
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA, ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH 

KOMUNIKACÍ, ÚČELOVÝCH 

KOMUNIKACÍ, SVISLÉHO A 

VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
Předmětem smlouvy je zajištění správy, údržby a čištění veškerých komunikací, chodníků, 

veřejných prostranství, schodišť, žlabů, šachet a mobiliáře, který je součásti komunikací, a to ve městě 
Přerov a místních částech – Předmostí, Lověšice, Kozlovice, Lýsky, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, 
Henčlov, Popovice, Vinary, Penčice,  

V rámci letní údržby komunikací se zajišťuje jejich čistota v období od 1.3. do 30.11. nebo dle 
klimatických podmínek. Při této údržbě se současně odstraňují závady ve schůdnosti, tj. lokální opravy 
propadů jak vozovek, tak chodníků a údržba a opravy dopravního značení. 

V rámci zimní údržby je zajišťován úklid a odstraňování námrazy a sněhu, s cílem zabezpečení 
sjízdnosti a schůdnosti komunikací. Rozsah údržby určuje plán zimní údržby a vychází z rozsahů ploch 
v GIS. 
 
Součástí správy je vedení pasportů místních komunikací a dopravního značení v GIS objednatele. 
 

1.1. Upřesňující podmínky pro zhotovitele: 

 

 Letní údržba a čištění místních komunikací a veřejných prostranství je zajišťována 

v období od 1.4. do 31.10 nebo dle klimatických podmínek, kdy je teplota nad 10 °C, a to podle 

plánu letního čištění města, včetně zajištění likvidace odpadu. Během celého vegetačního 
období se provádí (mechanicky či chemicky) likvidace plevelných náletů na komunikacích, 
převážně chodnících. Součástí čištění je i rozmístění a následný odvoz přechodného 
dopravního značení, odvoz a likvidace smetků a odpadu. V činnosti je zahrnut úklid, oplach a 
mytí komunikací, včetně případného kropení v letním období. Dodávka vody je součástí služby 
pouze v případě oplachu a mytí (voda z lokálních nadzemních zdrojů).  

 Zimní údržba místních komunikací a veřejných prostranství je zajišťována v období od 1. 
listopadu do 31.března následujícího roku dle schváleného plánu zimní údržby. Jedná se o 
činnosti, jimiž se zajišťuje zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních 
komunikacích způsobených zimními povětrnostními vlivy 

 

 Po zimním období, nejpozději do 30.4., zpracuje dodavatel harmonogram oprav podle pořadí 
důležitosti vč. stanovení předběžné ceny, s přihlédnutím k finančním možnostem objednatele. 
Tento materiál je připraven na základě obhlídky po skončení zimního období a pasportu 
komunikací v GIS a předkládán k odsouhlasení objednateli. Podle takto odsouhlaseného 
harmonogramu provede zhotovitel opravy (v případě potřeby zajistí vyjádření nebo vytýčení od 
správců sítí v lokalitě oprav), které objednatel  po ukončení fyzicky převezme a potvrdí 
předávací protokol.  
 

 Zhotovitel bude sbírat informace o drobných závadách, a to sám, nahlášením obyvatelstvem 
nebo zástupci objednatele. Tyto závady bude zařazovat do plánu drobných oprav 
s přihlédnutím k ekonomice oprav a sám průběžně odstraňovat.  Havárie (stavy, kdy by mohlo 
dojít k ohrožení zdraví nebo majetku) nahlásí objednatel zhotoviteli bezodkladně osobně nebo 
telefonicky. Pokud zhotovitel zjistí, že závada je zapříčiněna jiným subjektem (např. porucha 
vodovodu nebo kanalizace), oznámí tuto skutečnost objednateli, který sjedná nápravu nebo 
rozhodne, který subjekt má opravu provést. Pokud opravu má provést zhotovitel, je povinen tuto 
opravu zahájit v termínu dohodnutém s objednatelem. V případě že se jedná o větší rozsah 
s vazbou na třetí strany, předloží zhotovitel objednateli ke schválení návrh s termíny realizace. 

 
 
 
 
 

2. VÝKLAD POJMŮ A VYMEZENÍ SOUVISEJÍCÍCH 

ČINNOSTÍ 
 



 

 

   

2.1.  LETNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
 
 

Součástí údržby města (čištění, mytí..) je i zabezpečení a stažení přechodného dopravního 
značení, odvoz a zajištění likvidace smetků a odpadu dle platné legislativy. Čištění probíhá dle rozvržení 
města do sektorů viz GIS objednatele. Část komunikací ve staré části města je zhotovena z kamenné 
dlažby, kde je nutno při údržbě dodržovat technologický postup pro tento druh dlažeb.  

