Kalamitní situaci vyhlašuje primátor města, popř. náměstek primátora, na 

základě  návrhu ředitele společnosti. 

 

b. Zajištění sjízdnosti a schůdnosti při kalamitní situaci se provádí operativně podle   

povětrnostních podmínek a situace na místních komunikacích. Zásahy 

prováděné v době kalamitní situace řídí ředitel Technických služeb Karviná, a.s.  

 

c. Po vyhlášení kalamitní situace jsou povinni nastoupit do práce všichni 

zaměstnanci podniku, kteří k nástupu budou vyzváni. Nastoupit musí v co 

nejkratší době a okamžitě plnit úkoly, které jim budou určeny. Délka odpočinku 

mezi směnami může být zaměstnancům podle § 90 odst. 2 Zákoníku práce 

zkrácena až na 8 hodin. 

 

 

 

Hlavní dispečer ZÚ 
 Ladislav Hujda 

 

 

Směnoví dispečeři ZÚ  

Zabezpečením dispečerské služby zimní údržby 2018/2019 jsou pověřeni zaměstnanci: 
   

Ing. Adam Balvar   

Ladislav Hujda 

Emil Dostál       

Pavel Filipczyk 

Ing. Michal Bartečko 

Martin Kumpán           

Aleš Chovaneček 

Miroslav Vavřík 

Petr Chmielniak 
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                                                   IV. 

                     Organizační a technické zabezpečení ZÚ 
 

 Posypová činnost 

 

1. Posyp vozovek chemickými prostředky (zkrápěná sůl)  

      a)  Preventivní posyp bude prováděn na základě denních předpovědí počasí       

zejména při očekávaném poklesu teploty pod 0oC – drobné sněžení, mrznoucí 

déšť.  
b)  Posyp zkrápěnou solí se bude provádět v případě náledí, mrznoucího deště       

nebo zbytkového sněhu, který již nelze mechanicky odstranit a nepřesahuje 

tloušťku 2 cm. 

 

2.    Posyp vozovek chemickými prostředky (sůl) 
 

      Posyp bude prováděn v případě nutnosti souvislé ledové vrstvy. Toto je možno 

provádět při teplotách vyšších než - 6oC  /při teplotách nižších než - 6oC je dle 

potřeby možno provádět posyp inertním materiálem/. 

 

  

3.  Posyp inertním materiálem ( mletá struska )    

       
 a)  Posyp komunikací inertním materiálem bude vždy prováděn v lokalitách Karviná 

Starý Ráj a Karviná Louky. V případě náledí nebo mrznoucího deště bude 

v těchto  lokalitách  proveden posyp chemickými prostředky (sůl). Rozhodnutí o 

provedení posypu chemickými prostředky (sůl) je v kompetenci službu 

vykonávajícího dispečera ZÚ. V případě poklesu teplot na -12oC bude prováděn 

posyp inertním materiálem dle nutnosti i na ostatních komunikacích. 

 

 b)  Posyp komunikací se provádí bez průtahů po odpluhování vrstvy sněhu nebo při  

náledí inertními materiály a chemickými prostředky. Posyp se provádí na 

komunikacích I. pořadí důležitosti po celé délce a šířce, na komunikacích II. a III. 

pořadí důležitosti ve stoupání a křižování komunikací. 

 

 c)   Pluhování a dočištění vozovek a chodníků od sněhu a sněhové kaše 

           S pluhováním komunikací a chodníků se započne bez průtahů ihned  po zjištění   

dispečera, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm, a to jak v pracovní době, tak i 

v  době mimopracovní. Při domácí pohotovosti zaměstnanců do 90 minut po 

zjištění dispečera, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 cm. V případě intenzivního 

spadu sněhu se provádí pluhování komunikací I. pořadí důležitosti a 

frekventovaných chodníků podél komunikací I. pořadí důležitosti oboustranně, 

průběžně do doby skončení spadu sněhu. Následně budou pluhovány vozovky a 

chodníky dle operačního plánu ZÚ a map udržovaných chodníků. 

