
příloha č. 1

p.č. popis položky
maximální požadované 
množství za rok

jednotka cena za j. cena celkem

1
Úklid ploch včetně sběru psích exkrementů. Provádí se 1, 2, 3, 4 nebo 5x týdně v 
lokalitách určených správcem zeleně.

9 009 624 m2 0,080 720 769,92

2

Úklid a údržba hřišť. Vyčištění pískovišť od nečistot, odstranění písku z ohradních 
zídek pískovišť a ze zpevněných ploch kolem pískovišť, odstranění nečistot za 
lavičkami, zametení písku z přítupových cest, úklid kačírku z cest, trávníku a 
herních prvků, odstranění písku z herních prvků, čištění mlatových povrchů, úklid 
nečistot v altánech, úklid všech ploch včetně odstranění listí. Uhrabání 
bezpečnostních zón. Provádí se 2x nebo 3x týdně na hřištích určených správcem 
zeleně.

2 108 808 m2 0,250 527 202,00

3

Běžná vizuální kontrola hřišť. V rámci této kontroly bude provedena základní 
prohlídka všech herních prvků a dalšího vybavení na všech typech hřišť zaměřená 
především na rozeznání nápadných zdrojů nebezpečí způsobených např. 
vandalizmem nebo povětrnostními vlivy. Provádí se současně s úklidem hřišť.

2 108 808 m2 0,100 210 880,80

4 Odplevelení komunikací horkou vodou (dlážděné a živičné povrchy) 30 000 m2 2,000 60 000,00

5 Odplevelení hřišť a mlatových povrchů horkou vodou 30 000 m2 2,000 60 000,00

6 Chemické odplevelení komunikací 48 000 m2 1,500 72 000,00

7 Chemický prostředek pro odplevelování komunikací 34 l 350,000 11 760,00

8 Údržba mlatových komunikací uhrabáním 1x týdně 367 910 m2 0,100 36 791,04

9 936 00 4212 Udržování dětských pískovišť s výměnou písku 218 m3 700,000 152 250,00

10
Vyvážení odpadkových košů včetně úklidu okolí košů. Provádí se 2x - 14x týdně 
podle pokynů správce zeleně

40 435 ks 18,000 727 833,60

11 Vyvážení odpadkových košů na psí exkrementy včetně úklidu okolí košů 1 248 ks 13,000 16 224,00

12
Doplňování sáčků na psí exkrementy ke košům se zásobníky a do samostatných 
zásobníků včetně dodávky sáčků

2 995 ks 18,500 55 411,20

13 Dodávka písku s certifikací pro pískoviště 348 t 335,000 116 580,00

14 Odvoz a likvidace směsného odpadu 70 t 1 550,000 108 500,00

15 Odvoz a likvidace biologického odpadu 96 m3 350,000 33 600,00

16 údržba a provoz stánku s občerstvení, DH Pod Kapličkou 8,0 měs 18 800,000 150 400,00

17
údržba a úklid nového WC, zajištění úklidových a hygienických prostředků, DH 
Pod Kapličkou

8,0 měs 5 500,000 44 000,00

Požadované práce pro dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně nad rámec běžné údržby včetně údržby 
vybraných hřišť a vyvážení odpadkových košů

Cena celkem za období bez DPH [Kč] 3 104 202,56

Cena celkem za období včetně DPH [Kč] 3 756 085,10