 

V rámci čištění se provádí: 
 

2.1.1. Strojní čištění místních komunikací 
- zahrnuje čištění strojními mechanismy dle pravidelných intervalů v jednotlivých sektorech 

1- 10 (dle GIS), a v rámci blokových čištění 
- strojní čištění je prováděno za účelem likvidace hrubých nečistot a snižování prašnosti z ploch 

města, a to za pomocí mechanismů se skrápěním a s doložitelnou schopností zachycení 
prachových částic PM 10 

- spotřeba pitné vody do těchto mechanismů a likvidace odpadu není zahrnuta v ceně služby 
 

2.1.2. Ruční čištění chodníků a prostranství  
 

- probíhá manuálně nebo za pomocí ruční mechanizace dle harmonogramu celoročně nebo dle 
klimatických podmínek, kdy dochází k mechanickému odstraňování náletové zeleně, odpadků, 
nedopalků, skla, listí atp., sněhu, případně ledu 

- pro potřeby dezinfekce Desinfekční látka (Savo) se používá u podchodů a průchodů dle 
harmonogramu minimálně 1x za měsíc (rozsah vychází z GIS). 

- likvidace odpadu není zahrnuta v ceně služby 
 

2.1.3. Likvidace plevele 
 

- Chemickou cestou – používá se pro lokální i celoplošné ošetření ploch pro omezení růstu 
plevelů za použití odsouhlasené chemické látky. Provádí se dle vhodných klimatických 
podmínek, potřeby a zaplevelenosti lokalit v sektorech 1-10, nebo dle dohody s objednatelem 
v období 1.4.- 31.10. Chemická látka není v ceně dodávané služby. 
Chemicky se ošetřují cyklostezky, chodníková tělesa, schody, parkoviště. Takto ošetřené 
lokality budou vždy viditelně označeny informativními kužely a dodavatel zajistí dostatečnou 
informovanost veřejnosti min. s 1-týdenním předstihem na svých webových stránkách, případně 
i na jiných dohodnutých informačních platformách. Tento způsob likvidace plevele nebude 
použit v rámci dětských hřišť, či v jejich těsné blízkosti.  

- Alternativními (ekologickými) způsoby – objednatel si vyhrazuje možnost požadovat 
ošetření určitých ploch jinými způsoby než chemickou cestou. Rozsah a způsob bude prováděn 
individuálně dle dohody, a to vždy na základě individuálního požadavku na provedení této 
služby s návrhem finančního rámce ze strany dodavatele a potvrzením snížení rozsahu jiných 
služeb, případně krytí nad rámec smlouvy ze strany objednatele. 

  

2.1.4. Sběr psích exkrementů  
 

- probíhá dle harmonogramu za pomocí ručně vedených strojních vysavačů a to včetně sběru 
odpadků a nedopalků v rámci sektorů 1.-.9. V sektoru 10 se neprovádí. 

- sběr probíhá celoročně nebo dle vhodných klimatických podmínek  
 

2.1.5. Čištění města po zimním období: 

Úklid je rozdělen na dvě fáze: 
- Hrubá fáze sběru – provádí se z důvodu ochrany dešťové kanalizace a její zahájení je závislé 

na klimatických podmínkách (od 10ti °C). Je prováděna pomocí zametacích strojních 

mechanismů, které seberou hrubou nečistotu. Sebrané nečistoty se ukládají na náklady 
zhotovitele. 



 

 

- Jarní mytí: odstranění zbytkových nečistot oplachem, provádí se v závislosti na I. etapě 
s ukončením nejpozději do 30.4. Provádí se po jednotlivých částech města, dle předem 
schváleného plánu.  
 
 
 

2.1.6. Blokové čištění města po zimním období  

  Obsahuje ruční a strojní čištění a úklid místních komunikací, chodníků, parkovišť a veřejných 
prostranství dle jasně definovaných ucelených oblastí dle GIS. Celková očista města probíhá v rámci 
ucelených bloků viz GIS s vymístěním vozidel, dle jasně stanoveného a odsouhlaseného 
harmonogramu a se schváleným značením. Obsahem kombinace strojního a ručního čištění je 
odstranění náletové zeleně, sběr odpadků, obsečení svislého DZ, obnovy vodorovných DZ, výběr 
nečistot z rigolů a žlabů, vyčištění vpustí dešťové kanalizace (ruční vyčištění od nečistot, vysypání a 
vyčištění kalových košů a jejich opětovné usazení), údržba lapolů na parkovištích a s finálním 
ošetřením ploch oplachem.  

