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DODATEK č. 51 
 

ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci (dále 
jen „smlouva“), uzavřené dne 29. 4. 2003 mezi statutárním městem Olomouc,  
se sídlem Horní náměstí, 771 27 Olomouc, zastoupeným primátorem Ing. Martinem 
Tesaříkem, IČ: 00299308, jako objednatelem, a Technickými službami města Olomouce, 
a.s., se sídlem U botanické zahrady 6, 772 11 Olomouc, zastoupenými předsedou 
představenstva Miroslavem Petříkem a členem představenstva  
Ing. Vladimírem Lisým, IČ: 25826603, jako dodavatelem. 

 
 
Smluvní strany: 
 
 
1) Statutární město Olomouc,  

se sídlem Horní náměstí, 771 27 Olomouc, 
zastoupené primátorem doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D. 
IČ: 00299308, 
na straně jedné 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
2) Technické služby města Olomouce, a.s., 

se sídlem Zamenhofova 783/34,  
772 11 Olomouc, 

      zastoupené předsedou představenstva Bc. Miroslavem Petříkem 
a místopředsedou představenstva Ing. Miloslavem Strýčkem 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

 vložka 2052, 
IČ: 25826603, 
na straně druhé  
(dále jen „dodavatel“) 

 
 
se dohodly na přijetí tohoto dodatku č. 51 ke smlouvě uzavřené mezi nimi dne  
29. 4. 2003, kterým se doplňuje text v části C, mění a nahrazují níže uvedené 
přílohy z dodatků č. 49 a 50. 
 
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy: 

 
I. 

 
V části C čl. V. se přidává odst. 3 v tomto znění: 
3. Za provádění zimní údržby vystaví dodavatel za každý měsíc (listopad a prosinec a 

leden – březen) zálohovou fakturu ve výši rovnající se součinu stanovené denní sazby a 
počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci. Po provedení vyčíslení nákladů podle čl. 
II. odst. 7 a schválení těchto nákladů v Radě města vystaví dodavatel fakturu (daňový 
doklad), ve které provede vyúčtování skutečných nákladů za provedení zimní údržby 
v zimním období, tj. za listopad – březen. 
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II. 
 
Smluvní strany se dále dohodly na změně příloh A2, B1, C1, C2, D1, D2, E1, E2, E3, 
E4, F1, F2, G1, H1, J1, K1, K2, L1, M3 a N1 takto (pro přehlednost jsou v tomto dodatku 
uvedeny všechny přílohy): 

 
Příloha č. A 1 
 
 

Ceník prací prováděných při čištění města Olomouce   
(bez DPH) 

 
 
činnost     měrná jednotka jednotková cena v Kč  

       (bez DPH) 
 
1. jednorázové  strojní čištění vozovek m2       
2. jednorázové strojní čištění chodníků,  
 podchodů a parkovišť m2    
3. opakované strojní čištění vozovek                           m    
4. opakované strojní čištění chodníků, 
 podchodů a parkovišť m2   
5. blokové strojní čištění vozovek a parkovišť m2   
6. ruční dočišťování vozovek a chodníků  
 vč. multi m2   
7. kropení vozovek a chodníků                                    m               
8. čištění motorovým vysavačem na zvířecí  
 exkrementy hod        
9. vyvážení odpadkových košů vč. košů na 
 zvířecí exkrementy ks          
10. ruční úklid  hod        
11. zabudování nebo likvidace odp. koše ks  
12. oprava, likvidace poškozeného koše ks   
13. odstranění prorůstající trávy na komunikacích 
 a chodnících hod  

  
14. likvidace listí pomocí zametacího vozu a  
 sací trubice hod   
15. uložení odpadu na skládku (skládkovné) při 
 blokovém dočišťování a ručním úklidu  t  
16. malé nákladní vozidlo (Multicar, Fumo apod.) km   
 hod  
17. malý čistící stroj (Gluton apod.) hod  
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Příloha č. A 2 
  
 

Objem prací na úseku čištění města Olomouce  
 
 

činnost                                        tis. Kč celkem  
 bez DPH vč. DPH 
 
1. strojní čištění  
2. ruční úklid  
3. kropení vozovek a chodníků  
4. čištění motorovým vysavačem na zvířecí exkrementy  
5. odpadkové koše – vyvážení, zabudování nebo likvidace, 
          oprava nebo výměna košů  
6. úklid listí zametacím vozidlem a sací rourou  
7. čištění ploch přednádražního prostoru vč. podzemního 
          parkoviště   
8. skládkování  
9. ostatní nespecifikované výdaje  
10. úklid Povel I.etapa  
11. úklid Povel II.etapa  
12. úklid Dolní náměstí  
 
Celkový finanční objem 27 004,336 32 340  
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Příloha č. A 3 
 

SEZNAM AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE 
 
Skupina A:  

 

Název zastávky Směr Typ přístřešku 
Autobusové nádr., podchod Holice/Lipenská Žádný (podchod), lavička 

Autobusové nádr., podchod Hlavní nádraží Žádný (podchod), lavička 

AŽD Sigma  Žádný    

AŽD Hlavní nádraží Žádný    

Civilní obrana Hlavní nádraží Žádný    

Civilní obrana Panelárna Žádný    

Černá cesta Farmak  Žádný    

Černá cesta do centra Žádný    

Černovír  Nástup 3 modulový -  Grimika 

Čistička Nástup Plechový, lavička 

ČSAD Holice Žádný    

Domov důchodců Sv. Kopeček Žádný    

Dopravní stavby Hlavní nádraží Žádný    

Dopravní stavby Panelárna Žádný    

DPMO Palackého Žádný 

Dlouhá Finanční úřad Žádný 

Droždín  Hlavní nádraží 3 modulový – Grimika 

Droždín Bukovany Žádný    

Droždín, dolní konec Bukovany Žádný    

Droždínská zatáčka Sv. Kopeček Žádný, lavička    

Droždínská zatáčka Hlavní nádraží Žádný, lavička    

Dvořákova  Pražská  Žádný (podchod), lavička 

Envelopa  Tržnice  Žádný    

Erenburgova Tabulový vrch Žádný, lavička 

Erenburgova MŽ Žádný, lavička 

Fakultní nemocnice Hotelový dům Žádný 

Farmak Nástup/výstup  17, 20, 15, 21, 22 6 modulový Grimika 

Fibichova  Autobusové nádraží Žádný    

Fibichova Hlavní nádraží Žádný    

Finanční úřad Lazce  Žádný, lavička 

Foerstrova  Pražská  3 modulový Grimika 

Frajtovo náměstí Farmak  Žádný    

Frajtovo náměstí  do Černovíra Žádný    

Foerstrova, pošta  Pražská  Podchod, lavička  

Gymnázium Hejčín Šibeník Žádný, lavička 

Gymnázium Hejčín Řepčín Žádný    

Hamerská Holice Žádný 

Hamerská Lipenská Žádný 

Hlavní nádraží Terminál V obou směrech Terminál a lavičky 

Hlavní nádraží „P“ Aut.n. Žádný 

Hlavní nádraží „O“ Šternberk, Bruntál Žádný 

Hněvotínská  Teor. ústavy  Žádný, lavička    

Hněvotínská  Tabulový vrch Žádný    

Holice  Konečná, výstup Žádný 

Holice, rest. U Sokolovny Do centra Žádný 

Holice, rest. U Sokolovny Olympia Žádný 

Holická, Grapo  Šlechtitelů Žádný    

Horní Úlehla Bukovany Žádný 
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Horní Úlehla Hlavní nádraží 3-modulový Grimika 