 

 d) Na komunikacích I. pořadí důležitosti se provádí posyp na jízdních pruzích v   obou 

směrech, na ostatních místních komunikacích alespoň v šíři 3 metry od středu 

vozovky. Na chodnících se provádí posyp minimálně v šíři 1,5 metru. 
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e)   Pluhování chodníků při spadu sněhu, resp. tání, se provádí dle map udržovaných 

chodníků mechanizmy vhodnými pro pluhování. Na pluhování bude využíváno 

zejména mechanizmů M 26 a traktorů.  

 

 

 f)   Udržování přechodů pro chodce, zastávek autobusů, komunikací, schodů 

 Dle příkazu hlavního nebo směnového dispečera ZÚ jsou zaměstnanci, zajišťující 

ZÚ, povinni provádět čištění přechodů pro chodce, a to i na křižovatkách se státní 

silnicí dle potřeby i vícekrát za směnu. Rovněž tak je nutno udržovat nepřetržitě v 

případě spadu sněhu autobusové zastávky. 

 

g)  Údržba parků  

       -     Rájecká remíza a lesopark Bažantnice se v zimním období neudržují; 

- park Bedřicha Smetany se v zimním období neudržuje s výjimkou chodníku od  

státního zastupitelství směrem na ul. Sadovou; 

- Dubina – udržuje se pouze propojovací chodník z ul. Stavbařů na ul. Žižkovou 

/podél hřbitovní zdi/; 

- Bažantnice /park u restaurace Beskyd/ neudržuje se; 

- park Boženy Němcové se neudržuje s výjimkou komunikace od vstupní brány 

u  pošty směrem k parkovišti a chodník pod zámkem;  

- Univerzitní park - udržuje se pouze chodník od ul. Poštovní k budově městské 

policie. 

   

h)  Historické centrum města 

     Sjízdnost komunikací v  historickém centru města bude zajišťována   

mechanizačními prostředky, chodníky budou pluhovány a posyp bude prováděn 

vhodným materiálem. 

 

i)   Most Sokolovských hrdinů v Karviné - Darkově 

     Komunikace na mostě a k mostu a schody budou udržovány ručně bez použití 

mechanizace. 

 

 j)  Univerzitní náměstí 

Údržba Univerzitního náměstí bude prováděna ručně, bude udržován chodník o 

šířce cca 1,5 m, posyp bude prováděn vhodným materiálem ručně. 

 

       k)  Komunikace na území města Karviné, za jejichž sjízdnost odpovídá SSMsK,                    

            středisko Karviná 

       

      ul. Rudé armády č. 4689 

      ul. Polská č. 47216 

      ul. Borovského č. 472 

      ul. Havířská, Leonovova, tř. Těreškovové, ul. Kosmonautů č. 4688 

       

      Komunikace na území města Karviné, za jejichž sjízdnost odpovídají jiné subjekty: 

       

      tř. 17. listopadu č. I/67 

      ul. Ostravská č. I/59 

      ul. Bohumínská č. I/67 

      ul. Nádražní č. I/67 
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 l)  l)      Prostranství za MěDK 

            Na tomto prostranství se v zimním období udržuje pouze spojovací komunikace    

mezi ul. Čapkovou a ul. Dvořákovou. Chodníky k fontáně se neudržují.        

 

 

4. Ukládání sněhu 
V případě potřeby odvozu sněhu z území města bude tento ukládán v následujících                

lokalitách:  Karviná-Darkov skladovací prostory, park Boženy Němcové - parkoviště 

naproti letního kina.  

