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Lokální zásah - včetně ceny posypového materiálu*

jednotky

předpokládaný 

roční počet 

jednotek

předpokládaný 

roční počet 

zásahů

jednotková cena v Kč 

bez DPH

motoristické plochy - komunikace + 

parkoviště m
2 1 000,00 4

nemotoristické plochy - chodníky m
2 100,00 4SRA+ Neveřejný prostor se 

zvláštním režimem ( chodníky, m
2 50,00 4

Nakládka a odvoz sněhu (do max vzdálenosti cca 2 km)

jednotky

předpokládaný 

roční počet 

jednotek

předpokládaný 

roční počet 

zásahů

jednotková cena v Kč 

bez DPH

motoristické plochy - komunikace + 

parkoviště
m

2

1 000,00
3

nemotoristické plochy - chodníky m
2 100,00 3

SRA+ Neveřejný prostor se 

zvláštním režimem ( chodníky, 

komunikace, parkoviště)
m

2

50,00

3

Frézování sněhových valů

jednotky

předpokládaný 

roční počet 

jednotek

předpokládaný 

roční počet 

zásahů

jednotková cena v Kč 

bez DPH

motoristické plochy - komunikace + 

parkoviště
m

2

1 000,00
3

nemotoristické plochy - chodníky m
2 100,00 3

SRA+ Neveřejný prostor se 

zvláštním režimem ( chodníky, 

komunikace, parkoviště)
m

2

50,00

3

Preventivní posyp / postřik - včetně ceny posypového materiálu*

jednotky

předpokládaný 

roční počet 

jednotek

předpokládaný 

roční počet 

zásahů

jednotková cena v Kč 

bez DPH

motoristické plochy - komunikace + 

parkoviště
m

2

117 067,00
20

nemotoristické plochy - chodníky m
2 25 592,00 20

SRA+ Neveřejný prostor se 

zvláštním režimem ( chodníky, 

komunikace, parkoviště)
m

2

16 273,00

20

motoristické plochy - komunikace + 

parkoviště
m

2

30 639,00
20

nemotoristické plochy - chodníky m
2 6 794,00 20

SRA+ Neveřejný prostor se 

zvláštním režimem ( chodníky, 

komunikace, parkoviště)
m

2

18 648,00

20

motoristické plochy - komunikace + 

parkoviště
m

2

34 387,00
20

nemotoristické plochy - chodníky m
2 6 253,00 20

Frézování sněhových valů

Program 1

Program 2

Zimní údržba

Lokální zásah

Nakládka+odvoz sněhu

Program 3
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SRA+ Neveřejný prostor se 

zvláštním režimem ( chodníky, 

komunikace, parkoviště)
m

2

25 083,00

20

Likvidační posyp / postřik - včetně ceny posypového materiálu*

jednotky

předpokládaný 

roční počet 

jednotek

předpokládaný 

roční počet 

zásahů

jednotková cena v Kč 

bez DPH

motoristické plochy - komunikace + 

parkoviště
m

2

117 067,00
22

nemotoristické plochy - chodníky m
2 25 592,00 22

SRA+ Neveřejný prostor se 

zvláštním režimem ( chodníky, 

komunikace, parkoviště)
m

2

16 273,00

22

motoristické plochy - komunikace + 

parkoviště
m

2

30 639,00
22

nemotoristické plochy - chodníky m
2 6 794,00 22

SRA+ Neveřejný prostor se 

zvláštním režimem ( chodníky, 

komunikace, parkoviště)
m

2

18 648,00

22

motoristické plochy - komunikace + 

parkoviště
m

2

34 387,00
22

nemotoristické plochy - chodníky m
2 6 253,00 22

SRA+ Neveřejný prostor se 

zvláštním režimem ( chodníky, 

komunikace, parkoviště)
m

2

25 083,00

22

Mechanický úklid sněhu (traktor se zametacím kartáčem a radlicí)