Hotelový dům Hlavní nádraží 3 modulový přístřešek   

Hraniční Tabulový vrch 3-modul. Grimika 

Hraniční Brněnská  3-modul. Grimika 

Chomoutov Štěpánov  Plechový 

Chomoutov Na Střelnici Žádný, lavička 

Chomoutov křižovatka Štěpánov  Žádný    

Chomoutov křižovatka od Horky Žádný 

Chomoutov křižovatka Horka , Na Střelnici Závěsný na pož. Zbrojnici 

Jablonského  Farmak  Žádný    

Jezírka  Chomoutov Žádný  

Jezírka  Na střelnici Žádný  

Jižní Povel Plechový 

Jižní Slavonín  Žádný    

Karafiátová Tabulový vrch Žádný    

Keplerova Průmyslová Žádný 

Keplerova Holice Žádný 

Klášterní Hradisko Farmak  Žádný, lavička 

Komenského Na střelnici Žádný    

Komenského Hlavní nádraží Žádný    

Konzum  Šlechtitelů Žádný  

Konzum do centra Žádný, lavička    

Kosmonautů  Fibichova Žádný, lavička    

Kyselovská  Nemilany  Žádný    

Kyselovská  Povel 3 modulový přístřešek 

Ladova Řepčín Žádný    

Lazce Chomoutov  Žádný, lavička 

Lazce kaple Chomoutov Žádný    

Legionářská   Žádný 

Lipenská  MILO Žádný, lavička    

Lipenská  Hlavní nádraží Žádný    

Lipenská  Panelárna Žádný    

Lošov  Konečná/Hl. nádraží 3 modul. Grimika 

Lošov, Svolinského konečná Žádný 

Lošov, Svolinského Sv. Kopeček 3 mod. podchozí Grimika 

Masokombinát  Točna Žádný. lavička    

MILO II do centra Montovaný – kovový 

MILO II z centra Montovaný – kovový 

Motel Prachárna Křelov Žádný, bez údržby 

Motel Prachárna do Olomouce Žádný, bez údržby 

MŽ nový závod Řepčín, točna,  č. 10,12,20 Zděný+konstrukce kov, sklo 

MŽ nový závod Chomoutov Žádný    

MŽ starý závod Chomoutov Žádný    

MŽ starý závod centrum 3-modul. Grimika 

Na Letné Hlavní nádraží 3-modul. Grimika 

Na Letné Centrum Žádný    

Na Rohu Sv. Kopeček Žádný    

Na Rohu Hlavní nádraží 3 modulový – Grimika 

Na Sezníku Černovír  Žádný, lavička    

Na Špici Na střelnici/Na pile 5 modulový – Grimika 

Na Trati Řepčín Žádný, lavička 

Na Trati Foerstrova/Na střelnici Žádný, lavička 

Náměstí Hrdinů Tržnice  Žádný, lavičky 

Nedvězí do Olomouce Žádný    

Nedvězí z Olomouce Žádný    
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Nemilany  Konečná Žádný    

Nemilany  nástupní 3 modulový – Grimika 

Neředín, krematorium  Topolany  3 modulový    

Neředín, krematorium  centrum 3 modulový – Grimika 

Nové Sady, sokolovna Tržnice Žádný    

Nové Sady, sokolovna Čistička  Žádný    

Nové Sady, žel.zast.  Nové sady Žádný    

Nové Sady, žel.zast.  Tržnice  Žádný    

Nové Sady, U Kostela Čistička Žádný 

Nové Sady, U Kostela Do centra Žádný 

Nové Sady, Ahold Kožušany Žádný 

Nové Sady, Ahold Čistička Žádný 

Nový Dvůr Konečná/Holice Plechový, bez údržby 

Nový Svět Šlechtitelů Žádný, lavičky 

Nový Svět do centra Žádný 

Okružní Hraniční 3 modulový Grimika 

Okružní Tabulový vrch 3 modulový Grimika 

Olma  Točna prosklený   

Panelárna  Hlavní nádraží Žádný    

Panelárna Točna Žádný 

Pekárny  Holice Žádný    

Pekárny  Hlavní nádraží zděný, střecha 3m Grimika  

Pasteurova Hlavní nádraží 3 modulový Grimika 

Peugeot Bystrovany Žádný 

Peugeot Hlavní nádraží Žádný 

Pionýrská Tabulový vrch Žádný    

Pionýrská Hotelový dům Žádný    

Poděbrady Horka Žádný    

Poděbrady Olomouc Žádný    

Pod Letištěm Topolany  Žádný    

Pod Letištěm Neředín  Žádný    

Presbeton Panelárna Žádný, bez údržby    

Presbeton město Žádný, 2 lavičky    

Průmyslová Točna 3 modulový Grimika 

Přichystalova  Točna 3 modulový Grimika 

Pustatiny Chomoutov Žádný, bez údržby  

Pustatiny Na střelnici Žádný, bez údržby 

Radíkov  Konečná, výstup Žádný    

Radíkov, zahrádky Radíkov   Žádný, bez údržby   

Radíkov, zahrádky Olomouc  Žádný, bez údržby   

Radíkov Sv. Kopeček Zděný 

Rooseveltova Nové Sady Žádný 

Rooseveltova Tržnice Žádný 

Řepčín, Svatoplukova z centra 3 modulový Grimika 

Řepčín škola MŽ Žádný    

Řepčínská MŽ  Žádný    

Řepčínská Ladova Žádný    

Selské náměstí Sv. Kopeček Žádný    

Selské náměstí  do Týnečka Žádný    

Selské náměstí  z Týnečka Žádný    

Sigma Konečná, výstup Žádný    

Sigma Hlavní nádraží, nástup Žádný    

Slavonín Cihelna Nemilany  Žádný    

Slavonín, Cihelna Povel 3-modul. Grimika podchozí 

Slavonín KOVO do centra Žádný, bez údržby    
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Slavonín KOVO z centra Žádný    

Slavonín křižovatka Nemilany  Žádný    

Slavonín křižovatka Povel 3-modul. Grimika 

Slavonínská  Nové Sady Žádný    

Slavonínská  Jižní  Plechový 

Smetanovy sady Povel Žádný    

Svatý Kopeček, bazilika Hlavní nádraží 3 modulový Grimika 

Sv. Kopeček, bazilika Lošov/Radíkov 3-modul. Grimika 

Stratilova  Farmak  Žádný    

Stratilova do centra 3-modul. Grimika 

Stupkova  Tabulový vrch Žádný    

Šibeník Tržnice Žádný    

Šibeník Řepčín Žádný    

Šlechtitelů Konečná/do centra Žádný 

Tabulový vrch Výstup Žádný    

Teoretické ústavy  Foerstrova  3 modulový podchozí 

Teoretické ústavy  Tabulový vrch 3 modulový 

Technologická Do centra Žádný 

Tomkova  Řepčín Žádný    

Tomkova centrum Žádný    

Topolany  Konečná, výstup Žádný    

Topolany, křižovatka z Olomouce Žádný 

Topolany, křižovatka do Olomouce Žádný 

Tyfloservis  Fakultní nemocnice Žádný    

U Botanické zahrady Povel Žádný    

U Botanické zahrady Tržnice  Žádný, lavička    

U Bristolu  Hlavní nádraží Žádný  

U Bristolu Na střelnici Žádný    

U Učiliště Čistička Žádný    

U Učiliště  Tržnice Žádný    

U Cihelny Bukovany Žádný, lavičky    

U Cihelny Hlavní nádraží Plechový, lavička 

U Kapličky Slavonín  Žádný    

U Lesa Hlavní nádraží Žádný, bez údržby  

U Mlýna Holice Žádný    

U Mlýna Hlavní nádraží Zděný, lavička 

U Teplárny Zenit Žádný    

U Zlaté koule z Olomouce Žádný 

U Zlaté koule do Olomouce Žádný 

Vejdovského Hlavní nádraží Žádný    

Zora   Žádný    

 
Zastávky ve skupině A jsou ve správě dodavatele včetně veškerého vybavení (přístřešky, lavičky, 
zábradlí). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Příloha č. A 3 
 

SEZNAM AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE 
 

Skupina B: 

 

Název zastávky Směr Typ přístřešku 
Černovír  konečná, výstup žádný -pouze soc. zař.( DPMO) 

Čistička konečná, výstup žádný – pouze soc.zař.(DPMO) 

ČSAD Hlavní nádraží 3-modulový (EURO AWK) 

Domov důchodců Hlavní nádraží 4-modulový (EURO AWK) 

Dvořákova  Hlavní nádraží 4-modulový (EURO AWK) 

Envelopa  Třída 17. Listopadu 3-modulový (EURO AWK) 

