
SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená v souladu s ustanovením dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 
Sb., Občanského zákoníku

L
Smluvní strany

1.Objednatel:
Zastoupené:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Společnost zapsaná v 
oddíl B, vložka 771

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel 
Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
DIČ: ^
Bankovní
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 11605

(dále jen zhotovitel)

JAMPL-PSV s.r.o.
Martinem Plaštiakem, jednatelem 
Na Podlesí 1638, 432 01 Kadaň 
250 14 081 
CZ25014081

Technické služby města Mostu a.s.
Ing. Václavem Zahradníčkem, předsedou představenstva 
Tomášem Kubalem, místopředsedou představenstva 
Dělnická 164, Most - Velebudice, PSČ 434 01 
640 52 265 
CZ 64052265

obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

II.
Předmět plnění

Sezónní sekání travnatých ploch a podzimní vyhrabání listí na pozemcích ve vlastnictví a na 
území statutárního města Mostu v roce 2019. Předpokládaná výměra zakázky činí 56 ha, 
konkrétní plochy jsou v celkovém soupisu výměr, který tvoří přílohu č.l této smlouvy.

Sekání travnatých ploch včetně vyhrabání, naložení



V rámci služby se jedná především o zajištění:
- sekání souvislých a nesouvislých travních celků včetně dosekávek v četnosti lx 

měsíčně v období duben - říjen 2019
- vyhrabám odpadu a naložení
- úklid znečištěných ploch po provedených pracích

• Podzimní vyhrabání listí z travnatých ploch včetně naložení
V rámci služby se jedná především o zajištění:
- podzimní vyhrabání listí z travnatých ploch, včetně opakovaného vyhrabání 30% 

ploch, v období listopad - prosinec 2019
- naložení
- úklid znečištěných ploch po provedených pracích

Nabídková cena účastníka je závazná bez ohledu na aktuální výšku travního porostu a vrstvu
vyhrabávaného listí v době provádění prací po celou dobu realizace zakázky.

Zhotovitel je povinen při provádění sečí zejména:
- posekat travnaté plochy vždy kompletně jako celek, včetně dosekávek v okolí sloupů 

veřejného osvětlení, laviček, obrubníků apod.,
- posekání plochy i dosekávky provádět ve stejný den,
- posekanou trávu, včetně veškerých případných odpadků, v den posekání shrabat a naložit,
- po odvozu shrabků případně uložených na zpevněnou plochu (komunikace pro pěší, místní 

komunikace a ostatní plochy), plochy ihned řádně vyčistit a zamést, a to ručním foukačem 
(vysavačem) nebo strojovou technikou,

- ke sběru trávy používat takové technologie, při kterých nebude docházet k zatěžování 
komunikací pro pěší, které by mohlo způsobit jejich poškození,

- shrabky likvidovat zejména biologickým odbouráváním odpadů (kompostováním),
prostřednictvím zadavatele.

- Uhrazení poplatků za uložení odpadů zajišťuje objednatel.
Veškeré výše uvedené činnosti budou zahrnuty v ceně za danou službu.

Zhotovitel je povinen při provádění vyhrabání listí zejména:
- shrabky likvidovat zejména biologickým odbouráváním odpadů (kompostováním),

prostřednictvím zadavatele,
- vyhrabat travnaté plochy vždy kompletně jako celek,
- vyhrabané listí, včetně veškerých případných odpadků, bez zbytečného odkladu naložit,

- vyčistit místní komunikace a ostatní zpevněné plochy přiléhající k hrabané ploše, a to 
ručním foukačem (vysavačem) a strojovou technikou,

- po odvozu hromad listí uložených na zpevněnou plochu (komunikace pro pěší, místní 
komunikace a ostatní plochy), plochy ihned řádně vyčistit a zamést,

- ke sběru listí používat takové technologie, při kterých nebude docházet k zatěžování 
komunikací pro pěší, které by mohlo způsobit jejich poškození,

- provést opakované přehrabání 30 % ploch podle požadavků objednatele v rámci 
jednotkové ceny účastníka,

- podzimní vyhrabání listí provede zhotovitel v závislosti na klimatických podmínkách, 
nejpozději však do 10.12. příslušného roku. Objednatel je oprávněn určit termín provedení 
prací s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám daného roku.

- Uhrazení poplatků za uložení odpadů na kompostárně zajišťuje objednatel.



III.
Čas a místo nlnění

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.4.2019 do 10.12.2019 s jednotlivými částmi 
plnění:

• sekání travnatých ploch: od 1.4.2019 do 31.10.2019

• podzimní vyhrabání listí: od 1.11.2019 do 10.12.2019

2. Místo plném: travnaté plochy na území a ve vlastnictví statutárního města Mostu, dle 
výměr uvedených v příloze č. 1.

3. Smluvní strany mají právo smlouvu vypovědět s výpovědní dobou pro obě strany 1 měsíc. 
Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi 
druhé straně.

IV.
Cena díla

1. Cena za provedení prací v dohodnutém rozsahu a kvalitě byla stanovena dohodou 
smluvních stran podle zákona č.526/90 Sb., o cenách.