jednotky

předpokládaný 

roční počet 

jednotek

předpokládaný 

roční počet 

zásahů

jednotková cena v Kč 

bez DPH

motoristické plochy - komunikace + 

parkoviště
m

2

117 067,00
3

nemotoristické plochy - chodníky m
2 25 592,00 3

SRA+ Neveřejný prostor se 

zvláštním režimem ( chodníky, 

komunikace, parkoviště)
m

2

16 273,00

3

motoristické plochy - komunikace + 

parkoviště
m

2

30 639,00
3

nemotoristické plochy - chodníky m
2 6 794,00 3

SRA+ Neveřejný prostor se 

zvláštním režimem ( chodníky, 

komunikace, parkoviště)
m

2

18 648,00

3

motoristické plochy - komunikace + 

parkoviště
m

2

34 387,00
3

nemotoristické plochy - chodníky m
2 6 253,00 3

SRA+ Neveřejný prostor se 

zvláštním režimem ( chodníky, 

komunikace, parkoviště)
m

2

25 083,00

3

Program 1

Program 2

Program 3

Program 1

Program 2

Program 3
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jednotky

předpokládaný 

roční počet 

jednotek

předpokládaný 

roční počet 

zásahů

jednotková cena v Kč 

bez DPH

motoristické plochy - komunikace + 

parkoviště
m

2

117 067,00
20

nemotoristické plochy - chodníky m
2 25 592,00 20

SRA+ Neveřejný prostor se 

zvláštním režimem ( chodníky, 

komunikace, parkoviště)
m

2

16 273,00

20

motoristické plochy - komunikace + 

parkoviště
m

2

30 639,00
20

nemotoristické plochy - chodníky m
2 6 794,00 20

SRA+ Neveřejný prostor se 

zvláštním režimem ( chodníky, 

komunikace, parkoviště)
m

2

18 648,00

20

motoristické plochy - komunikace + 

parkoviště
m

2

34 387,00
20

nemotoristické plochy - chodníky m
2 6 253,00 20

SRA+ Neveřejný prostor se 

zvláštním režimem ( chodníky, 

komunikace, parkoviště)
m

2

25 083,00
20

Převod z bm na m2 - brána v úvahu šířka komunikace cca 7,5 m (2 jízdní pruhy)

*

Preventivní posyp / postřik 5 – 15 g/m
2

Likvidační posyp / postřik 10 – 20 g/m
2

Preventivní posyp / postřik 5 – 15 g/m
2

Likvidační posyp / postřik 20 – 40 g/m
2

Dávkování chemických rozmrazovacích prostředků

a)    Vlhčená sůl 30% roztoku CaCl2 (chloridu vápenatého)

b)   Krystalická sůl - 100% NaCl (chloridu sodného)

Sdružený výkon - včetně ceny posypového materiálu*

Program 1

Program 2

Program 3
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Četnosti agrotechnických prací v průběhu jednoho roku:

 Jarní výhrab trávníku (park. úprava) m
2 1 512209 512209

Provzdušnění trávníku m
2 1 135936 135936

Přihnojení trávníku m
2 1 135936 135936

Pokos trávníku (exponovaná místa),     10x 

ročně
m

2 10 61 042 610 420

Pokos trávníku (méně exp. místa),         8x 

ročně
m

2 8 238 188 1 905 504

Pokos trávníku 6x ročně m
2 6 59 706 358 236

Pokos trávníku 5x  ročně m
2 5 110 605 553 025

Pokos ostatní plochy 4x ročně m
2 4 42 281 169 124

Sekání okolo oplocení 4x ročně m
2 4 52 488 209 952

Podzimní výhrab trávníku m
2 1 512 209 512 209

Chemické odplevelení keřových skupin m
2 1 35 240 35 240

Odplevelení keřových skupin m
2 4 35 240 140 960

Řez keřů m
2 4 35 240 140 960

Zmlazovací řez keřů a náletových dřevin v 

perimetru, včetně likvidace
m

2 1 29 253 29 253

Mulčování záhonů do výšky 10cm, včetně 

mulčovací kůru m
2 1 500 500

Zalévání nových výsadeb m3 1 100 100

Sekání pod lasery m
2 10 3 666 36 660

Aplikace selektivního herbicidu na dvouděložné 

plevely v trávníku
m

2 1 50 000 50 000

Chem. Odplevelení zpeněných ploch (veřejný + 

neveřejný prostor)
m

2 průběžně 92 898 92 898

Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou 

koruny
ks 1 500 500

Ošetřování květinových mís* ks průběžně 52 52

Ošetřování kvetinových záhonů* m2 průběžně 211 211

přípravek typu totální herbicid l 1 100 100
Mechanický úklid agresivním koštětem – 

uschlých plevelů
m2 průběžně 62412 62 412

Postřik proti živočišným škůdcům l dle potřeby 50 50

Ostatní práce dle potřeby *** *** *** *** ***

Agrotechnické činnosti

** Dodávka chemických přípravků na ochranu rostlin před plevelem 

* výsadba květinových mís, pletí dle potřeby a okopávka

Součástí veškerých prací v režii Poskytovatele jsou chemické přípravky, hnojiva, rostlinný materiál, zemina a jiný materiál, 

likvidace a odvoz odpadu.