Fakultní nemocnice Tabulový vrch  3-modulový (EURO AWK) 

Foerstrova  Hl. nádraží/Tabulový vrch 4-modulový (EURO AWK) 

Frajtovo náměstí Černovír  zděný přístřešek     

Finanční úřad Na Střelnici 3-modulový (EURO AWK) 

Foerstrova, pošta Hlavní nádraží 3-modulový (EURO AWK) 

Holická, Grapo centrum Přístřešek Grapo 

Holice  Hlavní nádraží, nástup 3 moduly ne Grimika (DPMO) 

Chomoutov škola Točna Dřevěný se soc. zař. (DPMO) 

Chválkovická – Epava Hlavní nádraží 4-modulový (EURO AWK) 

Chválkovická – Epava Týneček 3-modulový (EURO AWK) 

Jablonského  Klášterni Hradisko 3-modulový (EURO AWK) 

Jílová  Tabulový vrch 3-modulový (EURO AWK) 

Jílová  Tržnice/Hl. nádraží 4-modulový (EURO AWK) 

Karafiátova Tržnice/Hl. nádraží 4-modulový (EURO AWK) 

Klášterní Hradisko Černá cesta 3-modulový (EURO AWK) 

Kmochova  Tabulový vrch 3-modulový (EURO AWK) 

Kmochova  Tržnice/Hl. nádraží 3-modulový (EURO AWK) 

Kosmonautů  Tržnice/U Teplárny  6-modulový (EURO AWK) 

Ladova  Na Střelnici 3-modulový (EURO AWK) 

Lazce Na Střelnici 3-modulový (EURO AWK) 

Lazce kaple Na Střelnici 3-modulový (EURO AWK) 

Na Pile Hlavní nádraží 4-modulový (EURO AWK) 

Na Pile Týneček 4-modulový (EURO AWK) 

Na Střelnici Lazce/Ladova   3-modulový (EURO AWK) 

Na Střelnici Náměstí hrdinů/Hl. nádraží 3-modulový (EURO AWK) 

Na Špici Hlavní nádraží 3-modulový (EURO AWK) 

Náměstí Hrdinů (u ČS) Svornosti, linka č. 16 5+2 (+1 s tel.), EURO AWK 

Náměstí Hrdinů Šibeník/Na střelnici l. č. 17, 
18, 20, 22, 24, 728, 775 

6-modulový (EURO AWK) 

Povel škola Slavonín 3-modulový (EURO AWK) 

Povel škola Tržnice  3-modulový (EURO AWK) 

Radíkov  Hlavní nádraží, nástup zděný, lavičky (DPMO) 

Řepčín, Svatoplukova do centra 3-modulový (EURO AWK) 

Řepčín škola Na střelnici Zděný,DPMO 

Selské náměstí  Hlavní nádraží 3-modulový (EURO AWK) 

Stupkova centrum 3-modulový (EURO AWK) 

Smetanovy sady Tržnice  4-modulový (EURO AWK) 

Sv. Kopeček ZOO Lošov/Radíkov Dřevěný se soc. zař. DPMO 

Sv. Kopeček ZOO Hlavní nádraží Zděný, DPMO 

Svornosti  Tržnice  3-modulový (EURO AWK) 

Svornosti  Tabulový vrch 3-modulový (EURO AWK) 

Tabulový vrch Nástup Zděný, včetně soc. zař. DPMO 

Topolany  Neředín  3-modulový EURO AWK 
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Tržnice  Náměstí Hrdinů 3+3-modulový (EURO AWK) 

Tržnice  Hlavní nádraží 3+3-modulový (EURO AWK) 

Tržnice, plocha  Zděný, DPMO 

Třída 17. Listopadu Envelopa  6-modulový (EURO AWK) 

Třída 17. Listopadu Kosmonautů  3-modulový (EURO AWK) 

Týneček  Točna Dřevěný se soc. zař. DPMO 

U Kapličky Povel 1+1 modul (soukromý – ne 
EURO AWK)) 

U Rybářského stavu Čistička 3-modulový (EURO AWK) 

U Rybářského stavu Tržnice  3-modulový (EURO AWK) 

U Teplárny  Vejdovského 3-modulový (EURO AWK) 

Vejdovského U Teplárny 3-modulový (EURO AWK) 

Velkomoravská Hlavní nádraží 3-modulový (EURO AWK) 

Velkomoravská Foerstrova  3-modulový (EURO AWK) 

Zikova Nové Sady/centrum 5-modulový (EURO AWK)    

Zikova Povel 5-modulový (EURO AWK)    

Zenit  Foerstrova  4-modulový (EURO AWK) 

Zenit  Hlavní nádraží 4-modulový (EURO AWK) 

 
Zastávky ve skupině B jsou ve správě dodavatele s výjimkou přístřešků, event. soc. zařízení, které spravují 
jejich majitelé (EURO AWK, s.r.o., DPMO, a.s., příp. cizí subjekt). 
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Příloha č. A 4 
 

TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE 
 

Tramvajové zastávky (terminál) před hlavním nádražím v obou směrech,  
zastávky „A“, „B“, „L“, „K“ 

 

 
Zastávkový terminál je v majetku objednatele, údržbu provádí dodavatel. 
 
 
 

Název zastávky Směr 
Wolkerova Nová Ulice 

Wolkerova centrum 

Fakultní nemocnice Nová Ulice 

Fakultní nemocnice centrum 

Pionýrská Nová Ulice 

Pionýrská centrum 

 
Tramvajové zastávky převedené do majetku objednatele v rámci projektu „Bezbariérová Olomouc“, údržbu 
provádí DPMO, a.s. 
 
 

Název zastávky Směr 
Výstaviště Flóra Nová Ulice 

Výstaviště Flóra centrum 

 
Tramvajové zastávky jsou v majetku objednatele, údržbu včetně přístřešků v obou směrech (3-modulový 
ve směru Nová Ulice, 6-modulový ve směru centrum), provádí dodavatel. 
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Příloha č. B 1 
 
 
Finanční objem při svozu, třídění a odstraňování komunálního odpadu (KO) včetně 
vytříděných složek KO v tis. Kč  
 
  bez DPH vč. DPH 
 
1. Odvoz a likvidace/ využití KO vč. BRKO od  

občanů (vč. úklidu stanovišť)  

2. Sběrové soboty – 10 sběrových sobot  
   na 4 stanovištích  

3. Sběrové dvory - celoroční provoz   
   vč. kompostování                                                    
 

4. Správa podzemních kontejnerů  
 

Celkový finanční objem  59 966,221 67 500                                 
 
  
Finanční prostředky na celoroční provoz sběrových dvorů vč. kompostování budou 
poskytnuty formou provozní dotace ve výši         tis. Kč. Finanční prostředky na zajištění 
sběrových sobot budou poskytnuty formou provozní dotace ve výši                 tis. Kč.  
 
Finanční prostředky na separovaný sběr (svoz a využití, bez oprav a nákupu nádob) 
budou poskytnuty formou provozní dotace z účelových prostředků EKO-KOMu ve       
výši                   tis. Kč. 
 
 
Provozování projektu integrovaného systému 
      nakládání s komunálními odpady   
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Příloha č. B 2 
 

Zóny města Olomouce 
 
ZÓNA A -lux. 
 
Riegrova 
Horní nám.  
28. října 
 
ZÓNA A 
 
Denisova 
Dolní nám. (dolní strana + horní strana po ul. Panská) 
Kateřinská 
Masarykova (pravá strana směrem k nádraží) 
Opletalova 
Ostružnická 
Pavelčákova 
Pekařská 
Švédská 
tř. Svobody 
8.května 
Ztracená 
Palackého (po park) 
nám. Hrdinů 
hlavní nádraží 
 
ZÓNA B 
 
Aksamitova  
Barvířská 
Bezručova 
Masarykova (levá strana) 
nám. Republiky 
tř. 1. máje 
Blažejské nám. 
Dánská 
Divadelní 
Havelkova 
Havlíčkova 
Hrnčířská 
Hynaisova 
Javoříčská 
Kapucínská 
Kollárovo nám. 
Kosmonautů 
Koželužská 
Lafayettova 
Legionářská 
Mahlerova 
Mlýnská 
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Dolní nám. (zbývající část) 
Nešverova 
Palachovo nám. 
Palackého (od parku) 
Panská 
Slovenská 
Sokolská 
Studentská 
Školní 
tř. Spojenců 
Tylova 
Uhelná 
U hradeb 
Vančurova 
Vídeňská 
Zámečnická 
Žerotínovo nám. 
 