Jednotkové cenv Doložek měr. jedu. cena za MJ v Kě
1 .Il.intenzivní třída údržby: m2 mBCč/m2 bez DPH
2. podzimní vyhrabání listí: m2 0BKč/m2 bez DPH
3.podzimní vyhrabám listí:

opakované (30%plochy) m2 ■BLČ/m2 bez DPH

2. Celková cena předmětu plnění, stanovená tímto dodatkem je určena následujícím
výpočtem a činí:

Seč Il.intenzivní třída údržby (Sttf/Ě m2 *flHÉKč * 7) Kč
podzimní vyhrabání listí ílflrikVm2 * MKLč * 1 ) titaKč
podzimní vyhrabání listí 30% tMHHl m2 * i^BKč * 1 ) Kč

Celkem bez DPH 4 200 975,25 Kě
DPH 21 %

882 204,80 Kč
Celkem včetně DPH 5 083 180,05 Kě

3. Cenu díla bez DPH je možno v průběhu plnění této zakázky překročit či snížit v případě, 
že dojde ke změnám právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši ceny 
služby, a to v případě:
že vlivem klimatických podmínek bude vyvolána potřeba vyšší četnosti sečení trávníků 
nebo omezení počtu sečí v suchém období. Tato situace bude řešena změnou závazku ze



Veškeré výše uvedené činnosti budou zahrnuty v ceně za dílo.

Sankce:
- pro případ prodleni při prováděni sečí a vyhrabáváni trávníků zjištěného na základě 

písemně doloženého zápisu nebo záznamu z provedené kontroly, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli za každý započatý 0,1 ha neposekané nebo nevyhrabané plochy 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den z prodlení,

- pro případ, že plochy nebudou sekány jako celek, tzn. včetně dosekávek, jak bylo zjištěno 
na základě písemně doloženého zápisu nebo záznamu z provedené kontroly, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den z prodleni,

- pro případ prodlení s odvozem posekané trávy nebo listí z vyhrabaného trávníku zjištěného 
na základě písemně doloženého zápisu nebo záznamu nebo zápisu z provedené kontroly, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den 
z prodlení,

- pro případ prodlení s řádným vyčištěním zpevněných ploch, zjištěného na základě písemně 
doloženého zápisu nebo záznamu z provedené kontroly, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den z prodlení,

- splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování,
- smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní na základě své 

vůle ustoupit,
- uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 

škody.

Údržba travnatých ploch městské zeleně. Požadované služby budou plněny od dubna do 
prosince příslušného roku.
Údržba travnatých ploch je rozdělena do následujících oblastí:
seč trávníků jednotlivých intenzitních tříd údržby, podzimní vyhrabání listí.

Společná ustanovení:
Součástí zakázky je poskytování informací dle požadavku objednatele, které mají souvislost 
s plněním díla.
Dodavatel umožní objednateli provádět společnou denní kontrolu provádění služeb s tím, že 
denně bude mezi dodavatelem a objednatelem domluven čas provedení kontroly. Četnost 
kontrol může být objednatelem snížena. Za tímto účelem je dodavatel povinen vždy zajistit 
vozidlo s odpovědným pracovníkem, který spolu s určeným pracovníkem objednatele 
kontrolu provede. Z kontrol bude zadavatel sepisovat zápis nebo provede záznam do 
stavebního deníku.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, 
oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a 
nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel vč. jeho subdodavatelů, zodpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, 
požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti, používání stanovených OOPP.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny dle příloh tohoto dodatku.



smlouvy dle § 222 zákona č. 136/2016 Sb. o zadávám veřejných zakázek.
Celková cena služby bude stanovena na základě násobku určeného objemu díla v daném 
období a jednotkové ceny služby dle cenové nabídky zhotovitele.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel uhradí zhotoviteli skutečně provedené práce na základě faktur vystavených 
zhotovitelem v souladu s platnými předpisy o náležitostech daňových dokladů.

2. Nedílnou součástí faktury bude soupis prací, kterým zhotovitel předá a objednatel 
převezme a potvrdí výši plnění ještě před vystavením faktury.

3. Faktura zhotovitele je splatná nejpozději do 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Zálohy se neposkytují.

4. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě min. ve výši 2 mil. Kč; smlouva musí být udržována 
v účinnosti po celou dobu plnění veřejné zakázky.

VL
Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli vznik všech 
skutečností, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel zajistí na svůj náklad zneškodnění odpadů vyniklých při provádění 
smluvených prací.

3. Za objednatele jek převzetí prací oprávněn: Ing. Pavel Praženica, manažer divize 
SZKM.

4. Za zhotovitele je k předám prací oprávněn: Kateřina Borecká, vedoucí dopravy.

VIL
Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, které prokazatelně způsobil, bez 
zbytečného odkladu a v termínu, ke kterému se zaváže ve smyslu následujícího bodu 
této smlouvy.

2. Případné reklamace objednatele musí mít vždy písemnou formu, která bude obsahovat 
i termín odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel se zavazuje reagovat na uplatněnou 
reklamaci do 2. pracovních dnů od doručení.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé při činnosti objednatele, zásahem třetích osob 
a vyšší moci.