Druh práce
Měrná 

jednotka

Sazba v 

Kč bez 

DPH

Předpokládané 

množství měrných 

jednotek za 1 zásah

Předpokládané celkové 

množství měrných 

jednotek za rok

Požadujeme práce provádět v případě nutnosti o sobotách, nedělích a v nočních hodinách

Požadujeme uvádět cenu včetně odstranění travní a dřevní hmoty

Předpokládaná 

četnost za rok

Požadujeme jednotnou cenu na pokos trávníku, bez ohledu na velikost a svažitost pozemku za 1 m

*** odstranění stařiny, ruderální porost, přesazování keřů, vyvazování 

stromů, květinových mís a další nespecifikované práce



Úklid zpevněné plochy Sever

Prostor:
Předpokládaná výměra (m2) / 

Předpokládané počty (ks):
Popis činnosti:

Úklid předpokládaná 

četnost:

Předpokládaná 

četnost / rok:
Jednotková cena (Kč/m2): Úklid UPL/externí firma: Poznámka:

Parking A (parkoviště, nájezdová rampa) 14 776,40

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj; mytí vjezdových / 

výjezdových sloupků závor, stojanů na 

parkovací lístky a parkovacích automatů 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

14 776,40

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

Parking C (parkoviště, nájezdová rampa) 76 702,90

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj; mytí vjezdových / 

výjezdových sloupků závor, stojanů na 

parkovací lístky a parkovacích automatů 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

76 702,90

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

200,00 strojové odstranění žvýkaček M1 12

dle požadavku OJ 

PAR

Parking D (parkoviště, nájezdová rampa) 19 296,30

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj; mytí vjezdových / 

výjezdových sloupků závor, stojanů na 

parkovací lístky a parkovacích automatů 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

19 296,30

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

příletový tunel T1 -  vnitřní komunikace 1 175,70

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj D1P/N1P 730

1 175,70

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody D1P/N1P 730

dle požadovaných 

četností na základě 

požadavku 

Objednatele

A0101 221,10

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj; 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

221,10

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

A0102 43,20

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj; 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

43,20

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

A0102a 5,90

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj; 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

5,90

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

A0124 594,80

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj; 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

594,80

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

A0116 81,20

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj; 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

81,20

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

A0117 96,80

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj; 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

96,80

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

A0118 54,80

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj; 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

54,80

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

A0018c 40,40

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj; 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

40,40

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

A0119 81,30

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj; 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

81,30

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

B0143 30,50

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj; 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

30,50

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

B0143a 26,60

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj; 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

26,60

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

B0144 56,60

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj; 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

56,60

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

B0145 57,50

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj; 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

57,50

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

C027 149,10

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj; 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

149,10

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

Úklidové a pomocné práce



C028 149,10

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); odstranění 

pavučin ze stěn; ruční zametení / mytí, kde 

nevjede stroj; 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

149,10

strojový úklid; v deštivém a zimním období 

odsátí vody 0 0

úklid na vyžádání 

Objednatele

Autobusové zastávky T1 a T2 (MHD / dálková) - 

před terminálem 1 a 2 5 131,50

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); 

odpadkové koše - vyprazdňování, 

vyměňování sáčků; vyprazďnování 

popelníků; urovnání laviček; mytí laviček; 

průběžné odstraňování žvýkaček,zvratky; 

mytí rozvaděčů, jízdenkových automatů a 

informačních cedulí D6P/N3P 3285

41

generální úklid laviček (parní stroj/tlaková 

voda/kartáč) M1 12

39

mytí odpadkových košů (parní stroj/tlaková 

voda/kartáč;použití dezinfekce) M1 12

autobusová zastávka před T1 519,70

mytí skleněných ploch (vč. rámů, 

konstrukcí) T1 52

Ostatní plochy

parkoviště P1 express 4 405,00 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL

4 405,00

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); 

odpadkové koše - vyprazdňování, 

vyměňování sáčků; vyprazďnování 

popelníků; průběžné odstraňování 

žvýkaček; mytí rozvaděčů, vjezdových / 

výjezdových sloupků závor, stojanů na 

parkovací lístky a kamer; mytí parkovacích 

automatů D1P 365

250,00 strojové odtsranění žvýkaček M1 12

dle požadavku OJ 

PAR

parkoviště P2 express 4 339,09 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL

4 339,09

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); 

odpadkové koše - vyprazdňování, 

vyměňování sáčků; vyprazďnování 

popelníků; průběžné odstraňování 

žvýkaček; mytí rozvaděčů, vjezdových / 

výjezdových sloupků závor, stojanů na 

parkovací lístky a kamer; mytí parkovacích 

automatů D1P 365

700,00 strojové odtsranění žvýkaček M1 12 dle požadavku OJ PAR

parkoviště P3 2 097,79 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL

2 097,79

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.);odpadkové koše - 

vyprazdňování, vyměňování sáčků D1P 365

parkoviště PB economy 10 443,50 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL

10 443,50

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); 

odpadkové koše - vyprazdňování, 

vyměňování sáčků; vyprazďnování 

popelníků; průběžné odstraňování 

žvýkaček; mytí rozvaděčů, vjezdových / 

výjezdových sloupků závor, stojanů na 

parkovací lístky a kamer; mytí parkovacích 

automatů D1P 365

250,00 strojové odstranění žvýkaček M1 12 dle požadavku OJ PAR

parkoviště P5 315,12 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL

315,12

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.);odpadkové koše - 

vyprazdňování, vyměňování sáčků D1P 365

parkoviště P6 2 083,00 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL smluvní taxi

2 083,00

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.);odpadkové koše - 

vyprazdňování, vyměňování sáčků D1P 365

parkoviště P7 1 800,00 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL smluvní taxi

1 800,00

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.);odpadkové koše - 

vyprazdňování, vyměňování sáčků D1P 365

parkoviště P8 7 083,40 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL APC

7 083,40

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.);odpadkové koše - 

vyprazdňování, vyměňování sáčků D1P 365

parkoviště P8a 1 580,07 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL APC

1 580,07

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); 

odpadkové koše - vyprazdňování, 

vyměňování sáčků; vyprazďnování 

popelníků; průběžné odstraňování 

žvýkaček; mytí rozvaděčů, vjezdových / 

výjezdových sloupků závor, stojanů na 

parkovací lístky; mytí parkovacích 

automatů D1P 365

parkoviště P9 2 278,00 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL veterina

2 278,00

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.);odpadkové koše - 

vyprazdňování, vyměňování sáčků D1P 365

parkoviště BUS (MHD) 2 820,63 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL

2 820,63

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.);odpadkové koše - 

vyprazdňování, vyměňování sáčků D1P 365

0

komunikace v oblasti Sever - Aviatická, K 

Letišti (vč. spojovací komunikace Sever-Jih), 

Schengenská, Laglerové (vč. tzv. Cargo zony) a 

kolem objektů v Areálu Sever 68 691,80 ruční / strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL

chodníky - v Areálu Sever vč. ostrůvků na 

krátkodobých parkovištích; okolo parkingů A, 

C, D; od terminálů k parkingům; a kolem 

objektů v areálu Sever vč. vyhlídkové terasy v 

objektu APC 23 123,80

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.); odpadkové koše - 

vyprazdňování, vyměňování sáčků; mytí 

odpadkových košů D6P/N3P 3285

Ostaní činnosti:

strojové odtraňování žvýkaček 7 000,00 R2 2

předpokládaná 

plocha úklidu; úklid 

na vyžádání 

Objednatele

Úklid nezpevněné plochy Sever

Prostor: Výměra (m2): Popis činnosti: Úklid četnost: Četnost / rok: Jednotková cena (Kč/m2): Úklid UPL/externí firma: Poznámka:

Areál Sever 245 947,90

sběr odpadků (igelity, papíry, nedopalky 

atd.) z nezpevněných ploch včetně 

keřových porostů, žlabů a plotů; úklid 

exkrementů (psích apod.) D6P/N3P 3285



ulice K Letišti - spojovací komunikace mezi 

areálem Sever-Jih 52 383,30

sběr odpadků (igelity, papíry, nedopalky 

atd.) z nezpevněných ploch včetně 

keřových porostů , žlabů, plotů ; úklid 

exkrementů (psích apod.) D6P/N3P 3285

Úklid zpevněné plochy JIH

Prostor: Výměra (m2): Popis činnosti: Úklid četnost: Četnost / rok: Jednotková cena (Kč/m2): Úklid UPL/externí firma: Poznámka:

chodníky v modré zoně (za vrátnicí č.1), okolo 

Bytovek, okolo objektů BDI, BD II, Ubytovna, 

Kontaktní centrum (Chadraba) 15 076,02

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.); odpadkové koše - 

vyprazdňování, vyměňování sáčků; mytí 

odpadkových košů D6P/N3P 3285

parkoviště P11 2 954,15 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL T3