ZÓNA C 
 
Foerstrova 
Gorazdovo nám. 
Hodolanská 
Chválkovická 
I.P.Pavlova 
Janského 
Jeremenkova 
Komenského 
Krapkova 
Lazecká 
Lipenská 
Litovelská 
Náves Svobody 
nám. Terrera 
Pasteurova 
Pavlovická 
Polská 
Přerovská 
Rolsberská 
Akademická 
Biskupské nám. 
Dobrovského 
Dómská 
Franklinova 
Hanáckého pluku 
Jiřího z Poděbrad 
Kačení 
Rooseveltova 
Rožňavská 
Schweitzerova 
Skupova 
Stupkova 
Svatý Kopeček 



 14 

tř. 17. listopadu 
tř. Míru 
tř. Svornosti 
Velkomoravská 
Vojanova 
Wolkerova 
nábřeží Přemyslovců 
Na hradě 
Nerudova 
Pekární 
Pötingeova 
Purkrabská 
Remešova 
Šemberova 
Univerzitní 
Mlčochova 
Kozí 
Křivá 
Křížkovského 
Mariánská 
Michalská 
Michalské stromořadí 
Kosinova 
Vodární 
Václavské nám. 
 
ZÓNA D  
 
ostatní území města    
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Příloha č. C 1 
 

Ceník prací a služeb na úseku údržby a oprav místních komunikací 
(bez DPH) 

 
Dopravní značení svislé: 
montáž DZ                            
demontáž DZ                            
oprava DZ (výměna)                                     
montáž dodatkové tabulky vč. výroby                                        
montáž a demontáž přenosných DZ                            
značení ulic     
    
Dopravní značení vodorovné: 
plošné – obnova   

vodicí a dělicí čáry - obnova     
 
Vpustě, šachty: 
vyčištění vpustí se skládkou    
oprava vpustě, šachty (bez mříže)             
    + cena dodané mříže a rámu          
oprava vpustí – provedení nové šachty                                         
čištění přípojek ke vpustím                                             
zřízení nových vpustí vč. přípojek            
 
Opravy živičných komunikací: 
oprava výtluků vč.zařezání a vybourání                              
dtto, ale studenou obal. směsí                          
oprava výtluků provizorní -  drobným kamenivem  
s prostřikem živicí    
opravy obrusných vrstev komunikací (frézování a  
   pokládka ABS)   

vysprávky komunikací tlakovou metodou                       
provizorní úpravy nezpevněných komunikací vyfrézovaným  
    materiálem (vč. hutnění)                             
 
            
Opravy dlážděných komunikací: 
Rozsah 0 m2 - 200m2 včetně prací malého rozsahu 
předlažba z beton.dlaždic do písku     
(do 50% ceny dlažby, vytrhání staré dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

Rozsah 200 m2 - 500m2 

předlažba z beton.dlaždic do písku     

(do 50% ceny dlažby, vytrhání staré dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

Rozsah 500m2 a více 
předlažba z beton.dlaždic do písku     

(do 50% ceny dlažby, vytrhání staré dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

 
Rozsah 0 m2-200m2 včetně prací malého rozsahu 
předlažba z beton.dlaždic - změna na 40/40 do písku                                
(vč.ceny dlažby, vytrhání staré dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

Rozsah 200 m2-500m2 

předlažba z beton.dlaždic - změna na 40/40 do písku                     
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(vč.ceny dlažby, vytrhání staré dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

Rozsah 500m2 a více 
předlažba z beton.dlaždic - změna na 40/40 do písku                                
(vč.ceny dlažby, vytrhání staré dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

 
Rozsah 0 m2-200m2 včetně prací malého rozsahu 
předlažba z beton.dlaždic - změna na zámkovou dlažbu 
20/20 do písku                                        
(vč.ceny dlažby, vytrhání staré dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

Rozsah 200 m2-500m2 

předlažba z beton.dlaždic - změna na zámkovou dlažbu 
20/20 do písku                                            
(vč.ceny dlažby, vytrhání staré dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

Rozsah 500m2 a více 
předlažba z beton.dlaždic  - změna na zámkovou dlažbu 
20/20 do písku                                            
(vč.ceny dlažby, vytrhání staré dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

 
Rozsah 0 m2-200m2 včetně prací malého rozsahu 
předlažba z kostek žulových do písku   
(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

Rozsah 200 m2-500m2 

předlažba z kostek žulových do písku   
(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

Rozsah 500m2 a více 
předlažba z kostek žulových do písku   
(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

 
Rozsah 0 m2-200m2 včetně prací malého rozsahu 
předlažba z kostek žulových do betonu   
(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

Rozsah 200 m2-500m2 

předlažba z kostek žulových do betonu   
(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

Rozsah 500m2 a více 
předlažba z kostek žulových do betonu   
(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

 
Rozsah 0 m2-200m2 včetně prací malého rozsahu 
předlažba mozaiky do písku    
(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

Rozsah 200 m2-500m2 

předlažba mozaiky do písku                                
(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

Rozsah 500m2 a více 
předlažba mozaiky do písku                                
(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

 
Rozsah 0 m2-200m2 včetně prací malého rozsahu 
předlažba mozaiky do betonu   
(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

Rozsah 200 m2-500m2 

předlažba mozaiky do betonu   
(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

Rozsah 500m2 a více 
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předlažba mozaiky do betonu                                
(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby) 

 
přeložení obrub bet. záhon. do písku (vč. ceny obrub)    
přeložení obrub bet. záhon. do písku (bez ceny obru)                     
přeložení obrub beton. chodníkových do betonu (vč. ceny obrub)   
přeložení obrub beton. chodníkových do betonu (bez ceny obrub)         
přeložení obrub beton. silničních do betonu (vč.  - " - )                        
přeložení obrub žulových do betonu (vč.   - " - )                                       
přeložení obrub žulových do betonu (bez  - " - )                          
přeložení jednořádku z kostek do betonu (bez  - " - )               
přeložení dvojřádku z kostek do betonu (bez  - " - )                   
výšková úprava šoupat a hydrantů                                                 
 
 Zábradlí: 
výměna poškoz.dílců (montáž nových)                 
montáž nových dílců                         
oprava a nátěr (bez dodávky nových dílců)                                
nátěr    
oprava a výměna řet. zábradlí                                                               
 
Příkopy a krajnice: 
svahování a vyčištění příkopů                  
seřezání krajnic   
 
Likvidace autovraků: 
likvidace (odvoz) vraků                                 
 
Údržba a opravy zastávek MHD                                    
 
Revize mostů, lávek a podchodů    
 
*)Údržba a opravy mostů, lávek, podchodů   
 
Paušální platby 
havarijní pohotovost          
 
Zimní údržba (ZÚ) 
Výkon ZÚ vč. posypového materiálu                      
 

 

Poznámka: 
*) Takto označené položky se fakturují bez DPH ve smyslu § 92a, § 92e zákona             

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů, 
pokud jsou předmětem nájemní smlouvy k umístění reklamních ploch a instalaci 
reklamních zařízení. 
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Příloha č. C 2 
 

Objem prací a služeb na úseku údržby a oprav místních komunikací  
 
 

                        finanční objem v tis. Kč  
  bez DPH vč. DPH 
 
1. Dopravní značení                                        
2. Vpusti, šachty, příkopy a krajnice                         
3. Opravy živičných komunikací   
4. Opravy dlážděných komunikací    
5. Likvidace autovraků     
6. Údržba a opravy zastávek MHD    
7. Mosty, lávky, zábradlí    
8. Opravy dlážděných komunikací v historickém jádru města    
9. Značení ulic    
10. Opravy podchodů   
11. Údržba zeleně tvořící součást či příslušenství komunikací   
12. Odstranění ekologických havárií na komunikacích    
13. Ostatní nespecifikované práce a služby   
14. Opravy komunikací a jejich součástí dle výběru KMČ   
15. Opravy a udržování mobiliáře    
 