VIII.
Smluvní pokntv

1. Pro případ prodlení sjednaných termínů při provádění sečí a vyhrabávám trávníků 
zjištěného na základě písemně doloženého zápisu nebo záznamu z provedené kontroly, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý 0,1 ha neposekané nebo 
nevyhrabané plochy smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den z prodlení. I



2. Pro případ nesplnění samostatného dílčího požadavku objednatele na posekání trávy 
nebo vyhrabám trávníků mimo harmonogram zjištěného na základě písemně 
doloženého zápisu nebo záznamu z provedené kontroly je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den z prodlení.

3. Pro případ, že plochy nebudou sekány jako celek tzn. včetně dosekávek, jak bylo 
stanoveno v zadávací dokumentaci, a jak bude zjištěno na základě písemně 
doloženého zápisu nebo záznamu z provedené kontroly, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ a každý den 
z prodlení.

4. Pro případ prodlení s odvozem posekané trávy nebo vyhrabaného trávníku zjištěného 
na základě písemně doloženého zápisu nebo záznamu nebo zápisu z provedené 
kontroly, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč 
za každý den z prodlení a každý jednotlivý případ neodvezeného odpadu, kde byla 
závada zjištěna.

5. Pro případ prodlení s řádným vyčištěním zpevněných ploch, jak je sjednáno v této 
smlouvě, zjištěného na základě písemně doloženého zápisu nebo záznamu z provedené 
kontroly, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč 
za každý den z prodlení a každý jednotlivý případ neuklizené plochy, kde byla závada 
zjištěna.

6. Pro případ prodlení se zaplacením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z fakturované ceny bez DPH za každý započatý 
den prodlení.

7. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování 
zhotoviteli (objednateli), pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována 
kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.

8. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní na základě 
své vůle ustoupit.

9. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody.

10. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nevzniká, pokud k prodlení došlo v důsledku 
skutečností, které nelze rozumně předvídat.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).

2. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat doplňky pouze se souhlasem obou 
smluvních stran.

3. Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smlouvaje sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 výtisk obdrží objednatel, 1 výtisk 

obdrží zhotovitel. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
5. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních 

rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě 
uvedenou ěi naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít,



její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka 
vrátí zpět odesílateli.

6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v 
souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od 
podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v 
registru zhotovitel.

7. Po uveřejnění v registru smluv obdrží objednatel do datové schránky/e-mailem 
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, 
označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o 
uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této 
skutečnosti informován.

8. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Účastníci se zavazují nahradit neúčinné 
ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinný, kterým svým obsahem a 
smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. 
Účastníci sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně dohodou.

9. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně oprávněné a způsobilé k právním úkonům 
v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky 
bránící k jejímu uzavření.

10. Při nakládám s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Kadani dne: 24.04.2019

Martin Plaštiak
jednatel
JAMPL-PSV s.r.o.

Příloha č. 1 - Celkový soupis výměr 2019 
Příloha č. 2 - Mapy zákresů ploch k údržbě 
Příloha č. 3 - Hrabání - celkový soupis výměr 
Příloha č. 4 - Rizika pro subdodavatele
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Poznámka: Smlouva o dílo
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Celkový soupis výměr-zadané plochy
úsek výměra |

Vtelno
Chanov
okrsek 24
okrsek 26
okrsek 25
okrsek 23
SEKTOR Aa
SEKTOR Ab
SEKTOR Ac
sektor B
Zahražany a Staré Město
SOUŠ+ Plynárenský pás+V Zátiší
Zahradní

celkem 560



Vtelno
Rekreační uRD č.p. 3334
Hasičská před hasičárnou IMmí

Příčná č.p.50
Příčná u č.p. 133-137 mmL
Drobná proti č.p.119 j&dB
Ke Kostelu okolo kostela
Ke Kostelu u č.p. 56 - 57 ■Mlw
Ke Kostelu park MÉ
Pražská kruhák ^^B

Pod Vodojemem u č.p.6 -16, 61 - 67 flMÉ
Mostecká park u Špejcharu ^^B

Mostecká u č.p.22 - 27
Mostecká u č.p.70 - 73
Mostecká proti č.p.37
Mostecká ostrůvky Blil

Na Gruntě okolo rekreační nádrže
U Špejcharu plocha před č.p.30 a 95 nlpB
Akátová pásy podél vozovky J^B
Jabloňová pásy podél vozovky
Na Gruntě pásy podél vozovky
Ořechová plocha u č.p. 258
Ořechová plocha proti bl.258
Ořechová pásy podél vozovky