 

 

 

Ostatní výkon běžné údržby místních komunikací v zimním období 

Správce místních komunikací je v zimním období převážně zaměřen na případné i 

nepřetržité odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které jsou způsobeny 

povětrnostními podmínkami a na zpravodajskou službu s tím spojenou. V zimním 

období se proto počítá s omezením oprav povrchu místních komunikací, údržby 

příslušenství komunikací, dopravního značení, vegetačního doprovodu místních 

komunikací. Vzniklé závady ve stavebním stavu komunikací je však nutno neprodleně 

označit příslušnou dopravní značkou a v případě vhodných klimatických podmínek 

odstranit. 

 

 

                                                    V. 

                  Opatření k zajištění zimní údržby 2018/2019 
 

1. Zabezpečit dle požadavků hlavního dispečera ZÚ předpokládané množství ručního 

nářadí, strusky a soli k provádění ZÚ. 

 T – 13.10.2018  Z – referent skladu 

2.  Provést instruktáž dispečerů ZÚ. 

 T – 27.10.2018  Z – p. Hujda 

3.  Provést instruktáž osádek vozidel, řidičů traktorů a zaměstnanců, kteří se budou 

podílet na ZÚ. 

 T – 27.10.2018 Z – p. Hujda 

4.  Seznámit řidiče zajišťující posyp a používáním solného roztoku. 

 T – 23.10.2018  Z – p. Hujda 

5.  Připravit mechanizační a dopravní prostředky pro posyp a pluhování a případný 

odvoz sněhu. 

 T – 31.10.2018  Z – p. Hujda 

 

 

 

Zpracoval: 

Ladislav Hujda 

Ing. Adam Balvar 

 

. 

 

Schválil: Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA  

ředitel společnosti 
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Schvalovací doložka 
 

Operační plán zimní údržby je vytvořen v souladu s požadavky stanovenými ve 

smlouvě    „Smlouvy o zajištění veřejně prospěšných služeb pro statutární město 

Karviná a jeho obyvatele“ č. MMK/SML/1633/2015 ze dne 30.12.2015 

Svou povahou je závaznou vnitropodnikovou normou pro TS Karviná, a.s. a případné 

další subjekty, které pro statutární město Karviná budou provádět ZÚ. Svým obsahem 

koresponduje s nařízením obce  ve znění pozdějších předpisů.V případě způsobené 

škody na majetku a zdraví třetím osobám se bude škoda uplatňovat z pojistné smlouvy 

statutárního města Karviná č. 00138821147 – pojištění odpovědnosti za škodu. U 

ostatních se vztahy ke třetím osobám řeší podle ustanovení § 420 Občanského zákoníku.   

 

 

Přílohy 

 
1. Místní komunikace v operativní správě TS Karviná, a.s. pro ZÚ 

  

 Místní komunikace I. pořadí důležitosti - limit do 4 hodin 
 

 Oblast města  Délka MK  Název komunikace – silnice 

  (m) 

 Karviná - Fryštát 780 Fryštátská (od budovy radnice po nemocnici 

                                                                  Karviná Ráj) 

  118 Karola Sliwky - podél STaRS po 

                                                                  Masarykovo náměstí  

  1 212 Karola Sliwky (po most u Janečkova mlýna) 

                                                                  vč. příjezdu k MP    

  132 Pivovarská 

  800 Svatopluka Čecha (od křižovatky u ČSAD 

                                                                  po Ostravskou) 

  615 MK na Masarykově náměstí vč. pošty 

  117  Hrnčířská 

  116 Svatováclavská 

  68 MK k SPT Telecom 

  250 Vydmuchov /před nemocnicí v Karviné-Ráji/ 

  451 u hlavního nádraží ČD 

  211 Poštovní 

 Celkem  4 870 

 

 

  

 Karviná - Nové Město 1 428 tř. Osvobození 

                                             543 Zakladatelská 

                                            310          tř. Družby od nemocnice  po tř. Osvobození 

  1 382 U Bažantnice 

  610 Na Vyhlídce 

 Celkem 4 273 
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 Karviná - Mizerov 2 042 Mickiewiczova /od rest. Štěrba po Žižkovu/ 

 Celkem 2 042 

 

 

