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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

Předmětem plnění smlouvy je pravidelná údržba a kontrola mostů, lávek a propustků na 
území města Přerova a jeho místních částí, předaných zhotoviteli do správy.  
 
 
 

1.1. UPŘESNUJICÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVITELE: 

Předmět je dále upřesněn následujícími podmínkami: 

 Celkový rozsah mostů, lávek a propustků - umístění, počet, typ je zaznamenán v IS GIS 
objednatele a pravidelně aktualizován. 

 Objednatel požaduje provedení nestavební údržby mostů, lávek a propustků dle ČSN 73 
6221 

 Objednatel požaduje provedení stavební údržby mostů, lávek a propustků v omezeném 
rozsahu 

 Zhotovitel zajistí provádění běžných vizuálních kontrol  

 Povinností zhotovitele je evidence mostních listů a pravidelné provádění fotodokumentace 

 Povinností zhotovitele je elektronicky v GIS mapovat změny  
 
 
 

2. VÝKLAD POJMŮ A VYMEZENÍ SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ 

 
 
 

2.1. NESTAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTŮ, LÁVEK A PROPUSTKŮ  
 

Údržbou se rozumí:  
 pravidelné čištění (ometání, oškrabání, ostříkání) povrchu vozovek, krajnic, zvýšených proužků, 

chodníků, zábradlí, svodidel, průběžných dělících pásů a dopravního značení; 

 pravidelné čištění odvodňovacích zřízení (odvodňovačů, svislých a ležatých svodů), skluzů u 

křídel a krajních šachet kanalizace, zasahující do prostoru mostu; 

 pravidelné čištění říms a nosné konstrukce v dosahu zablácení; 

 čištění všech míst na ocelových mostech, kde se udržuje nečistota, přičemž zvláštní pozornost 

je nutno věnovat styčníkům příhradových konstrukcí a oblasti podporových příčníků; 

 pravidelné čištění ložisek a případné promazání ocelových ložisek (vždy po dvou letech); 

 čištění těsnících profilů a dotahování šroubů mostních závěrů; 

 čištění šachet a stavebního zařízení sdělovacího vedení, které patří k převáděné komunikaci; 

 čištění a kontrola ochranného zařízení proti dotyku s elektrickým trakčním vedením; 

 odstraňování uchycené vegetace ze všech částí mostu; 

 odstraňování nánosu včetně čištění dlažby dna toku a vysekání porostu pod mostem a na 

návodní povodní straně mostu; 

 čištění a kontrola zábran proti pádu osob a protihlukových stěn; 

 odstraňování sněhu a náledí (zimní údržba); 

 očištění mostu od posypových prostředků po zimním období; 

 

 

 



2.2. STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTŮ, LÁVEK A PROPUSTKŮ  
 

Údržbou se rozumí:  
 vysprávky krytu vozovek, chodníků,  

 povrchové úpravy neporušeného zábradlí (nátěry, omítky); 

 obnova vodorovného dopravního značení a svislých dopravních značek, včetně tabulky 

s označením letopočtu; 

 oprava osvětlovacích těles, elektrických rozvodů, zabezpečovacího systému uvnitř mostu a jejich 

udržování v provozu; 

 dotahování šroubových a svorníkových spojů (nejedná se o vysokopevnostní šrouby); 

 dorážení skob, klínů a trnů, dotahování závlaček; 

 obnova nátěrů a povlaků betonových a ocelových částí mostů, provádění impregnačních nátěrů 

dřevěných konstrukcí; 

 vysprávky dlažby svahů (obsypaných podpěr, křídel a zářezů pod mostem); 

 Objednatel může požadovat součinnost zhotovitele, nebo pomoc při zajištění odborných oprav, 

které přesahují rámec běžné údržby, formou externí dodávky, i při rozsáhlejších opravách, či 

údržbě - tyto činnosti nejsou v ceně služby, ani smlouvy 

 

 
2.3. KONTROLNÍ A EVIDENČNÍ ČINNOST U MOSTŮ, LÁVEK A PROPUSTKŮ 

 

 Běžná kontrola se provádí dle schváleného harmonogramu, min. však 2x za rok - po zimním a 

před zimním obdobím, pokud není dohodnuto jinak 

 Evidenční činnost obsahuje fyzickou evidenci mostních listů, uložených a archivovaných u 

zhotovitele, včetně záznamových listů o provedení jednotlivých kontrol. Tuto evidenci je zhotovitel 

povinen předložit kdykoli na výzvu objednatele  

 Povinností zhotovitele je elektronicky zaznamenat provedení kontroly v IS GIS objednatele, 

včetně přiložení patřičné fotodokumentace 

. 
 

3. OSTATNÍ PODMÍNKY 

 
 
 

3.1. ODPAD Z ČINNOSTI ZHOTOVITELE 

Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele, likviduje zhotovitel v souladu s platnými právními 
předpisy. Náklady na jeho likvidaci vyúčtuje zhotovitel podle skutečnosti, a jsou součástí sjednané 
ceny uvedené v č. III. smlouvy. 
 
 
 

3.2. MATERIÁL PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU 

Zhotovitel plánuje spotřebu provozního materiálu každoročně jako souhrnnou částku. V průběhu 
roku vyúčtuje objednateli skutečnou spotřebu, dle výdejů ze skladu, jako součást dodávané služby 
Materiály související s provozem pracovní techniky a spotřebou zaměstnanců jsou nákladem 
zhotovitele. 