celkem 25^22|

$



Chanov
Chanov sídliště mm
Chanov UNO

celkem 26950|



jokrsek 23
Lipová Kahan IV-----' 1
Lidická bl. 600 Bk
Lidická bl. 601 UK *
Lidická bl. 602
Lidická mezi bl.602,603,606 v 1
Kpt. Jaroše bl. 603 IV
Kpt Jaroše parkoviště před bl.603
KptJaroše bl. 604 ■B
Kpt Jaroše park mezi bl.604-607 ■B
KptJaroše bl. 605 w
KptJaroše bl. 606
Lidická bl. 607 B
KptJaroše bl. 608 IV
KptJaroše hřiště za bl. 608 IK-
KptJaroše bl. 609
KptJaroše park za bl. 609 ■B
J.A.Komenského bl. 610 ■k;
J.A.Komenského bl. 611 wěě
MJ.Husa bl. 612 ■B A
Velebudická pás ■B
MJ.Husa parkoviště před bl. 612 IB
J.A.Komenského okolo internátu č.p.311
MJ.Husa bl. 613 ^B
MJ.Husa bl. 614 ■v
J.A.Komenského bl. 649
J.A.Komenského bl. 650 &
KptJaroše bl. 651 - 652
Jdická pásy okolo MS
MJ.Husa okolo 15.ZS ■
MJ.Husa svah pod 15. ZS ■L. _ _j

celkemj 60 291]



okrsek 24
Albrechtická svah proti bl.636 - 637
Albrechtická okolo hřiště
Karla Marxe hřiště
Zdeňka Štěpánka pás u bl.616 - 617
Zdeňka Štěpánka bl. 616 a 617
Zdeňka Štěpánka svah nad bl.617
Zdeňka Štěpánka bl. 618 a parkoviště
Česká bl. 619
Česká bl. 620
Česká bl. 621
Česká bl. 622
Česká bl. 623
Česká bl. 625
Česká svah nad bl.625
Česká bl. 626
Česká svah nad bl.626
Česká bl. 627
Česká bl. 628
Česká hřiště před bl.628
Česká bl. 629
Albrechtická VS a okolo tělocvičny
Albrechtická okolo č.p.1189
Albrechtická Zdr. středisko
Albrechtická nák.stř.Alfa-č.p.842
Albrechtická okolo MŠ
Albrechtická bl.630
Albrechtická bl. 631
Albrechtická hřiště nad bl.630-631
Karla Marxe bl. 632
Karla Marxe bl. 633
Karla Marxe hřiště před bl.632-633
Karla Marxe bl. 634 a hřiště
Karla Marxe bl. 636 - 637
Česká Korbel
Zahradní parkoviště pod bl.639
Albrechtická bl. 639
Albrechtická bl. 640
Albrechtická bl. 641
Albrechtická bl. 642
Albrechtická pásy před SVC
Albrechtická plocha před SVC
Albrechtická okolo plotu SVČ
Albrechtická plocha pod SVČ
Marš.Rybalka garáže
Albrechtická bl.638
Marš.Rybalka nad bl.645
Česká bl.646
Česká bl.647
Česká bl.648
Česká pás u bl. 645-647
Marš.Rybalka hřiště pod 646-647
Zdeňka Štěpánka bl.624
Česká garáže před bl.624
Česká bl.351
Marš.Rybalka plocha okolo č.p. 1020
M.J.Husa parkoviště proti bl.614
Česká park před bl. 627

celkem| 127 4461



okrsek 25
Višňová nák.stř. č.p.983
Komořanská před DPS
Komořanská okolo MŠ
Komořanská parkoviště za bl. 700
Komořanská bl. 700
Komořanská bl. 701
Komořanská bl. 702
Komořanská bl. 703
Komořanská bl. 704
Josefa Ševčíka bl. 705
Josefa Ševčíka bl. 706
Josefa Ševčíka bl. 707
Josefa Ševčíka bl. 708 a park
Josefa Ševčíka bl. 709
Jana Kříže bl. 710
Jana Kříže hřiště-704 -710
Jana Kříže bl. 711
Jana Kříže bl. 712
Jana Kříže bl. 713
Jana Kříže bl. 714
Jana Kříže bl. 715
Josefa Ševčíka bl. 716
Josefa Ševčíka bl. 717
Josefa Ševčíka bl. 718
Okružní bl. 719
Okružní bl. 720
Josefa Ševčíka bl. 721 a parkoviště
Josefa Ševčíka bl. 722
Josefa Ševčíka hřiště za bl. 723
Josefa Ševčíka bl. 723 a parkoviště
Okružní okolo 17 a 18 ZŠ
Okružní parkoviště u kruháku
Jana Kříže hřiště u č.p.846

celkem 922Í



okrsek 26
Okružní Ajana
Okružní bl. 724
Boh.Vrbenského bl. 725
Boh.Vrbenského bl. 726
Boh.Vrbenského bl. 727
Boh.Vrbenského bl.728
Františka Malíka bl. 729
Františka Malíka park mezi 726-729
Františka Malíka svah před bl. 729
Okružní parkoviště u bl.729
Františka Malíka bl. 730 a hřiště
Františka Malíka bl. 731
Františka Malíka bl. 732 a 733
Františka Malíka vým. st. u bl.732
Františka Malíka bl. 734
Františka Malíka park za bl. 734
Františka Malíka bl. 735
Františka Malíka bl. 736 a parkoviště
Františka Malíka před MS Fr.Malíka

