POLICIE ČR obv. odd. Nová Role
Chodovská

TECHNICKÁ SLUŽBA NOVÁ ROLE, s.r.o.

Technická služba Nová Role, s.r.o., Chodovská 286, 362 25 Nová Role, tel a fax: 353851257
IČO:26329883 DIČ: CZ26329883
e-mail: tsnovarole@quick.cz

Organizační opatření
č. 1/2018
k zajištění zimní údržby v období listopad 2018 až březen 2019
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I. Správce místních komunikací:
Město Nová Role, Chodovská ulice , 362 25 Nová Role
IČ: 00254819 tel . 353176311-ústředna
II. Dodavatelé prací:
Technická služba Nová Role s.r.o.
Chodovská 268, 362 25 Nová Role
Zastoupená jednatelem společnosti
IČ: 26329883 DIČ: CZ26329883
III. Místní komunikace, na nichž zimní údržbu provádí Správce místních komunikací vlastními
silami, prostřednictvím pracovníků TS NR
Ulice Školní, Tovární, Nádražní, Svobodova, Rolavská, Krátká, Husova, U Plynárny, 1. Máje, Pod
Nádražím, K Lávce, Jiráskova, Bezejmenná, Na Pěší zóně, k mateřské školce; vedlejší ulice obcí Jimlíkov
a Mezirolí (po zavedení názvů ulic bude doplněno), dále komunikace k obchodům, komunikace ke
Karlovarskému porcelánu; ulice Na Bouchalce, Luční, Polní, Mlýnská, Ke Stájím, Pod Homolkou, Za
Zastávkou; Nová Role – zastávka, část komunikace k rekreačnímu středisku Pražských cihelen,
komunikace okolo objektů A, B a C, ulice Hřbitovní, vyčleněné přístupové chodníky k objektům,
parkoviště ve městě a obcích, zastávky autobusů, schodiště, přechody pro chodce, ostatní komunikace,
slepé ulice, příjezdy ke garážím, rekreační oblasti.

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a chodníků:
Důležitost:

Komunikace

Jmenovitá lhůta

1. Prioritní
2. Důležitá
3. Vedlejší

Hlavní vozovky a chodníky
Vedlejší vozovky a parkoviště
Rekreační oblasti a garáže

do 8 hodin od započetí práce
do 12 hodin od započetí práce
do 24 hodin od započetí práce

IV. Místní komunikace, na kterých dochází ke zmírňování závad ve sjízdnosti, včetně pořadí jízd
mechanizmů nutných k odstraňování sněhu z místních komunikací, s přihlédnutím ke stupni
důležitosti těchto komunikací.
1. Hlavní vozovky a chodníky
Ulice:
Školní, Tovární, Nádražní, Svobodova, Rolavská, Chodovská, Krátká, Husova, U Plynárny,
1. Máje, Pod Nádražím, K Lávce, Jiráskova, Bezejmenná, Na Pěší zóně, dále: cesta k mateřské školce,
autobusové zastávky, vybraná schodiště, značené přechody pro chodce.
Mezirolí v rozsahu průjezdu vozidel hromadné dopravy.
2. Vedlejší vozovky a parkoviště
Jimlíkov – vedlejší vozovky a parkoviště, Mezirolí – vedlejší vozovky a parkoviště, komunikace k domům
a obchodům, komunikace ke Karlovarskému porcelánu, Na Bouchalce, Luční, Polní, Mlýnská, Ke Stájím,
Pod Homolkou, Za Zastávkou, Nová Role – zastávka, část komunikace k rekreačnímu středisku
Pražských cihelen, komunikace objektů A, B a C, ulice Hřbitovní, parkoviště
3. Rekreační oblasti a garáže
ostatní komunikace, slepé ulice, příjezdy ke garážím, rekreační oblasti
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-2V. Místní komunikace, na kterých se provádí zmírňování závad ve sjízdnosti zdrsňováním náledí
nebo ujetých sněhových vrstev posypem inertními posypovými materiály.
materiál: štěrková drť
Nádražní ulice a všechny nebezpečné úseky místních komunikací (v blízkosti přechodů,
autobusových zastávek, nepřehledných křižovatek, přechodů pro chodce, přejezdů kolejišť,
svahových bloků ulic apod.
VI. Místní komunikace, na nichž se zimní údržba neprovádí nebo se provádí v případě naléhavé
potřeby obyvatel
Chodníky, které nebudou v zimě udržovány:
- chodník
Krátká - 1.máje
- chodník
Bezejmenná – Nádražní
- chodník
Tovární - II. věžák - III. věžák
- chodník
Svobodova - Chodovská
- chodník
Tovární - Školní
- chodník
Jiráskova - Na Pěší zóně
Jedná se o parkové chodníky, které nepřiléhají k žádné komunikaci a budou označeny tabulkou „V zimě
se neudržují“. Pokud dojde k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a chodníků mimo
období od 1.11. do 31.3., je Technická služba povinna tyto závady odstranit v co nejkratším možném
termínu.
VII. Místní komunikace,
na kterých dochází k zmírňování závad ve schůdnosti, včetně pořadí jízd mechanizmů nutných
k odstraňování sněhu a sypačů při posypu místních komunikací s přihlédnutím ke stupni důležitosti
těchto komunikací.
Přilehlé chodníky dle bodu IV.
VIII. Komunikace,
které jsou povinny udržovat jiné subjekty (se soupisem vlastníků nemovitostí, na kterých závady ve
sjízdnosti nebo schůdnosti jsou povinni odstraňovat nebo zmírňovat dle § 27 odst. 2c a odst. 4
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)
Silnice č. 209 (ulice Chodovská), v celé své průjezdové šíři a délce v katastru města Nová Role,
silnice č. 220 v celé délce průjezdu Mezirolí, silnice č. 2224 (mezi obcemi Mírová – Nová Role,
vedoucí středem obce Jimlíkov – propojka mezi silnicemi č. 222 – č. 209).
§ 27 odst. 2, zák. č. 13/1997 Sb.: vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace
odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve
sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady
způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni
předepsaným způsobem upozornit.
§ 27 odst. 4: vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní
komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku,
která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho
možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky
takovou závadu zmírnit.
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-3IX. Složení operačního štábu zimní údržby místních komunikací
starostka města, místostarosta města , jednatel TS NR, Jiří Sýkora, tel: +420602524739