V rámci zajištění této služby je dodavatel jako správce komunikací oprávněn provést odtah vozidel 
parkujících ve vyznačených oblastech, do dohledné vzdálenosti od jeho původního místa parkování. 
Provede detailní fotodokumentaci vozidla a předá podklady objednateli, pro případné vymáhání 
vzniklých nákladů u vlastníků vozidel.  

 

2.1.7. Čištění cyklostezek  
Obsahuje strojní čištění odpovídající strojní technikou (do 3,5 t celkové hmotnosti) viz bod 2.1.1 

2.1.8. Umístění, odstranění a opravy kotvení odpadkových košů  
Zajištění umístění nebo odstranění odpadkových košů, včetně případných oprav kotvení, dle 
požadavků objednatele, včetně potvrzení umístění nebo jeho zrušení do GIS objednatele.  
 

2.1.9. Pravidelný úklid schodišť, zastávek MHD včetně přístřešků, průchodů a 
podchodů: 

- Schodiště: Pravidelný úklid schodišť provádí zhotovitel dle schváleného harmonogramu po celý 
rok. Úklid a očista se týká i zábradlí, pokud jsou schodiště jimi vybavena a jejich okolí. Zimní 
období – úklid okolí a očista zůstává ve stejném rozsahu. Ostatní podmínky, Viz plán zimní 
údržby komunikací. 

- Zastávky: U zastávek je  prováděna jejich celková očista a to v rozsahu: umytí skel, stříšky, 
odplevelení od travnatých porostů v chodnících a přilehlých prostranství do vzdálenosti 10m od 
AZ, včetně použití desinfekční látky (např.Savo) dle schváleného harmonogramu. A celkový 
úklid. pravidelně se provádí zametení a kontrola stavu mobiliáře.  

- Podchody a průchody (rozsah viz GIS) jsou ošetřovány za pomocí desinfekční látky 
(např.Savo) a to dle schváleného harmonogramu.  

 
- Zjištěné případné nedostatky drobného charakteru dodavatel odstraňuje samostatně a 

bezodkladně, rozsáhlejší opravy zajišťuje na základě dohody s objednatelem s přihlédnutím 
k finančním možnostem. Služba se zajišťuje celoročně. 
 

2.1.10. Zajištění součinnosti při odstraňování autovraků  
V případě potřeby objednatele, zajistí zhotovitel odtah vozidel, označených objednatelem jako 
autovraky, na plochu určenou objednatelem. 
 

2.1.11. Instalace, opravy a obnova svislého a vodorovného dopravního 
značení 
 

- Instalace nového svislého a vodorovného dopravního značení – probíhá na základě 
vydání  rozhodnutí příslušným odborem a doručením tohoto rozhodnutí dodavateli služby. 
V případě vodorovného dopravního značení dojde k instalaci v případě vhodných klimatických 
podmínek.  

 
- Obnova a opravy stávajícího vodorovného a svislého dopravního značení – probíhá 

průběžně dle jeho stavu na základě místního šetření a hlášených závad. U vodorovného 



 

 

dopravního značení je počítáno s obnovou 1x za 2 roky u celého rozsahu. V případě 
vodorovného značení je součástí ceny i materiál.  

 
- Instalace a odvoz přenosného dopravního značení, včetně zábran - Provádí se při 

rekonstrukcích chodníků a cest, při B.Č., opravách Dz, při propadech a haváriích chodníků. 
vozovek, na základě vydaného rozhodnutí k přechodnému stanovení místní úpravy. 

 
 Dodavatel se zavazuje, že instalaci, obnovu a opravu zabezpečí dle vyhlášky TP65, TP 133, TP 
66. Veškeré dopravní značení a případné změny budou zaneseny do GIS objednatele. 

 
 

2.2. SPRÁVA, ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A TECHNICKÉHO 
VYBAVENÍ 

V souvislosti s údržbou komunikací se odstraňují závady v jejich schůdnosti a sjízdnosti prováděním 
lokálních oprav v tělesech místních komunikací a chodníků, včetně parkovišť a veřejných prostranství. 
 

2.2.1. Předlažby a opravy chodníků: 
 
 

V rámci běžných oprav chodníků se provádí: 

 Předlažba ze zámkové, kamenné, broušené i betonové dlažby 

 Spárování dlažby, pískování a zásyp spár chodníkových těles 

 Oprava betonových a žulových chodníkových obrubníků 

 Oprava asfaltových povrchů infrasetem příp. jinými vybranými technologiemi 
 
 

 Opravy sypaných cest 

2.2.2. Opravy vozovek, parkovišť a veřejných prostranství: 
 

V rámci lokálních  oprav vozovek se provádí: 

 Oprava výtluků asfaltový beton (ABJ – v zimním období SOD), oprava spočívá 
v zařezání   hran, vybourání a zpětné pokládce ABJ zhutněním 