 Karviná - Hranice 1 546 Žižkova  /od Rudé armády po  

                                                                  Mickiewiczovu u rest. Tesarčík/ 

  1 186  Slovenská 

  1 202  Čsl. armády 

 Celkem 3 934 

 

 Karviná - Staré Město 571 Dětmarovická 

  419 část Myslivecké od křižovatky s 

                                                                  Dětmarovickou po čp. 35   

  1 297 nám. Ondry Foltýna /okruh kolem 

                                                                 samoobsluhy přes rekonstruovaný mostek 

                                                                 zpět po ZŠ/  

  1 370 Lešetínská /kolem VOKD po Ostravskou/ 

  596 Na Novém poli 

  141 Požárnická 

  377 od Bohumínské po školu  

  752 od Bohumínské k čp. 92 přes nadjezd až k 

                                                                  točně autobusů v Olšinách 

 Celkem 5 523 

 

 

 Karviná - Doly 120 od Sovinecké k okresní ČSA 

  430 Sovinec /od okresní ČSA k haldě/ 

  1 528 Sovinecká k Doubravské hranici 

  Celkem                                 2 078  

 

 

 Karviná - Darkov  1 280 Lipiny  

  630 U Potoka 

  960 Lázeňská od Janečkova mlýna po most přes 

                                                                 Olši vč. kruhového objezdu 

 Celkem  2 870 

 

 

  

 Celkem I . pořadí důležitosti 25 590 m. 
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 Místní komunikace II. pořadí důležitosti - limit do 8 hodin 
 

 Oblast města  Délka MK  Název komunikace – silnice 

  (m) 

 

 Karviná - Fryštát  327 Mlýnská 

  220 Zámecká 

  143 Markova od čp. 76 k nové budově České 

                                                                  spořitelny      

 Celkem 690 

 

 

 Karviná - Ráj 1 087 Božkova 

  702 Prameny 

  718 Haškova 

  393 Horova 

  386 Sovova po ul. Borovského (SSMsK) 

  395 Ve Svahu po ul. Borovského (SSMsK) 

  640 U Lesa 

  1 063 Ciolkovského + VELA Bar 

  638 V Aleji, křižovatkou zahájit posyp po kom. I. 

                                                                   kat. 

  290 Dačického 

  480 Březová 

  730 Okružní nové sídliště u nového hřbitova 

  137 MK k 316 b.j. 

 Celkem 7 659 

 

 Karviná - Ráj /ves/  170 Kubiszova 

  1 014 Rajecká 

  1 427 U Farmy 

  941 Na Stráni 

 Celkem 3 552 

 

 Karviná - Darkov  230 Brožíkova od čp. 31 ke trati ČD 

  862 Svornosti 

                                            260          od mostu Těšínská po křiž. st. silnice na 

                                                                 Stonavu  

    Celkem 1 352  
  

    Karviná - Mizerov  933 Čajkovského 

  172 vnitrobloková komunikace k rest.“U Slunce“ 

                                                   778          Majakovského 

  107 odbočka z Čajkovského na tř. Těreškovové u 

                                                                  čp. 2034  

  1 422 Na Kopci 

  258 Stavbařů 

  650 Studentská 

  267 Kirovova 

  726 Tyršova 

  247 sídliště C 5 /kolem č.p. 2351-2358/ 

  404 Kpt. Jaroše 
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  570 Lesní 

  675 Mizerovská 

 Celkem 7 209 

 

 Karviná - Hranice  358 Bratr. Veverkových 

  324 Kašparova 

  139 Mendelova 

  575 Divišova 

  278 Einsteinova 

  375 Flemingova 

  1 900 Mickiewiczova /pokrač. od rest. Tesarčík k 

                                                                  Petrovicím/ 

   Celkem 3 949 
 

 

 Karviná - Nové Město  649 tř. Družby 

  216 spojka od tř. Družby přes osmistovku k ul. 