X. Pracovní pohotovost
Nařízená pracovní pohotovost mimo pracoviště a mimo pracovní dobu se týká těchto pracovníků TSNR:

Rozvrh pracovní pohotovosti
pondělí – pátek
sobota, neděle a svátky

SLUŽBA
3.00 - 6.00
15.00 – 18.00
4.00 - 16.00

ŘIDIČI
3 hodiny
3 hodiny
12 hodin

15.00 - 18.00

3 hodiny

5.00 - 12.00

7 hodin

1. Služba – tj. pracovníci, kteří mají na starost sledovat počasí a v případě potřeby vydávají pokyn
k provádění zimní údržby a informují jednatele TS o výjezdu a stavu techniky
Povinnosti služby
Pracovník sleduje počasí v čase pohotovosti a v případě potřeby vyrozumí řidiče a ostatní pracovníky.
V době pracovní pohotovosti nesmí požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. Zodpovídá za
včasné výjezdy a nasazení mechanizmů. K dispozici má telefon v provozní kanceláři včetně
telefonních čísel všech pracovníků. V případě náhlé závady na mechanizmech, která by ohrozila
plynulost zimní údržby nebo při nedostatku v obsluze, je tento pracovník povinen vyrozumět jednatele
společnosti, který je zodpovědný za plynulý provoz zimní údržby.
Pracovník je povinen denně sledovat zpravodajství o zimní údržbě na vývěsce v provozní budově TS
Nová Role.
2. Řidiči – tj. pracovníci obsluhující zimní technologii údržby komunikací, podléhají řízení
operačního štábu přímo, nebo se řídí pokyny prostřednictvím jednatele TS.
Povinnosti řidičů
Řidič se v době pracovní pohotovosti zdržuje ve svém bytě, případně nahlásí, kde bude k zastižení.
V době pracovní pohotovosti nesmí požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. Zimní údržbu
provádí podle harmonogramu zimní údržby a je povinen vyjet do 30 minut po vydání pokynu
k provádění zimní údržby.
Do základní povinnosti řidiče je zahrnuta údržba a řádná péče o svěřený prostředek zimní údržby.
3. Čističi
pracovníci, kteří vykonávají nezbytnou úpravu dočištění částí chodníků vedoucích k objektům
v neprůjezdných místech, schodišť, autobusových zastávek a podobných částí komunikací.
4. Záskok
pracovníci, kteří jsou seznámeni s plánem zimní údržby a jsou v případech nezbytné nutnosti využíváni
jako náhradníci v uvedených funkcích (viz. Tabulka Seznam zajišťujících zimní údržbu). Nasazení těchto
pracovníků určuje operační štáb přímo, nebo prostřednictvím jednatele TS Nová Role.
V případě nasazení přebírají povinnosti a práva dle bodu 1. nebo 2. oddílu X. Pracovní pohotovost.
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-4Odměňování za pracovní pohotovost:
Provádí se podle platného ZP, to znamená: pondělí – pátek za 1 hodinu 15% průměrného hodinového
výdělku a v den pracovního klidu 25 % průměrného hodinového výdělku. Za výkon práce v době
pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci plat. Odměna za pracovní pohotovost v takovém případě
nepřísluší. Odměna za pracovní pohotovost je vyplácena s platem za příslušný měsíc.
Neplnění povinností vyplývajících z plánu zimní údržby je považováno za hrubé porušení pracovní
kázně a také tak bude na toto reagováno.