2 954,15

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); 

odpadkové koše - vyprazdňování, 

vyměňování sáčků; vyprazďnování 

popelníků; průběžné odstraňování 

žvýkaček; mytí rozvaděčů, vjezdových / 

výjezdových sloupků závor, stojanů na 

parkovací lístky a kamer; mytí parkovacích 

automatů D1P 365

parkoviště P12 213,00 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL T3

213,00

ruční sběr odpadků (igelity, papíry, 

nedopalky, plastové láhve atd.); 

odpadkové koše - vyprazdňování, 

vyměňování sáčků; vyprazďnování 

popelníků; průběžné odstraňování 

žvýkaček; mytí rozvaděčů, vjezdových / 

výjezdových sloupků závor, stojanů na 

parkovací lístky a kamer; mytí parkovacích 

automatů D1P 365

parkoviště P13 1 414,50 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL T3

1 414,50

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.) D1P 365

parkoviště P14 1 911,00 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL

před Bytovými 

domy

1 911,00

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.) D1P 365

parkoviště P15 1 177,00 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL vedle Chadraby

1 177,00

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.) D1P 365

parkoviště P16 1 041,00 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL naproti vrátnici č.1

1 041,00

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.) D1P 365

parkoviště P17 823,00 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL BD I

823,00

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.) D1P 365

parkoviště P18 314,00 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL BD II

314,00

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.) D1P 365

parkoviště P18a 1 069,00 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL BD II

1 069,00

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.) D1P 365

parkoviště P19 327,00 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL NEBE

327,00

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.) D1P 365

parkoviště P20 436,00 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL Lefan

436,00

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.) D1P 365

parkoviště P21 1 110,00 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL Lefan

1 110,00

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.) D1P 365

parkoviště P22 201,00 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL

Tréninkové 

centrum

201,00

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.) D1P 365

parkoviště ÚCL 98,07 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL

98,07

mimo strojový úklid ruční sběr 

odpadků(igelity, papíry, nedopalky, 

plastové lahve atd.) D1P 365

komunikace v modré zoně vč. parkovišť u 

těchto objektů; vrátnice č.1, vrátnice č.2, K 

Letišti, Za teplárnou 85 052,10 strojový úklid 0 0 provádí OJ UPL

Úklid nezpevněné plochy JIH

Prostor: Výměra (m2): Popis činnosti: Úklid četnost: Četnost / rok: Jednotková cena (Kč/m2): Úklid UPL/externí firma: Poznámka:

Areál JIH 229 854,70

sběr odpadků (igelity, papíry, nedopalky 

atd.) z nezpevněných ploch včetně 

keřových porostů , žlabů a plotů (ulice K 

Letišti - spojovací komunikace mezi 

areálem Sever-Jih);úklid exkrementů 

(psích apod.)  vč. doplňování sáčků na psí 

exkrementy na místech tomu určených D6P/N3P 3285

Hodinová sazba v Kč 

bez DPH

Kč / m2 bez DPH

(*) zákonné přestávky pracovníků nejsou hrazeny

(**) hodinová sazba musí zahrnovat veškeré náklady na ruční pomocné práce specifikované v příloze č. 4 - Plán celoročních úklidových 

a pomocných prací, tedy i odevzdání odpadu na místo určené Objednatelem, mycí prostředky, chemikálie na odstranění žvýkaček, 

desinfekční roztok, atd.

Skleněné plochy (vč. rámů, konstrukcí apod.  v Příloze č. 4 - Plánu celoročních úklidových a pomocných prací…

Specifikace prací

Hodinová sazba na jednoho pracovníka

Specifikace prací

Ruční pomocné  práce dle specifikací v Příloze č. 4 - Plánu celoročních úklidových a pomocných prací…

Pomocné úklidové práce strojové dle specifikací v Příloze č. 4 - Plánu celoročních úklidových a pomocných prací…