celkem



SEKTOR Aa

Antonína Dvořáka
OKOIO C.p.UJU
restaurace Krokodýl

Antonína Dvořáka bl.77
Antonína Dvořáka bl.78
Antonína Dvořáka bl.79
Csl. armády bl.80
tř. Budovatelů bl.89
tř. Budovatelů bl.90
tř. Budovatelů bl.91
tř. Budovatelů bl.91-92 park
tř. Budovatelů bl.92
tř. Budovatelů bl.93
tř. Budovatelů bl.94
tř. Budovatelů okolo č.p.2831 Viktor
Jaroslava Seiferta okolo č.p.2583 Obex
Konstantina Biebla bl.41
Konstantina Biebla bl.42
Konstantina Biebla bl.43
Konstantina Biebla bl.44
Konstantina Biebla bl.45
Konstantina Biebla bl.46
Konstantina Biebla bl.47
Dobrovského bl.48
Josefa Skupy bl.81
Josefa Skupy bl.82
Josefa Skupy bl.83
Josefa Skupy bl.84
Josefa Skupy lbl.85
Josefa Skupy bl.86
Josefa Skupy bl.87

celkem



SEKTOR Ab
Antonína Dvořáka bl.62
Antonína Dvořáka bl.63
Antonína Dvořáka bl.64
Antonína Dvořáka bl.65
Antonína Dvořáka bl.66
Antonína Dvořáka bl.67
Antonína Dvořáka bl.68
Antonína Dvořáka bl.69
Antonína Dvořáka bl.70
Jakuba Arbesa 7.Z$ před
Táboritů bl.50

celkem



SEKTOR Ac
Jaroslava Seiferta bl.56 (J
Jaroslava Seiferta bl.57 J
Jaroslava Seiferta bl.58 *
Antonína Dvořáka bl.59
Antonína Dvořáka bl.60
Antonína Dvořáka bl.61 i
Jaroslava Seiferta bl.72 1
Táboritů bl.73 9
Táboritů bl.74 1
Táboritů bl.75 I

Csl.armády bl.76 i
Antonína Dvořáka okolo M$ *
Jakuba Arbesa okolo č.p.2574,2600 Kung FU
Jaroslava Seiferta okolo č.p.2296 Květinka 1
Csl.armády park před bl.76-72 j
Csl.armády park před bl. 38-40 |

celkem



sous
Hraniční Bufijo/č. p. 102/
Národního odboje okolo zastávky+pásy
Oldřicha Hornofa pásy
Hradní okolo plotu č.p.159
Na novém světě obě strany,až dolů k servisu/zídky
Pod Hněvínem č.p.4, 206 ,85 ,81
Hradní garáže
Oldřicha Hornofa u kruh.obj.na Komořany (za KIA)
9 Května pásy
Hradní uč.p.154, 155, 212
Hraniční okolo č.p.95,96,158,208 pásy
Hradní okolo č.p.200
Josefa Mánesa před č.p.135 a 156 pásy
Hradní před č.p. 146-148, 150-152 pásy
Na Novém Světě pás u silnice od č.p.57 směr

Hněvín.obě strany,směr k vodárně
Na Novém Světě pásy
Na Novém Světě před č.p.71-73
Nová Hraniční pásy
Pod Hněvínem před č.p.87-88,204
Pod Strání před č.p.161-164, od č.p.73
Pod Hněvínem u č.p. 197 a 65(servis) pásy
Pod Širokým vrchem od č.p 57 k 54-56
Pod Širokým vrchem okolo kruhového obj.směr stará Souš
Pod Širokým vrchem pás, levá strana k parkovišti u Matyldy
Tvrzova u kočky
V zátiší p.č.561/46+pásy
Pod Širokým vrchem plynárna pás

Celkem



| plocha vedle STK a servisu Kraus [IZahradní



Zahražany
Staré Město
Ulice Místo tr
ásl.armády před Okr.muzeem
U Města Chersonu park
U Města Chersonu pásy
Josefa Ressla park
Josefa Ressla pásy
Csl.armády Okresní archiv
Csl.armády pás Luna-Partyzánská
Jana Žižky pásy
Csl.armády pás soln.j.-park Rudé a.
Csl.armády pás ušil. 1285-1282
Aloise Jiráska parcela č.3220
Ve Strži parčík
Ve Strži č.p.1865-1840,1876+1919
Vinohradská starý park.zhražany
Husitská pásy
Jana Opletala před věžákemč.p. 1632-1634 a okolo

č.p.1684
Jana Opletala nový park
Jana Opletala okolo č.p.2294-2295
Jana Opletala pás u silnice
Jana Opletala dětské hřiště
Vinohradská č.p. 222,1836 (vila Tereza)