                                                                  Mírová 

  717 nám. Budovatelů – okruh 

  662 Sportovní 

  292 Makarenkova 

  612 Fučíkova 

  343 Dvořákova 

  343 Čapkova 

  853 Cihelní 

  279 Fibichova - spojka z Cihelní k MěDK 

  365 Palackého 

  90 Tovární 

  345 Závodní po tř.Osvobození 

  964 sídliště C 6 /od Mototechny ke Kovoně 

  445 Jánského 

  150 Holubova 

  275 Ruská 

  160 Komenského /od čp. 485-618/ 

  700 Mírová  

  50 Dělnická /část/ 

  355 Jaroslava Vrchlického /od Havířské po  

                                                                   Závodní/ 

 Celkem 8 865 

  

  

 Karviná - Staré Město  563 Za Vsí 

  296 komunikace kolem TS Karviná, a.s. 

  465 Staroměstská  

 Celkem 1 324 

 

 

 Karviná-Doly 240 U hřbitova 

  1 032 Havlíčkova 

                                             508         kolem pily k bývalé skládce na Sovinci 

                                                   435         U Barbory 

 Celkem                            2 215  
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 Karviná - Louky  240 Podjedlí od čp. 348 po Velké Kempy  čp. 

                                                                  331 

  894 Velké Kempy  

  1 402 Malé Kempy  

  295 spojka Velké Kempy  – Malé Kempy  

  1 020 nová MK ke hřbitovu + komunikace k žel. 

                                                                  přejezdu (žel. vlečka) 

  1 200 nová komunikace podél trati KBD 

  178 od KBD - stát. sil. II/468 

 Celkem 5 229 

 

    Celkem II. pořadí důležitosti 42 044 m. 

 

  

Místní komunikace III. pořadí důležitosti - po ošetření I. a II.      pořadí 

důležitosti nejpozději do 24 hodin 
 

 Oblast města  Délka MK  Název komunikace – silnice 

  (m) 

 Karviná - Fryštát  200 Hornická stezka 

  162 Na Bělidle 

  264 Ostravská - stará část 

  228 Polní k čp. 153 

  864 Zahradní po Sametovou (bývalá Bolševická) 

  346 Alšova 

  160 Dr. Olszaka 

  196 Máchova 

  633 Husova k ul. Slámova 

  424 Slámova, spojka Alšova - Slámova 

  244 Akátová 

  332 cesta k Lesní správě 

  173 Sadová 

                                               90         U Parku 

 Celkem 4 316 

  

       Karviná - Ráj 321 Olbrachtova 

  220 Víta Nejedlého 

  564 Školská 

  458 u domu na nožkách za rest. Hutník ve dvorní  

                                                                  části a za tiskárnou 

  110 točna u ul. Borovského pod ZŠ Borovského 

  350 u hřiště NH 

                                                   764        Podlesí od čp. 169 /rest.Štěrba/ 

                                                   497        V Polích čp. 314-315 

                                                     55        Borovského k č.p. 181 

  Celkem 3 339 

  

        Karviná - Ráj /ves/  1 205 Bažantnice za hřištěm MFK 

  1 221 Neutrálka 

  268 Slunečnicová 
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  460 spojka z ul. Rajecké na ul. Polskou čp. 250- 

                                                                  83 

  154 Rošického 

  344 Na Výsluní 

  750 U Státní hranice od točny po čp. 68  

  267 U Mateřské školy 

  150 Ořechová 

  424 V Zákoutí 

  198 Šeříková 

  310 Pionýrů 

  225 Jabloňová 

  173 Slepá od čp. 1110 – 1115 

  260 spojka Darkov - TESCO 

  586 ul. v sídlišti Pokrok 

  288 Kubiszova 

  981 Za Splavem od ul. Kubiszovy čp.15 včetně  

                                                                  panelové komunikace 

  150 Zelená od čp. 92-1141 

  210 od Rajecké k Olši kolem čp. 64 k čp. 65 

  515 Na Parcelách 

                                            464          Višňová    

 Celkem  9 603 

 