Paušální platby: 
16. Havarijní pohotovost   
17. Zimní údržba     
 
 

Celkový finanční objem 49 669,421 60 100   
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Příloha č. C 3 
 
PŘÍSTŘEŠKY  NA ZASTÁVKÁCH MHD VE SPRÁVĚ DODAVATELE 

 
 

Název zastávky Směr Typ přístřešku 
Černovír Nástup 3-modul. Grimika 

Čistička  Nástup Plechový, lavička 

Droždín město 3-modul. Grimika 

Horní Úlehla město 3-modul. Grimika 

Farmak Točna 6-modul. Grimika 

Frajtovo náměstí Lazce 3-modul. Grimika 

Foerstrova  Pražská  3 modulový Grimika 

Hotelový dům Hlavní nádraží 3 modulový přístřešek   

Hraniční Tabulový vrch 3-modul. Grimika 

Hraniční Brněnská  3-modul. Grimika 

Chomoutov Štěpánov Plechový 

Chomoutov, křižovatka Horka, Lazce Stříškový závěsný 

Jižní Povel Plechový, lavička 

Kyselovská město 3-modulový přístřešek 

Lošov  Konečná/Hl. nádraží 3-modul. Grimika 

Lošov, Svolinského Sv. Kopeček 3-modul. Grimika 

MŽ nový závod Řepčín, točna, l. č. 10,12,21 Zděný plechový 

MŽ starý závod centrum 3-modul. Grimika 

Na Letné Hlavní nádražní 3-modul. Grimika 

Na Špici Sv. Kopeček 5-modulový Grimika 

Na Rohu Hlavní nádraží 3-modulový Grimika 

Nemilany  Nástup 3-modul. Grimika 

Neředín, krematorium  centrum 3 modulový – Grimika 

Neředín, krematorium  centrum 3 modulový přístřešek 

Okružní Hraniční 3 modulový Grimika 

Okružní Tabulový vrch 3 modulový Grimika 

Pekárny  Hlavní nádraží zděný, střecha 3 moduly Grim.  

Přichystalova točna 3-modulový Grimika 

Pasteurova Hlavní nádraží 3 modulový – Grimika 

Průmyslová Točna 3 modulový Grimika 

Radíkov  Nástup zděný, lavička 

Řepčín, Svatoplukova z centra 3 modulový Grimika 

Slavonín, Cihelna Povel 3-modul. Grimika podchozí 

Slavonín, křižovatka Povel 3-modul. Grimika 

Slavonínská  Jižní  Plechový 

Sv. Kopeček, bazilika Lošov/Radíkov 3-modul. Grimika 

Sv. Kopeček, bazilika Hlavní nádraží 3-modulový Grimika 

Stratilova centrum 3-modul. Grimika 

U Cihelny Hlavní nádraží Plechový 

U Mlýna Hlavní nádraží zděný, lavička 

Teoretické ústavy  Foerstrova  3 modulový podchozí 

Teoretické ústavy  Tabulový vrch 3 modulový přístřešek 
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Příloha č. C 4 
 

SEZNAM LAVIČEK NA  AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVKÁCH MHD NA ÚZEMÍ MĚSTA 
OLOMOUCE (BEZ DPMO, a.s. A EURO AWK) 

 

Název zastávky Směr Počet modulů/typ přístřešku 

Aut. nádraží, podchod Holice Lavička 

Aut. nádraží, podchod Hlavní nádraží Lavička 

Čistička Konečná  Lavička 

Droždínská zatáčka Sv. Kopeček Lavička 

Droždínská zatáčka Samotíšky Lavička 

Dvořákova Pražská Lavička 

Erenburgova Foerstrova Lavička 

Erenburgova Na Trati Lavička 

Fakultní nemocnice Hraniční Lavička 

Finanční úřad Lazce Lavička 

Foerstrova Globus Lavička 

Foerstrova, pošta Foerstrova Lavička 

Gymnázium Hejčín centrum Lavička 

Gymnázium Hejčín Řepčín Lavička 

Hlavní nádraží - terminál V obou směrech Lavičky 

Hněvotínská Teor.ústavy Lavička 

Horní Úlehla Bystrovany Lavička 

Hraniční Brněnská Lavička 

Chomoutov Lazce Lavička 

Jižní Slavonín Lavička 

Klášterní Hradisko Jablonského 2 x Lavička 

Konzum centrum Lavička 

Kosmonautů Hl. nádraží Lavička 

Lipenská Bystrovany Lavička 

MŽ starý závod centrum Lavička 

Na Sezníku Černovír Lavička 

Na Trati Řepčín Lavička 

Na Trati Centrum Lavička 

Náměstí Hrdinů Tržnice 4 x Lavička 

Nedvězí centrum Lavička 

Nový Svět Šlechtitelů Lavička 

Na Šibeníku centrum Lavička 

Na Šibeníku Řepčín Lavička 

Teoretické ústavy Dvořákova Lavička 

Tržnice plocha  Lavička 

U Botanické zahrady centrum Lavička 

U Botanické zahrady Povel Lavička 

U Cihelny Bukovany 2 x Lavička 

Vejdovského Hl. nádraží Lavička 

Velkomoravská Zenit Lavička 
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Příloha č. C 5  
 

Seznam mostů, lávek a podchodů na území města Olomouce 
 

 

 

 

Typ objektu: MOSTY 
 

 
Označení mostu       Název mostu a překážky                                                                     

      304c - M1 Most přes řeku Moravu na Masarykově třídě                                              

      575c - M2 Most přes řeku Moravu na ulici U dětského domova                                     

                M3         
Most přes Mlýnský potok pod jezem na účelové komunikaci NN21 v 
Řepčíně 

      303c - M4 Most přes Mlýnský potok nad jezem, na ulici Martinova v Řepčíně               

      187c - M5 Most přes Mlýnský potok na ulici J. Glazarové                                            

      243c - M6 Most přes Mlýnský potok na ulici Komenského                                           

      559c - M7        Most přes Mlýnský potok na tř. 1. máje                                                      

      401c - M8    Most přes řeku Bystřici na Pavelkově ulici                                                  

      194c - M9     Most přes řeku Bystřici na Jeremenkově ulici                                              

      304c - M10 Most přes řeku Bystřici na Masarykově třídě                                        

                M11     Most přes Trusovický potok na účelové komunikaci NN1316 v Černovíře       

      491c - M12 Most přes Hamerský náhon na ulici Sladkovského                                     

      175c - M13   Most přes Nemilanku na ulici I. P. Pavlova                                                  

                M14    Most - nadjezd nad tratí ČD na účelové komunikaci NN827 v Černovíře         

      537c - M15    Most - nadjezd nad tratí ČD na ulici Štítného                                             

      270c - M16    Most - nadjezd nad tratí ČD na ulici Kyselovská                                      

      555d - M17      Energomost přes jižní zhlaví žel. Stanice ČD Olomouc hl.n. na m.k. NN13   

      703c - M18 Most přes Hamerský náhon na místní kom. NN14, Nový Svět - Nový Dvůr 

                M19    Most přes R35 na účelové kom. NN456, Olomouc - Nemilany - Nedvězí       

                M20 Most přes R35 na účelové kom. NN445, Olomouc - Slavonín - Nemilany       

      189c - M21   Most přes Hamerský potok na Jaselské ulici                                         

      661c - M22   Most přes obtokový kanál řeky Moravy na m.k. z ul. Wittgensteinovy    

        44c - M23   Most přes potok Stouska na ulici Bratří Čapků v Topolanach                        

                M24    Most přes Pražskou ulici na účelové komunikaci NN25, ke Globusu            

      624c - M25   Most přes Mlýnský potok na ulici v Kotlině                                                   

                M26    Most přes řeku Bystřici u ZUŠ "Žerotín" v ulici Kavaléristů                            

      280c - M27       Most přes Adamovku v ulici Libušina                                                         

      698c - M28  Most přes obtok Mlýnského potoka - tramvajový, na Švýcarském nábřeží 

      698c - M29   Most přes obtok Mlýnského potoka - sdružený, na Švýcarském nábřeží 

      560c - M30      Most přes Mlýnský potok U sokolovny na ulici 17. listopadu                        

      561c - M31     Most přes řeku Moravu na ulici Kosmonautů                                              

      712d – M32 Most tramvajový přes trať ČD – Hodolanský nadjezd 

                 M33 Most přes řeku Oskavu na účelové komunikaci - Chomoutov 

                 M34 Most přes řeku Grygaru na účelové komunikaci - Chomoutov 
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Typ objektu: LÁVKY 
 

 

 

Označení lávky    Název lávky a překážky                                                                          

            L 01   Lávka pro pěší přes Mlýnský potok od tržnice k Sokolovně                          

            L 02          
Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z ul. Michalské stromořadí ke Korunní 
pevnůstce 

            L 03      Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z nábř. Přemyslovců do ulice u Reálky  

            L 04            Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z ul. Dobrovského do ul. Václava III.     

