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„Zimní údržba chodníků vø Sıflvć horní části øp n vyhraných ıøınııiıáøh k.ú. epy
v období 2018 až 2020.“

§pccifikace činností, SouD'is ulic a výměr chodníků

I. Specifikace činností

1. Podmínky Ve ejné zakázky Zimní údržby:

a) je nutno postupovat dle Obecně závazných právních p edpisů;

b) dispečink zahájení i průběhu Zimní údržby chodníků (s ohledem na podmínky počasí)
si bude Zhotovitel organizovat Samostatně - bez výzvy Ze Strany zadavatele. V p ípadě
mimo ádně Situace bude Zhotovitel respektovat oprávněné požadavky Ze Strany
Zadavatele,

c) práce budou prováděny dle pot eby tak, aby byly odstraňovány Závady Ve Schůdnosti
chodníků, tj. dle podmínek počasí na Základě odsouhlaseněho plánu postupu
úklidových prací se Zadavatelem; rozsah prací uvedený v zadávací dokumentaci platí
pouze pro průměrné podmínky a pro účely výběrového ízení; Závazné jsou pouze
jednotkové ceny, územní rozsah prací a Ostatní Zde uvedené podmínky;

d) výše celkového vyúčtování bude Záviset na rozsahu Skutečně provedených prací;

e) p i zajišťování Schůdnosti chodníků je Zhotovitel povinen:
- odstraňovat Sníh z chodníků
- odstraňovat Sníh z p ístupových schodišť
- dle pot eby provádět posyp povrchu Zdrsňujícími hmotami; pro tento účel lze

použit pouze inertní materiály, použití škváry a popelaje zakázáno; použití chemických
rozmrazovacích materiálů je vázáno na podmínky vyhlášky č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy
O Schůdnosti místních komunikací v aktuálním Znění.

t) napadne-li Sníh v noci, musí být Schůdnost chodníků a schodišť Zajištěna do 8. hodiny
ranní;

g) nastane-li závada ve Schůdnosti chodníku v době od 8.00 do 20.00 hod., nesmí být doba
Od jejího vzniku do doby zahájení jejího odstraňování tj. nasazení pracovníků a
techniky údržby delší než 2 hodiny;

h) Schůdnost chodníků musí být Zajištëna do 8 hodin Od doby zjištění Závady ve
schůdnosti;

i) fakturace bude prováděna dle skutečně provedených prací a bude provedena
neprodleně vždy po uplynutí p íslušného měsíce;

2. termíny činnosti:

a) Od 1. 11. 2018, resp. od data uzav ení p íslušné Smlouvy o dílo do 31. 3. 2019,
odstranění posypu po Zimním Období do 15. 5. 2019

b) a dále pak od 1. ll. 2019 do 31. 3. 2020, odstranění posypu po zimním Období 15. 5.
2020;



„Zimní údržba chodníků ve Staré horní části ep a vybraných lokalitách k.ú. epy
v období 2018 až 2020.“

II. Souobılic a výměr chodníků

` Název bm

Oblast 2-Sl

Čistøviøıçá 2266
Krolmusova 1282
Opuková 1042
Ho ovského 842

Boršovská 406
Kartouná ů

'
328

Selských baterií 842
Prefátova 66

Ke kultumímu domu 722
T anovského 574
Doubravínova 223
Na Bělohorská pláni 474
etězoková ů ~ 104
U Boroviček 606
Karlovarská 1258
Hankova 370
B ezanova 284

Šedivćhø 434
Gallašova 338

Otlíkovská 260
Propojka U Borovìček a Na Fialce 1 ll

Oblast 2 S-2

Reinerova 497
Holanova 450

Oblast 2 S-3

Mrkvičkova 2302
Součkova 146
Laudova 118

Skuteckého 386

Celkem bm: 16 731
X 1,1 (koeficient pro zhodnocení ší ky chodníků)

Celkem výměra m2: 18 404