 Karviná - Darkov  825 U Olše od čp. 83-332-399 

  205 Lázeňský park od čp. 130-340 

  462 U Nového dvora od čp. 660 k Olši 

  579 U Potoka kolem čp. 132 po čp. 125 a 42 

                                            150    Brožíkova k čp. 338 

 Celkem 2 221 

 

 Karviná - Mizerov  782 Poutní z Mickiewiczovy po čp. 353 

  109 spojka Zahradnická - Tyršova 

  482 Zahradnická 

  247 sídliště C 5 /čp. 2360-2349/  

  138 Olšová 

  671 meziblokové komunikace u staré ul. Žižkova 

  220 Potoční 

  183 vnitroblok. komunikace Tyršova k čp.2287 

                                                   227         U Vrtu                

                                                   355         Stavbařů vč. ul. U Studny 

  819 u obchod stř. Centrum 

  161 Hřbitovní - spojka Těreškovové - Žižkova 

                                                  150          Lesní - část od čp. 1903-333 

  400 Chodská 

  249 Jindřicha Šimona Baara 

  271 Jiráskova 

  255 Průkopnická, sp.Žižkova-Mizer. čp. 272

   

                                                  134         Družstevní, spojka Lesní - Mizerovská u čp.  

                                                                 260  

  674 pokračování Žižkovy od rest. Tesarčík po st. 

                                                                  hranici 
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  178 z Mickiewiczovy k čp. 368 k lesu 

  130 spojka ul. Lesní od čp. 393 po Mizerovskou 

  533 Nad Dubinou 

                                                   128         Mickiewiczova od čp.351/31-1267 

 Celkem 7 496 

 

 Karviná - Hranice  336 komunikace podél Rudé armády čp. 2955-61 

                         140 příjezd k  domu s  pečovatelskou službou od  

                                                      ul. Leonovova čp. 1796 

  273 chodník od čp. 2912-2880 

  750 U Vodárny, spojka z Mickiewiczovy u čp.  

                                                                  446 na Rudé armády 

  489 chodník od ZŠ Mendelova k poště  

                                                   150         Krátká                

  382 MK u čp. 2962-75 

  460 Včelařská 

  748 Hraničářská 

  668 Petrovická po čp. 1047 

  310 Jedlová 

  270 Borová 

  170 Modřínová 

 Celkem 5 146 

 

 

 Karviná - Nové Město  392 MK U Svobodáren podél tř. Družby a ul. U  

                                                                  Bažantnice čp. 1295-1305 

  440 Sapíkova, Janáčkova, Purkyňova u zdrav.  

                                                                   stř., 4 spojky na tř. Družby 

  430 Gabriely Preissové a spojka podél čp. 1377- 

                                                                  1382, 1130-1372 

  800 Makarenkova v úseku od gymnázia po tř.  

                                                                  Družby a ul. Na Vyhlídce 

  475 Makarenkova za budovou OSSZ  a tř.Družby 

  489 Makarenkova kolem MŠ a ul.Mírovou 

  350 Růžová a spojky u čp. 1150-54, 1161-66 

  1 535 Mládežnická a 6 spojek na Havířskou, V  

                                                                  Nádvoří, Květinová, Lipová, Jánského,Letní 

                                                                  Mánesova, Erbenova 

  256 Gustawa Morcinka 

  423 Řecká čp. 1089, 1095, 1084 

  450 odbočka ze tř. Osvobození čp. 1356, 1352 a  

                                                                  3 spojky naproti ředitelství Policie ČR 

  235 Sametová 

  545 Luční  

  200 U Tratě - kolem sběrny surovin Ká 1 

  300 Nedbalova 

  216 Kořenského 

  475 Sokolovská 

  503 Brožíkova a MK v nádvoří 

  215 Dělnická 

  300 Jurkovičova 

  435 Za Panelárnou od nemocnice do Starého 
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                                                                  Města           

  478 stará RA od čp. 536-535 

  200 Komenského od čp. 961-611 

  100 Palackého 1846 

 Celkem 10 242 

 

 Karviná - Louky  1 111 Paseky I až po čp. 581 

  230 Podjedlí - úsek od čp. 580-348 

  235 odbočka z Podjedlí od čp. 580-14 Vinohrady 

  500 spojka z Velkých Kempů. a st. statku/od čp.  