Celkem

trávník



sektor B
Mikoláše Alše bl.6
Mikoláše Alše bl.7
Chomutovská bl.8
Chomutovská bl.9
Chomutovská bl.10
Chomutovská bl.11 pás do ul. V. Vančury
Vladimíra Majakovského bl. 12 MěP
Vladimíra Majakovského bl.13
Vladimíra Majakovského bl.14
Ludovíta Stúra bl.15
W. A. Mozarta bl.16
W. A. Mozarta bl. 17
W. A. Mozarta bl.18 + pásy okolo č.p.2456
W.A.Mozarta bl. 19
W. A. Mozarta bl.20
Vladimíra Majakovského bl.21
Mikoláše Alše bl.23
Mikoláše Alše pás před blokem 24
Mikoláše Alše bl.26
Mikoláše Alše bl.27
J.V.SIádka bl.31
J.V.SIádka bl.32
J.V.SIádka garáže za bl.32
Jaroslava Seiferta bl.34
Jaroslava Seiferta bl.35
Jaroslava Seiferta bl.40
Jaroslava Seiferta pás u silnice
Vladislava Vančury plocha okolo č.p.2107
Jaroslava Seiferta u č.p.2239(bývalá Beseda)
Vladimíra Majakovského Gymnázium
tř. Budovatelů bl.100
tř. Budovatelů bl.99
tř. Budovatelů bl.98
tř. Budovatelů park 97-98
tř. Budovatelů bl.97
tř. Budovatelů bl.96
tř. Budovatelů bl.95
Csl.armády č.p.338,339

celkem 45
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Soupis ploch hrabání pro subdodávku



okrsek 23
Lipová Kahan
Lidická bl. 601

4
i

J

m 4

Lidická bl. 602
Lidická mezi bl.602,603,606
KptJaroše bl. 603
Kpt. Jaroše parkoviště před bl.603
KptJaroše bl. 604
KptJaroše park mezi bl.604-607
KptJaroše bl. 605
KptJaroše bl. 606
Lidická bl. 607
KptJaroše bl. 608
KptJaroše hřiště za bl. 608
KptJaroše bl. 609
KptJaroše park za bl. 609
J.A.Komenského bl. 610

i

1

J.A.Komenského bl. 611
MJ.Husa bl. 612
J.A.Komenského okolo internátu č.p.3i:
MJ.Husa bl. 613
MJ.Husa bl. 614
J.A.Komenského bl. 649
J.A.Komenského bl. 650
KptJaroše bl. 651 - 652
MJ.Husa okolo 15.ZŠ
MJ.Husa svah pod 15. ZŠ

celkem 64 419



okrsek 24
Karla Marxe hřiště
Zdeňka Štěpánka pás u bl.616 - 617
Zdeňka Štěpánka bl. 616 a 617
Zdeňka Štěpánka svah nad bl.617
Zdeňka Štěpánka bl. 618 a parkoviště
Česká bl. 619
Česká bl. 620
Česká bl. 621
Česká bl. 622
Česká bl. 623
Česká bl. 625
Česká svah nad bl.625
Česká bl. 626
Česká svah nad bl.626
Česká bl. 627
Česká bl. 628
Česká hřiště před bl.628
Česká bl. 629
Albrechtická Zdr. středisko
Albrechtická nák.stř.Alfa-č.p.842
Albrechtická okolo MŠ
Albrechtická bl.630
Albrechtická bl. 631
Albrechtická hřiště nad bl.630-631
Karla Marxe bl. 632
Karla Marxe bl. 633
Karla Marxe hřiště před bl.632-633
Karla Marxe bl. 634 a hřiště
Karla Marxe bl. 636 - 637
Zahradní parkoviště pod bl.639
Albrechtická bl. 639
Albrechtická bl. 640
Albrechtická bl. 641
Albrechtická bl. 642
Albrechtická bl.638
Marš.Rybalka nad bl.645
Česká bl.646
Česká bl.647
Česká bl.648
Česká pás u bl. 645-647
Marš.Rybalka hřiště pod 646-647
Česká garáže před bl.624
Česká bl.351
Marš.Rybalka plocha okolo č.p. 1020
MJ.Husa parkoviště proti bl.614
Česká park před bl. 627

celkem 1(109 815



okrsek 25
Komořanská před DPS
Komořanská okolo MŠ

Komořanská parkoviště za bl. 700
Josefa Ševčíka bl. 705 1 ’ ''V

Josefa Ševčíka bl. 707
Josefa Ševčíka bl. 708 a park
Jana Kříže bl. 710
Jana Kříže hřiště - 704 - 710
Jana Kříže bl. 712

w Hj

Jana Kříže bl. 713
Jana Kříže bl. 714
Josefa Ševčíka bl. 716 m
Josefa Ševčíka bl. 718 L

Okružní bl. 719 r i

Okružní bl. 720 L
Josefa Ševčíka bl. 721 a parkoviště 1 "

Josefa Ševčíka bl. 722 3

Josefa Ševčíka hřiště za bl. 723 J

celkem o4119|



okrsek 26 k
Boh.Vrbenského bl. 727 I

i
f

Boh.Vrbenského bl.728 I
Františka Malíka bl. 729
Františka Malíka park mezi 726-729 m
Františka Malíka bl. 730 a hřiště w~
Františka Malíka bl. 734 r
Františka Malíka park za bl. 734 w
Františka Malíka bl. 735
Františka Malíka bl. 736 a parkoviště ■

Františka Malíka před MŠ Fr.Malíka E
celkem 33 558



Vtelno
Hasičská před hasičárnou
Příčná č.p.50
Ke Kostelu okolo kostela
Ke Kostelu park
Mostecká ostrůvky
U Špejcharu park