 Oprava výtluků asfaltový beton, bez zařezávání hran a vybourání 

 Oprava výtluků vyfrézovanou obalovanou drtí 

 Oprava silničních obrubníků betonových a žulových 

 Oprava v asfaltových komunikacích asfaltovou zálivkou 

 Výšková úprava nivelity vpustí 

 Rekonstrukce uliční vpustí 

 Oprava povrchů vozovek turbometodou  
 

 

 
2.3. ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

 
Zimní údržbou se rozumí: 
 

 Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními 
povětrnostními vlivy a jejich důsledky, což obnáší zejména odstranění sněhu a zmrazků z místních 
komunikací, chodníků, autobusových zastávek, stanovišť kontejnerů a schodů, jejich posyp 
inertním nebo chemickým materiálem tak, aby se zajistila jejich schůdnost a sjízdnost při běžném 
provozu a dodržování zásad opatrnosti odpovídající zimnímu období; 

 Způsob provádění těchto činností se řídí „Plánem zimní údržby“ a aktuálním nařízení města. Plán 
dodavatel předkládá max do 30.9. ke schválení objednateli služby před zimním obdobím. 
Nejpozději do 30. října, bude zabezpečeno doplnění posypových materiálů tak, aby jejich zásoba 
stačila na krytí celé obvyklé zimní spotřeby s rezervou, a to v rámci kapacity skladových prostor. 
Do uvedeného termínu musí být zajištěna příprava všech dopravních prostředků a jiných 
mechanismů pro potřeby zimní údržby, zejména provedení kontroly jejich technické způsobilosti 



 

 

pro zimní provoz včetně odstranění závad a případné namontování příslušných speciálních 
nástaveb.  

 Zajištění zimní pohotovosti strojů a osádek potřebných k zabezpečení zimní údržby. Pohotovost 
představuje trvalou připravenost dopravních prostředků, mechanismů a dostupnost jejich osádek 
v zimním období, nejméně pod dobu 150 dnů. Termín zahájení zimní pohotovosti bude dohodnut 
operativně podle vývoje počasí v říjnu. Zimní pohotovost musí být zajištěna v souladu s plánem 
zimní údržby.  

 
V rámci zimní údržby se provádí :  

a) zajištění dispečerské služby 
b) plužení vozovek 
c) chemický a inertní posyp s plužením vozovek 
d) plužení a posyp chodníků 
e) ruční čištění při zimní údržbě komunikací 
f) čištění zastávek a stanovišť MHD 
g) čištění mostů a lávek 
h) čištění přechodů pro chodce 
i) čištění schodů a prostranství  

 

  

2.4. AKTUALIZACE STAVU KOMUNIKACÍ A EVIDENCE: 

Zhotovitel je povinen po celý rok do GIS objednatele zadávat informace o stavu komunikací, 
chodníků, mostů a lávek (včetně fotodokumentace), a zajišťovat tak aktualizaci pasportů komunikací 
s vazbou na budoucí zajištění rozsáhlých oprav či kompletních rekonstrukcí (celé komunikace či 
chodníky, případně jeho delší úseky). 

Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem v rámci správního řízení ve věci komunikací. 
Tímto se rozumí, že se bude vyjadřovat k povolení překopů místních komunikací, provádět přejímky po 
provedených pracích, kontrolu záručních lhůt, řešení případného reklamačního řízení a za tímto účelem 
povede technickou evidenci překopů. 
 
 

3. OSTATNÍ PODMÍNKY 

 

3.1. ODPAD Z ČINNOSTI ZHOTOVITELE 

Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele, tj. zejména materiál vzniklý údržbou zeleně a čištění 
komunikací, likviduje dodavatel v souladu s platnými právními předpisy. Náklady na jeho likvidaci 
vyúčtuje dodavatel podle skutečnosti, dle návozů na skládku nebo do zařízení k tomu určenému a jsou 
součástí sjednané ceny dle č. III. smlouvy. 
 
 

3.2. MATERIÁL PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU 
Zhotovitel plánuje spotřebu provozních materiálu každoročně souhrnně na základě plánovaného 
rozsahu oprav a údržby pro daný kalendářní rok. V průběhu roku vyúčtuje objednateli skutečnou 
spotřebu dle výdejů ze skladu (vč. chemických prostředků na ošetření zeleně, nátěrových hmot a všech 
provozních materiálů při opravách), nebo přímé spotřeby (např. voda pro kropení v letních měsících) 
jako součást dodávané služby. Materiály související s provozem pracovní techniky a spotřebou 
zaměstnanců jsou součástí ceny (PHM, nářadí, náhradní díly, OPP, čistící prostředky, aj) 

 