            L 05            Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z ulice Bořivojovy                                 

            L 06          Lávka pro pěší přes Mlýnský potok ve Vlkově ulici                                     

            L 07      Lávka pro pěší přes Mlýnský potok u Sportovní haly                                     

            L 08 Lávka pro pěší přes řeku Moravu u Klášterního Hradiska                              

            L 09 Lávka pro pěší přes řeku Bystřici na ulici Bystrovanská                               

            L 10   Lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici                                    

            L 11 Lávka pro pěší nad tratí ČD na ulici B. Václavka                                          

            L 12    Lávka pro pěší přes řeku Bystřici z ulice Libušiny                                     

            L 13         
Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z Bezručových sadů k tenisovým 
kurtům 

            L 14          
Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z Bezručových sadů do botanické 
zahrady pod vilou Primavesi 

            L 15  
Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z Bezručových sadů do botanické 
zahrady pod Andělem 

            L 16 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z Chomoutova na Poděbrady              

            L 17 Lávka pro pěší přes obtok Mlýnského potoka na Švýcarském nábřeží           

 

 

Typ objektu: PODCHODY 
 

 

Ozn.  podchodu      Název podchodu a překážky                                                                 

         35 - 144a Podchod pod ulicí Foerstrovou z ulice Na vozovce                                       

         35 - 144b    Podchod pod ulicí Foerstrovou z ulice Štítného do ulice Hněvotínské            

         35 - 147.2 Podchod na ul. Tovární u závodu Nestlé pod sestupnou rampou MÚK         

         35 - 147.4  Podchod na ul. Tovární u závodu Nestlé pod vzestupnou rampou MÚK          

         35 - 150 Podchod pod ulicí Tovární z ulice Barákovy u podniku ISH a.s.                    

         35 - 151   Podchod pod ulicí Tovární k autobusovému nádraží                                   

         46 - 022a.3 Podchod pod ulicí Brněnskou z ulice Heyrovského k Fakultní nemocnici       

         46 - 022b.3 Podchod pod ulicí Brněnskou z ulice Heyrovského do ulice Pionýrské         

 

Mosty, lávky a podchody vč. vybavení jsou v majetku objednatele, údržbu provádí dodavatel. 
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Příloha č. C6 
 

  Seznam sběrných místních komunikací (II. funkční třída) 
 

POŘADOVÉ 
ČÍSLO 

FUNKČNÍ TŘÍDA 
MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE 

OZNAČENÍ 
MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE 
NÁZEV ULICE 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ 

POZNÁMKA 

1. II.  1b 8. května Olomouc-město   

2 II.  77b Denisova Olomouc-město   

3 II.  81b Dlouhá Lazce   

4 II.  108b Erenburgova Hejčín   

5 II.  138b Havlíčkova Olomouc-město   

6 II.  149b Hněvotínská Nová Ulice   

7 II. 156b Horní hejčínská Hejčín   

8 II.  162b Hraniční Nová Ulice   

9 II. 175b I. P. Pavlova Nová Ulice   

10 II.  194b Jeremenkova Hodolany   

11 II. 201b Jílová Nová Ulice   

12 II. 218b Kafkova Nová Ulice   

13 II. 238b Kmochova Nová Ulice   

14 II.  243b Komenského  Olomouc-město   

15 II. 252b Kožušanská Nemilany   

16 II.  257b Krapkova Nová Ulice   

17 II.  270b Kyselovská Slavonín   

18 II. 275b Legionářská Olomouc-město   

19 II.  281b Lidická Nemilany   

20 II.  298b Malinovského Radíkov   

21 II.  304b Masarykova třída Olomouc-město   

22 II.  346b Na Šibeníku Nová Ulice   

23 II. 352b Na Vozovce Nová Ulice   

24 II.  364b náměstí Národních hrdinů Olomouc-město   

25 II. 367b náves Svobody Holice   

26 II. 373b Neředínská Neředín   

27 II.  383b Okružní Nová Ulice   

28 II.  394b Palackého Olomouc-město   

29 II.  401b Pavelkova Hodolany, 
Holice 

  

30 II.  406b Pekařská Olomouc-město   

31 II.  429b Polská Nové Sady   

32 II. 448b Přichystalova Nový Svět dotace 

33 II.  452b Radíkovská Svatý Kopeček   

34 II. 465b Rooseveltova Nové Sady   

35 II. 477b Řepčínská Řepčín   

36 II.  484b Schweitzerova Povel   

37 II. 491b Sladkovského Holice   

38 II. 514b Stupkova Nová Ulice   

39 II.  537b Štítného Nová Ulice dotace 

40 II.  559b třída 1. máje Olomouc-město   

41 II.  560b třída 17. listopadu Olomouc-město   

42 II.  561b třída Kosmonautů Hodolany   

43 II. 564b třída Svobody Olomouc-město   

44 II. 565b třída Svornosti Nová Ulice   

45 II. 608b U Solných mlýnů Holice   

46 II.  639b Vejdovského Hodolany   

47 II.  647b Vítězství Droždín   

48 II. 662b Wolkerova Nová Ulice   

49 II. 686b Zikova Nové Sady   

50 II.  689b Zolova Slavonín   

51 II. 697b Žižkovo náměstí Olomouc-město   

52 II.  698b Švýcarské nábřeží Nové Sady   

53     Přednádražní prostor 
  

dotace - prohlídky 
nutné do 31. 1. 2016 

54     Dolní náměstí 
  

dotace - prohlídky 
nutné do 31. 7. 2020 
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Příloha č. D 1 
 

Ceník prací a služeb na úseku veřejného osvětlení a světelných signalizačních 
zařízení (bez DPH)  

 
 
ceníková položka              měrná jednotka            cena za jedn. v Kč 
 
 
revize elektro dle ČSN  ks   
opravy porevizních závad ks           
*)nátěr stožáru vč. výložníku ks        
*)výměna sadového stožáru 
      technologií  KAVÝS ks   
*)záchovná údržba stožárů VO ks                                                
plošná výměna výbojek ks    
výměna svítidla na sil. stožáru ks   
výměna LED svítidla na sil. stožáru ks   
výměna sad.svítidla – s regulací ks   
výměna sad. svítidla ks   
výměna sad. LED svítidla ks   
výměna kabelové smyčky ks   
osazení svítidla MC 2 ZEBRA ks   
osazení svítidla MC 2 ZEBRA –výložník ks                                         
výměna RVOO  ks                                   
výměna RVO ks                                 
výměna RVO a regulace ks                                
modernizace RVO ks   
*)výměna sadového stožáru ks                                 
*)výměna silničního stožáru ks                                 
údržba světelných bodů                   
 (celkem 13 000 světelných bodů - 
 plošná výměna výbojek, odstraňování  
 poruch apod.) a elektrická energie na  
 světelné body den   
 
 
nátěry stožárů SSZ ks   
plošná výměna žárovek na jedné křižovatce ks   
záchovná údržba na jedné křižovatce  
  - komplexní ks   
údržba světelných křižovatek 
  (při 39 křižovatkách), elektrická energie  
  na světelné křižovatky den   
 

 