XI. Rozpis služeb
Pracovníci určení k buzení:

Pracovníci určeni k buzení
Týden

Datum:

jméno pracovníka

45

5.11.2018 – 11.11.2018

Sýkora Jiří

46

12.11.2018 – 18.11.2018

Sýkora Jiří

47

19.11.2018 – 25.11.2018

Sýkora Jiří

48

26.11.2018 – 2.12.2018

Sýkora Jiří

49

3.12.2018 – 9.12.2018

Hubáček Stanislav

50

10.12.2018 – 16.12.2018

Sýkora Jiří

51

17.12.2018 – 23.12.2018

Hubáček Stanislav

52

24.12.2018 – 30.12.2018

Sýkora Jiří

1

31.12.2018 – 6.1.2019

Hubáček Stanislav

2

7.1.2019 – 13.1.2019

Sýkora Jiří

3

14.1.2019 – 20.1.2019

Hubáček Stanislav

4

21.1.2019 – 27.1.2019

Sýkora Jiří

5

28.1.2019 – 3.2.2019

Hubáček Stanislav

6

4.2.2019 – 10.2.2019

Sýkora Jiří

7

11.2.2019 – 17.2.2019

Hubáček Stanislav

8

18.2.2019 – 24.2.2019

Sýkora Jiří

9

25.2.2019 – 3.3.2019

Hubáček Stanislav

10

4.3.2019 – 10.3.2019

Sýkora Jiří

11

11.3.2019 – 17.3.2019

Hubáček Stanislav

18.3.2019 – 24.3.2019

Sýkora Jiří

12
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-5V případě nečekaného vývoje počasí může být služba operativně prodloužena, nebo
zkrácena. V takovém případě budou všichni interesovaní pracovníci informováni dostupnými
sdělovacími kanály. Veškeré změny budou vyvěšeny na informativní tabuli v provozní budově TS
Nová Role bez průtahů.
Za včasné informování o provozních, personálních a jiných důležitých změn zodpovídá
jednatel společnosti Technická služba s.r.o. Nová Role. O změnách bude informován i operační štáb
zimní údržby komunikací. V případě sněhové kalamity (případ nezvládnutelné situace prostředky
Technické služby s.r.o. Nová Role), je dohodnuta výpomoc s firmou Sedlecký kaolin s.r.o. Božíčany tel: 731126801.

Seznam pracovníků TS zajišťující zimní údržbu
Funkce

Jméno příjmení

Telefon:

adresa

Nasazení

Řidič / služba

Karel
Šindelář

721952825

Nová Role, Hřbitovní 16

Zetor 77

Zetor 52

728762968

Nová Role Husova 41

Zetor 52

Zetor 77

606684060

Fojtov 74E, pošta Nová Role

Vega

MT8 050

721825562

Nejdek, Závodu Míru 1277, přechodné
bydliště N. Role Bouchalka

MT8
050

Vega

Jaroslav
Kopetzký

728762968

Nová Role Husova 41

Sypač
CITY

Zetory

Náhradník
(řidič)

Doležal Jan

607545488

Nová Role, Hřbitovní 17

Zetor 52

Zetor 77

Náhradník
(řidič)

Princ Roman

721825567

Nejdek, Závodu Míru 1277, přechodné
bydliště N. Role Bouchalka

MT8 50

Vega

Řidič / služba

Řidič /služba
Řidič / služba
Řidič / služba

Jaroslav
Kopetzký
Lubomír
Ohnutek
Princ Roman

Náhr.nasazení

Poznámka:
Čističi jsou vždy určeni z řad zaměstnanců TS Nová Role a eventuelních dalších pracovníků určených
tomuto účelu.
Seznam bude operativně doplňován.
Řidiči: Šindelář Karel, Kopetzký Jaroslav, Doležal Jan, Princ Roman, Guth Pavel
Služby: Sýkora Jiří, Hubáček Stanislav,
Náhradníci: Doležal Jan, Princ Roman

Jiří Sýkora v.r.
Jednatel Technické služby Nová Role, s.r.o.
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Grafický plán zimní údržby
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