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Referenční list obec Vigantice 

Název smlouvy: „Most ev.č. M6 přes Hážovický potok v obci Vigantice“ 

Druh prací:   stavební práce 

Objednatel:   obec Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Zhotovitel:   REPONT s.r.o., IČ: 268 63 057, Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou 

Osoba objednatele (smluvní strany) pověřená podat informace: 

Objednatel konstatuje, že byly zhotovitelem dodrženy všechny smluvní podmínky a dílo bylo řádně 

dokončeno a odevzdáno. 

Jména a příjmení:  Zdenek Porubský - Starosta obce  

Telefon:  725 121 180 

Smluvní cena:   924.774,78 Kč bez DPH 

Délka trvání smlouvy:  22. 05. 2017 - 19. 09. 2017 

Potvrzení objednatele (smluvní strany) o plnění smlouvy 

Razítko a podpis 

 

 

Zdenek Porubský  

Starosta obce 

Datum vystavení reference:   14. 02. 2018 
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Stručná charakteristika stavby: 

Charakterem stavby se jednálo o údržbu stávajícího mostu. Most převádí místní komunikaci přes vodoteč. Na 

základě stavebního stavu mostu bylo rozhodnuto o sanaci objektu. Vzhledem k velikosti mostu byla oprava 

provedena za úplné uzavírky.  

Následující kroky byly provedeny postupně:  

− odstranění mostního vybavení,  

− odstr. vozovky vč. izolace,  

− odstr. závěrných zídek a části vrchu křídel a římsových krajů desky,  

− osazení spřahovacích prvků, bednění a betonáž železobetonové desky NK a horní části křídel,  

− sanace opěr a křídel,  

− zábradlí,  

− úprava terénu pod mostem a okolo mostu.  

 
Charakteristika mostu:  

 
Druh převáděné komunikace:    místní komunikace  

Překračovaná překážka:    vodoteč  

Počet mostních polí:     1  

Počet mostovkových podlaží:    jednopodlažní most  

Výšková poloha mostovky:    horní mostovka  

Měnitelnost základní polohy:    nepohyblivý most  

Doba trvání:      trvalý most  

Průběh trasy na mostě směrově:   v přímém úseku  

výškově:      podél. spád 3,8%  

Situativní uspořádání:     šikmý, šikmost levá 80,61 grad  

Hmotná podstata:     betonový – monolitická deska s tuhou výztuží 

Konstrukční uspořádání příč. Řezu:   otevřeně uspořádaný  

Omezení volné výšky na mostě:   volná výška neomezená  

 

Volná šířka:    4,50 m  

Šířka mezi obrubami:   3,50 m  

Šířka mostu:    5,20 m  

Délka přemostění:   6,41 m  

Délka nosné konstrukce:  8,81 m  

Délka mostu:    13,751 m  

Úhel křížení:    80,61 grad  

Stavební výška:   0,70 m  

Volná výška pod mostem:  3,69 m  

 


