Správa a údržba komunikací III. a IV. třídy na území a ve vlastnictví
Města Kynšperk nad Ohří

Správa a údržba komunikací III. a IV. třídy a veřejných účelových komunikací na území a ve
vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří je zajištěna prostřednictvím smlouvy o údržbě města
uzavřené dne 29. 06. 2017 mezi Městem Kynšperk nad Ohří a Správou majetku Kynšperk nad
Ohří spol. s r. o.

Správce komunikací na základě této smlouvy je Správa majetku Kynšperk nad
Ohří spol. s r. o., se sídlem Chebská 697/19, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO: 252
33 556, zastoupená jednatelem - Miroslavem Horálkem.
Kontakty:
https://www.smkynsperk.cz/
Miroslav Horálek, jednatel - tel. 777 128 400, horalek@smkynsperk.cz
Středisko „Technické služby“, provozní doba: Po-Pá 6,30-15,00
Ladislav Vitek - Tel. 725 660 895, vitek@smkynsperk.cz
Iva Milfaitová - Tel. 775 736 609, milfaitova@smkynsperk.cz

V rámci smlouvy správce komunikací zabezpečuje:
1. zajištění údržby a oprav komunikací a technických zařízení s nimi souvisejících ve vlastnictví
města Kynšperk nad Ohří vedených v aktuálním pasportu komunikací (příloha č. 1.1.1 této
smlouvy), v souladu s ust. § 5 – 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu přílohy
č. 1.1.1 této smlouvy a soupis činností běžné a souvislé údržby komunikací a oprav (tvořící
přílohu č. 4.1.1 této smlouvy), a to v souladu s platnými právními předpisy, kterými jsou
zejména:
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
• zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů,
• vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích,
kdy zhotovitel se zavazuje zakázku realizovat v souladu s platnými ČSN, TP a TKP.
2. pravidelnou údržbu svislého (obnovu vodorovného) dopravního značení, bezpečnostních
zábradlí a ostatních technických zařízení nacházejících se na místních komunikacích a
účelových komunikacích v majetku města

3. běžné opravy komunikací spočívající v opravách výtluků, nerovností dlažeb a obrubníků a
odstraňování jiných závad, které brání plynulému a bezpečnému užívání komunikací
dopravními prostředky a chodci, dle soupisu činností uvedených v příloze č. 4.1.1 této
smlouvy
4. údržbu a čištění přípojek oddílné dešťové kanalizace, revizních šachet a vpustí pro odvod
srážkových vod, které jsou součástí „komunikací“ v majetku města, uvedených
v pasportech komunikací a zelených ploch, dle soupisu činností uvedených v příloze č. 4.1.1
této smlouvy
5. drobnou údržbu lávek a mostů v majetku města, včetně povinných prohlídek:
a) běžné prohlídky - 2 krát ročně
b) hlavní prohlídky - 1 krát ročně
Prohlídky vykonává odborný pracovník s certifikátem ministerstva dopravy,
6. údržbu a opravy přístřešků autobusových zastávek.
Přílohy:
Zákres - komunikací na území města Kynšperk nad Ohří (včetně I. a II. třídy)
1) pasport MK části města Kynšperk nad Ohří - Chotíkov, Liboc a Dolní Pochlovice;
2) pasport MK Kynšperk nad Ohří;
3) pasport MK části města Kynšperk nad Ohří - Štědrá, Kamenný Dvůr a Zlatá.
Kompletní pasport je k nahlédnutí na vyžádání na Městském úřadu Kynšperk nad Ohří Majetkový odbor, Bc. Soňa Kinderová.