U Špejcharu
plocha před č.p.30 a
95
celkem 1



Zahražany + Staré město
Ulice Místo C. V]

Čsl.armády před Okr.muzeem
Čsl.armády Okresní archiv
Čsl.armády pás Luna-Partyzánská
Čsl.armády kruh.obj.u parku Rud.a.
Čsl.armády pás soln.j.-park Rudé a.
Čsl.armády pás u sil.1285-1282
Husitská pásy
Jana Opletala park Zahražany
Jana Opletala před věžákem č.p. 1632-1634 a okolo č.p.1684
Jana Opletala okolo č.p.2294-2295
Jana Žižky pásy
Josefa Ressla park
Josefa Ressla pásy
U Města Chersonu park
U Města Chersonu pásy
Ve Strži parčík
Ve Strži č.p. 1865-1840,1876+1919
Vilky pod Resslem+ pas pod koupalištěm
Vinohradská čp. 222, 1836 (vila Tereza
Vítězslava Hálka před č.p.3316/2

CELKEM

f



Sektor A
Ulice Místo c.

Antonína Dvořáka bl.59
Antonína Dvořáka bl.60
Antonína Dvořáka bl.61
Antonína Dvořáka bl.62
Antonína Dvořáka bl.63
Antonína Dvořáka bl.64
Antonína Dvořáka bl.65
Antonína Dvořáka bl.66
Antonína Dvořáka bl.67
Antonína Dvořáka bl.68
Antonína Dvořáka bl.69
Antonína Dvořáka bl.70
Antonína Dvořáka bl.71
Antonína Dvořáka bl.77
Antonína Dvořáka bl.78
Antonína Dvořáka bl.79
Antonína Dvořáka okolo MŠ
Antonína Dvořáka okolo č.p.2455
Antonína Dvořáka okolo č.p.1330
Čsl.armády bl.76
Čsl.armády bl.80
Jakuba Arbesa plocha zahrady č.p.2600
Jakuba Arbesa okolo č.p.2574,2600
Jakuba Arbesa 7.ZŠ před
Jaroslava Seiferta bl.56
Jaroslava Seiferta bl.57
Jaroslava Seiferta bl.58
Jaroslava Seiferta bl.72
Jaroslava Seiferta okolo č.p.2296
Jaroslava Seiferta okolo č.p.2583
Josefa Dobrovského bl.48
Josefa Dobrovského bl.52
Josefa Skupy bl.81
Josefa Skupy bl.82
Josefa Skupy bl.83
Josefa Skupy bl.84
Josefa Skupy bl.85
Josefa Skupy bl.86
Josefa Skupy bl.87
Konstantina Biebla bl.41
Konstantina Biebla bl.42
Konstantina Biebla bl.43
Konstantina Biebla bl.44
Konstantina Biebla bl.45
Konstantina Biebla bl.46
Konstantina Biebla bl.47
Táboritů bl.50
Táboritů bl.73

c. výměra trávník



Táboritů
Táboritů
tř. Budovatelů 
tř. Budovatelů 
tř. Budovatelů 
tř. Budovatelů 
tř. Budovatelů 
tř. Budovatelů 
tř. Budovatelů 
tř. Budovatelů 
celkem

bl.74________
bl.75________
bl.89________
bl.90________
bl.91________
bl.91-92 park 
bl.92________
bl.93________
bl.94________
okolo č.p.2831



Sektor B
Ulice Místo |c. výměra| trávník |

Čsl.armády kruhový objezd u Gymnázia P i

•

»

i

í
»1
i
»

Čsl.armády č.p.338,339
Chomutovská bl.8 0
Chomutovská bl.9 WL
Chomutovská bl.10 L I
Chomutovská bl.11 pás do ul. V. Vančury F

J.V.SIádka bývalý bl. 31 m.
J.V.SIádka bl.32
J.V.SIádka garáže za bl.32
Jaroslava Seiferta bl.34 F
Jaroslava Seiferta bl.35
Jaroslava Seiferta bl.40 &
Jaroslava Seiferta pás u silnice
Jaroslava Seiferta u č.p.2239(bývalá Beseda)
Ludovíta Štúra bl.15
Mikoláše Alše bl.6 mm’ n
Mikoláše Alše bl.7

mm

Mikoláše Alše bl.23
Mikoláše Alše pás před blokem 24
Mikoláše Alše bl.26
Mikoláše Alše bl.27
tř. Budovatelů bl.100
tř. Budovatelů bl.99
tř. Budovatelů bl.98 +park u bl.98
tř. Budovatelů bl.97 WL
tř. Budovatelů bl.96 10
tř. Budovatelů bl.95 w
tř. Budovatelů kruhák u bl.100
Vladimíra Majakovského bl. 12 MěP
Vladimíra Majakovského bl.13
Vladimíra Majakovského bl.14
Vladimíra Majakovského bl.21 WWk
Vladimíra Majakovského Gymnázium 10

Vladislava Vančury plocha okolo č.p.2107 sm *mm
W.A.Mozarta bl.16 b

W.A.Mozarta bl. 17 ■
W.A.Mozarta bl.18 + pásy okolo č.p.2456
W.A.Mozarta bl.19 0~
W. A. Mozarta bl.20 0

celkem 46 053[ 44 8561
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Základní informace o rizicích během seče trávy

(základní pokvnv/zákazv BOZP)
1. Dodržovat předpisy k BOZP, stanovené pracovními postupy, jakož i všeobecné zásady bezpečného 

chování na pracovišti tak, aby neohrožovali zdraví a život svůj i svých spolupracovníků, dodržovat 
pokyny a pravidla v souvislosti s obsluhou technických zařízení stanovená pracovními postupy, 
návody a příslušnými pokyny.

