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Příloha č. 1 – Specifikace plnění 

 

Specifikace plnění 

Předmětem Plnění je: 

1) Oprava silničních ocelových a betonových svodidel na dálnici D5 v úseku km 28,5 – 

km 80,0, který je ve správě a údržbě SSÚD 9 Svojkovice. 

2) Jedná se o opravy svodidel po dopravních nehodách (škodních událostech), kdy je 

pachatel známý i neznámý. Dále směrové a výškové rovnání a opravy, kdy svodidla 

nevyhovují TP. 

3) Opravy budou prováděny na základě jednotlivých výzev Objednatele dle čl. III odst. 1. 

této Smlouvy. 

4) Pro opravu musí být použit stejný typ svodidla a úroveň zádržnosti, jako je stávající typ 

v místě poškození. Jednotlivé typy svodidel a úroveň zádržnosti jsou uvedeny v soupise 

prací, příloha č. 4. 

5) Zhotovitel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné opravy a vést pracovní 

deník dle SGŘ 4/2019 v platném znění, který Objednateli předá při předání Plnění. 

6) Použitý svodidlový materiál musí být schváleného typu dle TP, případné přechodové 

díly musí být taktéž schváleny. 

7) Plnění bude provedeno v souladu s PPK-SVO umístěných na webových stránkách 

Objednatele. 

8) Najeté km mechanismů pro převoz materiálu, dopravního zabezpečení, atp., uvedené 

v položkách soupisu prací, budou na jednotlivé opravy účtovány dle skutečnosti, 

nejvýše však 120 km na mechanismus za jeden den. V případě obousměrného 

dopravního zabezpečení se vykazuje každý směr zvlášť. 

9) Součástí Plnění je úklid místa pracoviště vč. případných terénních úprav 

10) Přesná místa a rozsah oprav budou určena technikem SSÚD 9. 

11)  Stavební práce si vyžádají omezení dopravy na jeden jízdní pruh, proto budou 

prováděny ve dne, v době nejnižší intenzit provozu v případě nebezpečí z prodlení i 

v noci. V době exponovaných dnů (státní svátky, začátek a konec školního roku, VC 

Brno) nebudou práce realizovány, pokud se nebude jednat o situace v nebezpečí 

z prodlení).  

12) Veškeré stavební práce budou prováděny za krátkodobých dopravních opatření, které 

budou realizována v souladu s Rozhodnutím MD – OPK č. j. 720/2018-120-SSU/2 ze 

dne 2.1.2019 dle příručky „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro 

motorová vozidla, část 1. – volná trasa“. Přechodné dopravní značení zajistí Objednatel. 

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali 

jedno či vícebarevných oděvů jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující 
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požadavky na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na 

nočním pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné 

čistotě a kvalit do takové míry, aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly 

správnou funkci retroflexních prvků. 

 

 

Technická specifikace: 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s TKP 11, TP 114, TP 203 a TP 139. Dále pak 

s příslušnými TPV v posledním platném znění dle typu použitého svodidla. Při provádění prací 

budou dodrženy požadavky PPK-SVO. 

 

 

Adresa pro zasílání nebo doručování fakturace: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Středisko SSÚD 9 Svojkovice Správy dálnic 

338 22 Volduchy 413 

 

 

 