Poznámka: 
*) Takto označené položky se fakturují bez DPH ve smyslu § 92a, §92e zákona              

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jelikož jsou 
předmětem nájemní smlouvy k umístění reklamních ploch a instalaci reklamních 
zařízení. 
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Příloha č. D 2 
 
Objem prací a služeb na úseku veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení  

 
 
 

       finanční objem v tis. Kč 
       bez DPH          vč. DPH 21% 
 
 
úsek veřejného osvětlení   
 
revize elektro dle ČSN   
včetně oprav porevizních závad 
a ostatních oprav 
  
úsek světelné signalizace   
  
ostatní nespecifikované práce a služby     
 

 
Celkový finanční objem 38 677,686 46 800,000  
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Příloha č. E 1  
                    

Ceník prací a služeb na úseku  péče o městskou veřejnou zeleň  
                                                 (bez DPH) 
                                       
Kosení trávníků  

 četnost pokosů kvalitat. podmínky cena/m2 

v rovině 
 
ve svahu a nerovný 
terén 

5x 
 

5x 

s vyhrabáním a odvozem hmoty 
 
s vyhrabáním a odvozem hmoty 

 

v rovině 
 
ve svahu a nerovný 
terén 

6x 
 

6x 

s vyhrabáním a odvozem hmoty 
 
s vyhrabáním a odvozem hmoty 

 

Cena za kosení obsahuje posečení, vyhrabání a odvoz travní hmoty na meziskládku. 
Při sečení bez shrabání travní hmoty nesmí být na ploše ponechány chomáče nebo 
hromádky trávy, ty musí být odstraněny. 
 
Sečení komunikační zeleně                m²                                   
 
Hrabání listí s následným odklizením vzniklého odpadu na meziskládku  
                                                            m²                                      
 
Odvoz travní  hmoty a shrabaného listí z meziskládky ke zpracovateli 
                                                            km   
 
Odstranění ruderálního porostu mechanicky s naložením, odvozem 
shrabků do 20 km a se složením                          
                                                            m²                                   
 
Odstranění stařiny s naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením 
                                                            m²                                     
 
Odstranění náletových dřevin s naložením a se složením 
                                                            m²                               
 
Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do 
vzdálenosti 20 km, se složením na hromady nebo s naložením na 
dopravní prostředek v rovině nebo ve svahu o průměru kmene na 
řezné ploše pařezu 
do 100 mm                                          kus   
do 200 mm                                                kus                               
do 300 mm                                                kus                                 
přes 300 do 500 mm                                 kus                                
přes 500 do 700 mm                            kus                             
přes 700 do 900 mm                          kus                         
přes 900 do 1000 mm                         kus                         
přes 1000 mm   kus   
Pokácení stromu ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu  
s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 km, se složením 
na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo  
svahu do 1:5 o průměru kmene na řezné ploše pařezu 
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přes 100 do 300 mm                               kus                 
přes 300 do 500 mm                               kus                              
přes 500 do 700 mm                               kus                              
přes 700 do 800 mm                                 kus                         
přes 800 do 1000 mm                             kus                      
přes 1000 mm   kus   
 
Ořez a tvarování živých plotů s následným odklizením vzniklého odpadu 
do vzdálenosti 20 km                             m²                              
 
Stříhání růží s následným odklizením vzniklého odpadu na vzdálenost 
do 20 km                                        kus                                
 
Vypletí s následným odklizením vzniklého odpadu na vzdálenost 
do 20 km       s nakypřením                  m²                           
                          bez nakypření            m²                            
 
Ostatní práce neobsažené v ceníku služeb budou oceňovány hodinovými sazbami nebo 
cenami dohodou, opírajícími se o katalog popisů a směrných cen stavebních prací a 
souboru podkladů pro tvorbu cen „Údržba veřejné zeleně“, „Údržba veřejných 
prostranství“ a ceníků služeb platných u dodavatele. 
 
Práce v hodinové sazbě 
specializované práce                                hod.                         
kvalifikované práce                                   hod.                               
nekvalifikované práce                               hod.                           
   
Práce mechanizmů 
štěpkovač   mth        
kultivátor   mth                       
fréza na pařezy   mth   

 
Zálivka - voda   m3   
            - napouštění a vypouštění   čtvrthodina   
            - kilometrovné   km   
 
Pracovní plošina - práce   hod.   
                           - doprava   km   
     
Malé nákladní vozidlo (Multicar, Bonetti apod.)   km   
 
AVIA (kontejnerová)   km    
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Příloha č. E 2 
 
Objem prací a služeb na úseku péče o městskou veřejnou zeleň  
 
 

tis. Kč  
                           bez DPH    vč. DPH 
 

1.   kosení celkem (5 sečí)                                                             

2.   listí                                                                                           

3.   ošetřování stromů a keřů     

4.   čištění ploch zeleně od odpadků                                              

5.   pískoviště, technické a hrací prvky v zeleni                             

6.   správcovství a údržba parků, hřišť a odpočinkových ploch, 
Park Malého Prince   

  7.   přednádražní prostor – sadové úpravy, protihluková stěna  
(sečení trávníků, odplevelování záhonů, stříhání keřů,  
zálivka keřů, stromů, údržba stromů, úklid odpadků v keřích 
a trávnících)   

8.    psí výběhy   

9.   pletí   

10.   obnova a rekonstrukce doprovodné komunikační  
zeleně, rekonstrukce a zakládání zelených ploch   

11.   rekonstrukce kalamitní zeleně   

 

Celkem 39 057,851 47 260  
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Příloha č. E 3 
 
Rozsah udržovaného území města Olomouce v rámci péče o veřejnou zeleň  
 
 
položka                                                                                      výměra v m² 
 
trávníky -  rovina                                                                   1.755.119 
              -  svah a nerovný terén                                          588.220 
              -  komunikační                                                               121.912 

trávníky celkem                                                                         2.465.251 
listí                                                                                           1.462.660                                                
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Příloha č. E 4 
 

 

Seznam dětských hřišť v údržbě dodavatele. 
 
1. Politických vězňů 1  

(2 pískoviště s oplocením, pružinové houpadlo – slon, věž se skluzavkou, malá 
skluzavka – žlutá, řetězová houpačka s dopadovou plochou, 2 lavičky s opěradlem) 

2. Politických Vězňů 15  
(pískoviště s oplocením, lavička bez opěrky, houpací síť, odpadkový koš, šplhací věž 
se skluzavkou, houpací prvek) 

3. Norská 26  
(pískoviště s oplocením, 3 lavičky bez opěrky, věž se skluzavkou, odpadkový koš) 

4. Za Vodojemem 
(pískoviště s oplocením, 2 řetězové houpačky, pružinová houpačka – kladina, 
pružinové houpadlo – kůň, lavička s opěrkou, odpadkový koš - oranžový plast, věž se 
skluzavkou - dopadová plocha, lavička bez opěradla, řetězová houpačka kladinová,  
2 břevnové houpačky, pískoviště s oplocením, pružinové houpadlo – kůň, skluzavka 
s dopadovou plochou, prolézačka, kladinová houpačka – dřevěná) 

5. Hraniční 
(pískoviště s oplocením, pružinové houpadlo – kůň, skluzavka s dopadovou plochou, 
prolézačka, kladinová houpačka – dřevěná, herní sestava na šplhání, odpadkový koš 
plechový) 

6. Neumanova  
(oplocené pískoviště, 2 lavičky s opěradlem, houpačka, šlapací válec, pružinové 
houpadlo - kůň) 

7. Václava Řezáče III. 
(oblouková kladina, šplhací sestava, tříramenný šplhací prvek, houpací auto) 

8. Balbínova 
(herní prvek se skluzavkou, prolézací válec, 2 řetízkové houpačky, dřevěná 
houpačka, kyvadlová houpačka, houpačka žirafa, houpačka nosorožec, 2 lavičky 
s opěradlem) 

9. Bieblova u MŠ 
(provazová pyramida s dopadovou plochou, věž se skluzavkou a provazovou lávkou, 
odpadkový koš, 2 pružinové trampolíny, lavička bez opěradla) 

