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NAzEV: 
Pravidelne kontroly mostu a lavek 

ANOTACE: 
lnformace o vystupu z pravidelnych kontrol mostu a lciwek mesta. 

NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednani bere na vedomi informace o pravidelnych prohlidkach mostu a lavek, ktere 
probehly v roce 2017 a 2018 a schvaluje: 

1. Pro L-014 (zavodiste u Kinskych): ihned doporucit vlastn ikovi uzavi'it lavku pro vei'ejnost, jednat o 
moznostech dals iho vei'ejneho uzivani. 

2. Pro L-009 (u hvezdarny): jednat s majiteli pozemku (P. Ki'iz) o dalsim provozu, zruseni bez 
nahrady, oprave, pi'ipadne zi'izeni nove lavky; o pi'ipadne financni spoluucasti na rekonstrukci i se 

3. 
zastupci zahradkai'u; Nebude-li do zimy provedena doporucena oprava, uzavi'it pro vei'ejnost. 
Pro L-005 (mezi MeU a OK): provest opravu v roce 2018, zpracovat zadani a zadat projekt na 
novou lavku 

4. Pro L-006 (ul. Nabi'ezni ke Tvrzi): provest opravu v roce 2018, zpracovat zadan i a zadat projekt na 
novou lavku 

Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Tajemnik MeU: 

Odbor majetkopravn i: Odbor komunalnich sluzeb: Odbor financn i: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a uzemniho Odbor stavebni: 
planovani: 

Odbor skolstvi, kultury a sportu: Odbor socialni: Odbor obcansko-spravn i a OZU: 

Odbor zivotniho prosti'edi: Usek tajemnika a spravu MeU: Oddeleni informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektu a marketingu: Krizove i'izeni: 

Mestska policie: Regionalni muzeum: T echnicka sprava budov mesta: 

Zpracoval: Predklada: 

oKS 



 
 
 
 

 
Název materiálu: Pravidelné kontroly mostů a lávek   
 
Počet stran:   2 
Počet příloh:  1 - Přehled výstupů z pravidelných hlavních prohlídek mostů a lávek 2018 
  
Popis 
Město Žďár nad Sázavou je povinno jako majitel a správce mostů a lávek zajistit dle vyhl. č. 104/1997 Sb.  a 
ČSN 736221 prohlídky mostů pozemních komunikací,  jejichž výstupem jsou návrhy opatření  dle zjištěného 
stavu konstrukcí.  V roce 2018 byly dokončeny hlavní prohlídky mostů a lávek dle přílohy. Je nutné 
neprodleně rozhodnout o dalších krocích v těchto případech: 
L-014 (závodiště u Kinských) – Doporučeno prohlídkou ihned uzavřít pro veřejnost. Navrženo ihned doporučit 
uzavření pro veřejnost vlastníkům ( , jednat o možnostech dalšího využití veřejností. Lávka není 
evidována v majetku města, je součástí stezky kolem Bránského rybníka, je využívaná veřejností. Opravilo ji 
na původních spodních konstrukcích město v rámci budování stezky kolem Bránského rybníka, nájemní 
smlouva na pozemky k vybudování stezky a na dobu udržitelnosti dotace mezi městem a již 
pozbyla platnosti a účinnosti. 
L-009 (u hvězdárny) – Doporučeno do zimního období provést opatření, aby bylo možné dále provozovat. 
Není v evidenci majetku města, jeden břeh v majetku města, druhý soukromého vlastníka. Historicky není 
jasné, kdo lávku vybudoval a čí je. Je využívána hlavně zahrádkáři. Je k rozhodnutí, zda se přihlásit 
k vlastnictví lávky, dořešit majetkoprávně, rekonstruovat nebo vybudovat novou. Na zvážení finanční 
spoluúčast uživatelů. Na zvážení zrušení bez náhrady (náhradní trasa kolem Penny). Nebude-li do zimy 
provedena doporučená oprava, pak uzavřít pro veřejnost. Doporučenou opravu na náklady města na majetku, 
který není městský nelze provádět. 
L-005 (mezi MěÚ a DK): Prohlídkou doporučeno do zimy opravit a do 3 let provést generální opravu.  Další 
hlavní  prohlídka  předepsána v roce 2019. Navrženo KS: Zadat PD přímo na výstavbu nové lávky nebo lávku 
zcela zrušit – náhrada  most Žižkova nebo Kovářova (v přípravě PD na rekonstrukci mostu Kovářova) 
L-006 (ul. Nábřežní ke Tvrzi): Prohlídkou doporučeno do zimy opravit, do 3 let postavit novou lávku. Navrženo 
KS: Zadat projekt na novou lávku. 
 
