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Příloha č. 4 Smlouvy 

 
 

PLÁN CELOROČNÍCH ÚKLIDOVÝCH A POMOCNÝCH PRACÍ 
 
 
 

NA ZPEVNĚNÝCH I NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH VE VEŘEJNÉM I 
NEVEŘEJNÉM PROSTORU LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ 
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1. Úvod  

1.1. Plán celoročních úklidových a pomocných prací (dále jen „PÚPP“) na zpevněných i nezpevněných 
plochách ve veřejném i neveřejném prostoru letiště Praha/Ruzyně (dále jen „LKPR“) je základním 
dokumentem pro provádění prací spojených s celoroční údržbou - úklidem těchto ploch. 

1.2. PÚPP je zpracován v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

2. Vysvětlení základních pojmů  

2.1. Obecně závaznými právními předpisy se rozumí: a) zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), b) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška")., 

2.2. Vlastníkem místních komunikací je Letiště Praha, a.s. (dále také ČAH) (§ 9 odst. 1 zákona).  

3. Základní odpovědnosti a organizační zabezpečení při provádění úklidových a pomocných 
prací na zpevněných i nezpevněných plochách ve veřejném i neveřejném prostoru LKPR  

3.1. Organizační zajištění úklidových a pomocných prací na zpevněných i nezpevněných plochách ve 
veřejném i neveřejném prostoru LKPR je v kompetenci organizačních jednotek Letiště Praha, a. s. 
Údržba ploch (dále jen „UPL“) a Technická správa nemovitostí (dále jen „TSN“). 

3.2. Kontrola provedených výkonů a prací je zajišťována pověřenými zaměstnanci LP. Kontroluje se 
zejména: 

a) Plnění četnosti prací; 

b) Kvalita prováděných prací; 

c) Dodržování sjednané periodicity provádění prací; 

d) Dodržování stanovených technologií a postupů; 

e) Nasazení sjednané techniky. 

4. Personální zajištění provádění úklidových a pomocných prací na zpevněných i nezpevněných 
plochách ve veřejném i neveřejném prostoru LKPR 

4.1. Výkon úklidových a pomocných prací na zpevněných i nezpevněných plochách ve veřejném i 
neveřejném prostoru LKPR bude personálně zajištěn ze strany Dodavatele, a to H24 / 7 dnů 
v týdnu. Úklid je dále prováděn na základě požadovaných četností a průběžně (vč. požadavků 
Objednatele např. v rámci prováděných kontrol – není brán jako vícepráce) 

4.2. Dodavatel je povinen na výkon činností nasadit dostatečný počet pracovníků v závislosti na druhu 
prováděných prací tak, aby byly dodrženy veškeré požadavky Zadavatele, a to jak časové, tak 
kvalitativní. 

4.3. Dodavatel bude H24 / 7 dnů v týdnu zastupován Odpovědnou osobou, která bude jedinou 
kontaktní osobou pro Zadavatele. 
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5. Technické zabezpečení provádění úklidových a pomocných prací na zpevněných i 
nezpevněných plochách ve veřejném i neveřejném prostoru LKPR 

5.1. Výkon úklidových a pomocných prací na zpevněných i nezpevněných plochách ve veřejném i 
neveřejném prostoru LKPR bude z hlediska použití potřebného nářadí, resp. potřebné malé 
mechanizace (techniky) zajištěn ze strany Dodavatele, a to H 24 / 7 dnů v týdnu. 

5.2. Dodavatel je povinen na výkon činností nasadit odpovídající počet a druh nářadí, resp. malé 
mechanizace (techniky) v závislosti na druhu prováděných prací tak, aby byly dodrženy kvalitativní 
požadavky Zadavatele. 

6. Základní technologické postupy – specifikace prací při provádění úklidových a pomocných 
prací na zpevněných i nezpevněných plochách ve veřejném i neveřejném prostoru LKPR 

6.1. Ruční úklid zpevněných ploch – sběr odpadků (igelity, papíry, nedopalky, plastové lahve atd.) a 
zametání prostor, kde není možné provádět strojní úklid; průběžné odstrańování žvýkaček 

6.2. Ruční úklid nezpevněných ploch – sběr odpadků (igelity, papíry, nedopalky atd.) z nezpevněných 
ploch včetně keřových porostů, plotů; úklid exkrementů vč. doplňování sáčků na psí exkrementy na 
místech tomu určených 

6.3. Sběrné nádoby na odpad (odpadkové koše) - vyprazdňování, vyměňování sáčků, vymývání 
desinfekčním roztokem, úklid okolních prostor, mytí odpadkových košů 

6.4. Čištění příkopů podél komunikací – ruční odstraňování plevelů ve žlabovém kanále dle potřeby, 
minimálně však  

6.5. Urovnávání  a mytí laviček – 

6.6. Mytí vjezdových a výjezdových vrátnic (tzn. vjezdové / výjezdové sloupky, stojany na parkovací 
lístky, kamery) 

6.7. Mytí skleněných ploch autobusových zastávek 

6.8. Mytí informačních tabulí, rozvaděčů, jízdenkových automatů 

6.9. Strojové odstraňování žvýkací gumy z chodníků a komunikací.Přesné výměry zadá písemně 
pověřený zaměstnanec Zadavatele dle aktuálního stavu udržovaných ploch. 

6.10. Strojové odsávání vody z parkingů A, C, a D, příletového tunelu T1 (vnitřní komunikace) a 
garážových stání pod prstem A, B, a C 

6.11. Zimní údržba nemotoristických komunikací (chodníků) v zimním období dle programů uvedených 
v příloze č. 5. 

6.12. Doplňování posypového materiálu do všech nádob určených pro tento materiál v areálu LKPR ve 
vlastnictví Zadavatele 

7. Periodicita při provádění úklidových a pomocných prací na zpevněných i nezpevněných 
plochách ve veřejném i neveřejném prostoru LKPR 

Všechny prostory dle požadavků Zadavatele – viz. Příloha č.1 Přílohy č. 4 - Specifikace prostor a 
činností, případné vícepráce budou fakturovány dle jednotkových cen uvedených v Příloze  č.3 
Přílohy č. 4 – Jednotkové ceny  

8. Seznam příloh 

a) Příloha č. 1 Přílohy č.4 – Specifikace prostor a činností 

b) Příloha č. 2 Přílohy č. 4– Definice kvality úklidu 

c) Příloha č. 3 Přílohy č. 4– Parkingy areál Sever 

d) Příloha č. 4 Přílohy č. 4 – Parkingy areál Jih 