2. Před zahájením používání jakéhokoliv zařízení provést jeho vizuální kontrolu, zda nejeví známky 
poškození nebo poruchy. Tam, kde je to uvedeno v návodu výrobce, provést kontrolu před použitím 
v rozsahu uvedeném v příslušném návodu výrobce. Provádět průběžnou kontrolu správného chodu 
stroje, který obsluhují.

3. Při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat vlastní schopnosti, nedávat 
přednost zbytečně rychlé práci před bezpečnou prací. Pokud bv jakékoliv obsluhované zařízení 
mohlo kohokoliv svvm běžnvm provozem ohrozit, zastavit chod jeho nebezpečné části do doby, než
potenciálně ohrožené osoby opustí ohroženy prostor. - Toto pravidlo platí zejména při sečení trávy, 
kdy se v nebezpečném prostoru pohybují cizí osoby (kolemjdoucí)

4. Dodržovat pořádek a čistotu na pracovištích a komunikacích, odstraňování odpadů a nečistot 
provádět ihned po vzniku (např.: úkapy olejů) a celkový úklid nejpozději ke konci směny; úklid 
pracoviště provádět tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti práce - úklid v blízkosti pohyblivých 
částí obráběcích strojů lze provádět jen za jejich klidu. - Stížnosti na zanechaný nepořádek po 
ukončení svačiny zaměstnanců subdodavatelů.

5. Používat stanovené OOPP. ochranná zařízení a krvtv strojů. Při pohybu na komunikacích nebo
v ieiich blízkosti vždy používat reflexní vestu nebo iiné pro ten účel určené vysoce viditelné
oblečení.

6. Poskytnout první pomoc podle svých schopností a možností dojde-li k ohrožení zdraví nebo úrazu 
spolupracovníků.

7. Každý vzniklý úraz včetně drobných poranění si nechat řádně ošetřit a ihned jej hlásit 
nadřízenému, který musí tuto skutečnost dát na vědomí příslušné osobě z TS, zodpovědné pro 
kontakt s danou firmou.

8. Oznamovat nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví při práci a 
podle svých možností se zúčastnit na jejich odstraňování.

9. Je zakázáno používat či manipulovat se strojním a jiným zařízením nebo energetickými spotřebiči, s 
jejichž obsluhou nebyl příslušný zaměstnanec prokazatelně seznámen, a k manipulaci a používání 
pověřen (opravovat a zasahovat do zařízení smí jen kvalifikovaná osoba).
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Dělnická 164
434 01 Most-Velebudice
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10. Je zakázáno poškozovat snižovat účinnost či odstraňovat bezpečnostní značky, označení a podobná
ochranná zařízení, vč. ochranných krytů. Výjimkou jsou určené operace údržby, za nichž nesmí doiít
po dobu pobytu v nebezpečném prostoru k nežádoucímu spuštění konkrétního zařízení nebo
nežádoucímu pohybu nezajištěných mechanických částí nebo nežádoucímu úniku provozních médií.
- Zjištění během kontroly BOZP, odmontované kryty na křovinořezech.

11. Je zakázáno manipulovat se stroji a zařízením jinak, než jak je povoleno výrobcem; je zakázáno 
provádět jejich čištění za chodu, pokud tyto práce nejsou povoleny v návodu k použití zařízení. Je 
zakázáno jakkoliv blokovat bezpečnostní brzdy na zařízeních nebo mechanizovaném nářadí, na 
němž jsou instalovány.

Základní osobní ochranné pracovní prostředky potřebné během sečení trávy

Práce se sekačkou, nebo traktůrkem:
> Ochrana očí (pracovní brýle)
> Chrániče sluchu (špunty pěnové, silikonové, nebo mušlová sluchátka)
> Pracovní oděv (celotělové montérky/kombinéza, dlouhé nohavice i rukáv)
> Antivibrační rukavice
> Ochranná obuv S3 kotníková
> Reflexní vesta (jestliže zaměstnanec není vybaven již oblečením s reflexními, či fluorescenčními prvky)

Práce s křovinořezem
> Ochrana očí (pracovní brýle, nebo obličejový štít)
> Chrániče sluchu (špunty pěnové, silikonové, nebo mušlová sluchátka)
> Pracovní oděv (celotělové montérky/kombinéza, dlouhé nohavice i rukáv)
> Antivibrační rukavice
> Ochranná obuv S3 kotníková
> Reflexní vesta (jestliže zaměstnanec není vybaven již oblečením s reflexními, či fluorescenčními prvky)

Za TS předal: Za subdodavatele převzal:

BOZP
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