Finanční krytí na opravy lávek L-005 (u KD) a L-006 (pod Tvrzí) a L-013 (Dolní ul. u světelné křižovatky – 
vedle silničního mostu) bude z položek: Opravy mostů a Opravy a údržba MK; odhadované náklady cca 300 
tis. Kč vč. DPH. 
 
Pozn.: V tomto roce je připravován projekt na rekonstrukci mostu ul. Kovářova. Stavební stav jeho spodní 
stavby byl z poslední prohlídky posouzen jako velmi špatný a stavební stav nosné konstrukce jako špatný. 
 
 
Návrh řešení 
Doporučení k údržbě, rekonstrukci, případně uzavření užívání pro veřejnost jsou uvedena u každého objektu 
v přehledové tabulce, která je přílohou tohoto materiálu a nejbližší kroky v popisu výše. 
 
Geneze případu 
- 
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 

- 
 
Doporučení předkladatele 
Schválit dle návrhu 
 
 
Stanoviska  



Hlavnl prohlldky mostu a lavek 2018 

- 001, ul. 1.maje 

-002, 
ui.Strojirenska 

.N,.,vrh opatreni v ~nrn~r·• Odhad nakladu 
do zimy roku 2018 

lni,:.nnn.::tika- pi'esunout 
pi'istfho roku 

.LI'"'"-L'"' na dne tubusu 
vymena plechu. 
ltace s povodim 

rnn·?nn odlozit do 2020) 

40 ooo.oo Kc 

3oo ooo.oo Kc 

6 soo ooo oo Kc 

200 ooo.oo Kc 

2oo ooo.oo Kc 

?? 

3o ooo.oo Kc 

30 ooo.oo Kc 



Lavka 
Navrh opatreni v tomto 
roce, do zimy 

L- 001, ul. Dvorska ---------------------------

L - 003, cyklostezka u ------------------·--------
fotbal. hnste 

Nahrazeni uloznych 
L-005 u MeU prahu (snad vydril do 

pristiho roku) 

lnjektaze, sanace spodni 
L-006, ul. Nabreini stavby, betonaze 

L-007, cyklostezka u ------... -------------------
noveho mostu 

L-009, u hvezdarny, 1 opera rozslfit 

k zahr. kolonii 2 opera nove zalozit 

L-012, ul. Jihlavska ----------------------------
pres trat' CD 

L-013, ul. Dolni 
1 opera rozsii'it 

sesroubovat nosniky 

L- 014, zavodiSte Uzavi'it- havarijni stav 
Kinskych nosne konstrukce 

Celkem orientacnl naklady z prohlidek: 

mosty a lavky 

Odhad nakladu Navrh opatreni Odhad mikladu 
roku 2018 v pristim roce dalsich obdobi 

Natery konstrukce i 
mostovky, spary v piliri 

Ochranne patky oper (?) 

Doplneni svisleho 
zabradlf -norma 

lnjektaz pilii'u, natery ' 
oprava - sparovani oper 

IGO (navrzena do 31et)-

100 ooo,oo Kc 
nebo odstranit nebo 2so ooo.oo Kc 
postavit novou- zadani 
PO 
V navrhu do 3 (5)1et 
postavit novou lavku 

1 oo ooo.oo Kc vedle, 2so ooo,oo Kc 
Po pi'evedeni provozu 
tuto demolovat. PO 
Natery, doplnit zabradli -
norma 
Lavka neni zavedena 

???? v majetku mesta, bez 
ooravv do zimv uzavrit 

Bezna udrzba 

Do 51etGO-

100 ooo,oo Kc 
doporucena zmena 
nosne konstrukce-
atvoicke nosnikv 

???? 
Jiny lastnik, vystavba 
novelavky? 

3oo ooo,oo Kc 1 s1o ooo,oo Kc 