                                                                  584-378 

  1 104 od st. statku /od čp. 378/ Pod Pilou až ke st.  

                                                                  sil. nadjezd  

  320 Stav k č. p. 295 

  845 Podjedlí pokračování od čp. 331-378 ke st.  

                                                                  statku Pod Pilou 

   

                                                   924         komunikace v osadě Zátiší 

 Celkem 5 269 

 

       Karviná - Doly  100 u šikmého kostela 

 Celkem                               100 

 

 

 Karviná - Staré Město  488 nám. Ondry Foltýna k čp. 175, 28 

  914 Myslivecká od čp. 93-219, 35-128, 20, 53- 

                                                                  132, 41-326 

  178 U Řeky od čp.101-140 / nám. Ondry Foltýna/ 

  811 U Řeky od čp. 306 

  967 K Olši od čp. 264 

  1 705 Staroměstská - část staré okr. silnice 

  160 od Lešetínské čp. 292 po Mlýnku 

  256 Lešetínská od čp. 282 k nádraží ČD 

  167 od nám. Ondry Foltýna po čp. 344 za  

                                                                  samoobsluhou 

  68 u samoobsluhy k čp. 163 

  1 456 od hřbitova k obchodu čp. 46 v Olšinách 

  255 od čp. 72 kolem universitních kolejí 

  700 od statku v Olšinách k čp. 219 /hranice 

                                                                  Petrovice/ 

                                            180         od čp. 167 kolem zahrádek /část/ k čp. 134 

  1 198 Hlíny od ul. U Bažantnice  po čp. 63 

                                        420 za hájenkou k čp.228 

  95 k domům č.p. 134 a 160 

 Celkem 10 018 

 

       Celkem III. pořadí důležitosti 57 750 m. 
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2.  Rekapitulace místních komunikací 
 

   do 4 hod. do 8 hod. do 24 hod. 

 Oblast města  I. poř. II. poř. III. poř. Celkem 

 Karviná - Fryštát  4 870 690 4 316 9 876 

 Karviná - Doly            2 078              2 215                 100               4 393   

 Karviná - Darkov  2 870 1 352               2 221              6 443  

 Karviná - Ráj  -- 7 659 3 339 10 998 

 Karviná – Ráj /ves/ -- 3 552 9 603 13 155 

 Karviná - St. Město  5 523 1 324 10 018 16 865 

 Karviná - N. Město  4 273 8 865 10 242 23 380 

 Karviná - Mizerov 2 042 7 209 7 496 16 747 

 Karviná - Hranice  3 934 3 949 5 146 13 029 

 Karviná - Louky  -- 5 229 5 269 10 498 

 Celkem                    25 590 m         42 044 m        57 750 m       125 384 m  

    

 

3.  Místní komunikace IV. třídy - chodníky 
 viz mapy udržovaných chodníků, které jsou součástí 

       Nařízení č. 9/2010, které je zveřejněno na webových stránkách města                

 
 Rekapitulace - místní komunikace IV. třídy - chodníky: 

 Karviná - Fryštát  cca 13 848 m 

 Karviná - Ráj  cca 17 000 m 

 Karviná - Nové + Staré  Město cca 21 000 m 

 Karviná - Mizerov  cca 15 980 m 

 Karviná - Hranice  cca 12 000 m 

 Celkem  cca 79 828 m 

 

Místní komunikace IV. třídy - schody, ruční čištění 

Karviná – Fryštát 

1. Z ulice Pivovarské na ul. Na Bělidle  

2. Schody kolem kostela Sv. Marka + u MMK  Karviná   

Karviná - Darkov 

3. Darkov most Sokolovských hrdinů 

Karviná - Ráj 

4. Schody nemocnice Ká 4 Vydmuchov na Lázeňský propoj 

5. Borovského – vedle drogerie   

6. Drubyd 4 x z ul. Kosmonautů  

7. Obuv 3 x z ul. Kosmonautů 

8. Ul. Kosmonautů  

Karviná - Mizerov 

9. Nákupní středisko JAS 1 x 

10.  Tř. Těreškovové k č.p. 2262-63  

11.  Zahradnická – tř. Těreškovové u č.p. 2281-82 

12.  Těreškovové – OHES 

Karviná – Hranice 
13. Žižkova - přechod od polikliniky k lékárně  

14. Žižkova - od polikliniky k výměníku 3 x 

15. Slovenská u č.p. 2998 

16. Nákupní středisko Permon (u Hrušky) 

Karviná – Nové Město 
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17. Nedbalova u č.p. 2409 

Karviná - Doly 

18. Chodník zastávka hřbitov Karviná Doly 

 

Místní komunikace IV. třídy - parkoviště s parkovacími automaty 

Prováděním zimní údržby těchto parkovišť se rozumí zajišťovat takový stav parkovišť, 
který umožňuje bezpečný příjezd a zaparkování vozidla. 

1. Karviná - Fryštát 

 u Magistrátu města Karviné  

 u dětského dopravního hřiště 

 u pošty 

 naproti Revírní bratrské pokladny Karviná 

 parkoviště MMK /bývalá KB/ 

 parkoviště Fryštátská (CASPER) 

 parkoviště Vydmuchov 

 parkoviště Prior  

2. Karviná - Nové Město 

 na tř. Osvobození naproti úřadu práce  

             

Místní komunikace I. - III. pořadí důležitosti           celkem        125 007 m 

Místní komunikace IV. třídy (chodníky) celkem cca    79 828 m 

(část ul. Svatováclavské - chodník) 

CELKEM                   cca   204 835 m 

 
 

 

4. Provoz SSZ v zimním období 

 
          SSZ      Pondělí    Úterý    Středa   Čtvrtek   Pátek   Sobota   Neděle 
Zimní stadion      5.00-21.00     5.00-21.00     5.00-21.00    5.00-21.00    5.00-22.00    7.00-21.00    8.00-21.00 

Prior                     5.00-21.00    5.00-21.00     5.00-21.00    5.00-21.00     5.00-22.00    7.00-21.00    8.00-21.00 

VZP                     5.00-21.00     5.00-21.00     5.00-21.00    5.00-21.00    5.00-22.00    7.00-21.00     8.00-21.00 

Univerzita            5.00-21.00     5.00-21.00     5.00-21.00    5.00-21.00    5.00-22.00    7.00-21.00    8.00-21.00 

Nemocnice           5.00-21.00    5.00-21.00     5.00-21.00    5.00-21.00    5.00-22.00    7.00-21.00     8.00-21.00 

ČSAD                  5.00-21.00     5.00-21.00     5.00-21.00    5.00-21.00    5.00-22.00    7.00-21.00     8.00-21.00 

PČR                     5.00-22.00     5.00-21.00     5.00-21.00    5.00-21.00    5.00-22.00    7.00-21.00     8.00-21.00 

Hypernova           6.00-22.00     6.00-22.00     6.00-22.00    6.00-22.00    6.00-22.00    6.00-22.00     6.00-22.00 

U Slunce                                                         0.00 – 24.00  

 

 
Světelně signalizační zařízení bude v provozu dle výše uvedeného rozpisu. Případné 

požadavky na vypnutí SSZ ze strany Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko 

Karviná z důvodu zásahu ZÚ nebo Policie ČR budou řešeny operativně. 

           
 

 