10. Mišákova 
(věž se skluzavkou, žebřinová sestava, nakloněná stěna na lezení, 3 lavičky bez 
opěradla, dřevěná houpačka vahadlová, 3 kladiny, pískoviště s oplocením, pružinové 
houpadlo – delfín, koutek pro malé děti)  

11. Jeremiášova, vnitroblok 
(2 lavičky bez opěradla, šplhací soustava – kužel, 2 závěsné houpačky, Lappset, 
pískoviště s oplocením, 4 lavičky s opěradlem, odpadkový koš) 

12. Jeremiášova u MŠ 

(pískoviště s oplocením, pružinové houpadlo – kůň, odpadkový koš, malá 
skluzavka, 2 lavičky bez opěradla) 

13. Kischova 
(pružinové houpadlo vícemístné, kolotoč malý, prolézačka – koule, šplhací stěna – 
kruh, kladinová houpačka, elliptical, 2 lavičky s opěradlem, šplhací stěna, řetízková 

houpačka, 2 pružinavá houpadla – kůň, pískoviště s oplocením, lavička bez 
opěradla, odpadkový koš, šplhací stěna s dopadovou plochou) 

14. Varšavské náměstí 
(pískoviště s oplocením, pružinové houpadlo – motocykl, věž se skluzavkou, lavička 
bez opěradla, odpadkový koš) 
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15. Družební 
(pískoviště s oplocením, hrací prvek – loď se skluzavkou, lavička s opěradlem, 
odpadkový koš) 

16. Družební, za garážemi 

(pískoviště s oplocením, pružinové houpadlo – kůň, 2 lavičky s opěradlem) 
17. Sienkiewiczova 

(2 pískoviště s domečkem, 3 lavičky bez opěradla, 5 laviček s opěradlem, talířová 
houpačka, 2 odpadkové koše, malý kolotoč, břevnová houpačka, pružinové houpadlo 
– žirafa, koule na pružině) 

18. Kosmonautů 1 
(věž se skluzavkou s dopadovou plochou, řetízková houpačka, dřevěná houpačka, 
pískoviště s oplocením, lavička bez opěradla) 

19. Kosmonautů 2 
(skluzavka s dopadovou plochou, řetízková houpačka, pružinové houpadlo – pes, 
dřevěná houpačka, lavička s opěradlem, pískoviště s oplocením) 

20. Smetanova 
(skluzavka s dopadovou plochou, pískoviště s oplocením, dřevěná houpačka, 5 
laviček bez opěradla) 

21. Blanická 
(pískoviště s oplocením, věž se skluzavkou a provazovou lávkou, malý kolotoč, 
pružinové houpadlo – delfín, 2 řetězové houpačky, 5 laviček bez opěradla) 

22. Kaštanova 
(pískoviště s oplocením, malá provazová houpačka, pružinové houpadlo pro 4 osoby, 
malá herní sestava – skluzavka, 2 lavičky s opěradlem, pružinový talíř s dopadovou 
plochou) 

23. Veverkova 
(řetízková houpačka s dopadovou plochou, věž se skluzavkou, pružinové houpadlo – 
pes, pružinové houpadlo – kůň, dřevěná houpačka, lavička s opěradlem, lavička bez 
opěradla, pískoviště s oplocením, kolotoč) 

24. Kmochova, Telecom 
(pískoviště s oplocením, skluzavka dřevěná, provazová lezoucí stěna s řetízkovými 
houpačkami, sestava pro lezení, kladinová houpačka, Elliptical, 2 lavičky 
s opěradlem) 

25. Jílová 
(věž se skluzavkou a šikmou plochou, věž se skluzavkou a houpačkami pro malé 
děti, 2 pružinová houpadla – kůň, sestava pro lezení pro malé děti, pískoviště 
s oplocením, 2 lavičky s opěradlem, odpadkový koš) 

26. Na Vozovce 46 
(šplhací stěna s dopadovou plochou, dřevěná houpačka, věž se skluzavkou a 
dopadovou plochou, pískoviště s oplocením, lavička s opěradlem) 

27. Wolkerova 
(šplhací stěna s dopadovou plochou, dřevěná houpačka – pružinová, věž se 
skluzavkou a dopadovou plochou, pískoviště s oplocením, 2 lavečky s opěradlem, 
odpadkový koš, 2 řetízkové houpačky) 

28. Hněvotínská – Stupkova 
(věž se skluzavkou a dopadovou plochou, pružinové houpadlo – pes, pískoviště 
s oplocením, lavička bez opěradla) 

29. Karafiátova – Frágnerova 
(loď se skluzavkou a dopadovou plochou, dřevěná houpačka, pružinové houpadlo – 
kůň, pískoviště s oplocením, odpadkový koš, lavička bez opěradla) 

30. Řezáčova – U Moravy 
(pískoviště s oplocením, loď se skluzavkou a dopadovou plochou, pružinové 
houpadlo – kůň, 2 lavičky bez opěradla) 
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31. Rošického – Frágnerova 
(pískoviště s oplocením, loď se skluzavkou a dopadovou plochou, pružinové 
houpadlo – kůň, 2 lavičky bez opěradla, břevnová houpačka) 

32. Dlouhá – Urxova 
(pískoviště s oplocením, pružinové houpadlo – želva, věž – pyramida, řetězová lávka, 
skluzavka – myš, odpadkový koš) 

33. Synkova 
(pískoviště s oplocením, pružinové houpadlo – kůň, lavička) 

34. Litovelská 
(pískoviště s oplocením, 4 lavičky s opěradlem, pružinová houpačka, síťová 
prolézačka, pružinové houpadlo – květina, 2 řetízkové houpačky s dopadovou 
plochou) 

35. Tovární 
(pískoviště s oplocením, lavička s opěradlem, odpadkový koš, kolotoč, pružinové 
houpadlo – kůň, pružinová houpačka dřevěná) 

36. Foerstrova 13 
(velké pískoviště s oplocením, 2 lavičky s opěradlem, věž se skluzavkou, řetězová 
houpačka – lana s dopadovou plochou)  

37. Kubátova 
(věž se skluzavkou a lávkou s dopadovou plochou, provazové stěny s dopadovou 
plochou, dřevěná houpačka, pružinové houpadlo – delfín, pružinové kyvadlo, 
řetězová houpačka dvojitá, pískoviště s oplocením, 2 lavičky bez opěradel) 

38. Werichova 11 
(velké pískoviště s oplocením, 2 lavičky s opěradlem, odpadkový koš, pružinové 
houpadlo – kůň) 

39. Werichova 
(velké pískoviště s oplocením, 2 lavičky s opěradlem, odpadkový koš, kolotoč, 
pružinové houpadlo – delfín, herní prvek – řetězové houpačky se žebříky) 

40. Zikova – Trnkova 
(velké pískoviště s oplocením, 2 lavičky s opěradlem, odpadkový koš, kolotoč, 
pružinové houpadlo – delfín, herní prvek – řetězové houpačky se žebříky, talířový 
kolotoč, 2 lavičky s opěradlem, oválná kolébka, velká talířová houpačka, pružinové 
houpadlo - delfín) 

41. Pionýrská 
(věž se skluzavkou a nakloněnou plochou, šplhací prvky, pískoviště s oplocením, 
lavička bez opěradla, odpadkový koš) 

42. Hraniční 
(věž se skluzavkou, provazová pyramida, kolotoč, 2 houpačky, malá skluzavka, 
pískoviště s oplocením, lavička bez opěradla, 2 lavičky s opěradlem, 2 lavičky bez 
opěradla, pružinové houpadlo – kůň, pružinové houpadlo – žirafa, odpadkový koš) 

43. Černovír 
(2 řetízkové houpačky, kolotoč, pružinové houpadlo – pes, pružinové houpadlo – 
kačer, prolézačka, skluzavka se šplhací stěnou, 2 lavičky s opěradlem)  

44. Chomoutov 
(pískoviště, herní sestava – skluzavka, 2 pružinová houpadla – motorka, žebřík, lano, 
hrazda, kladina, 2 lvičky bez opěradla, odpadkový koš, šplhací pyramida) 

45. Droždín 
(pískoviště s oplocením, 5 laviček bez opěradla, 2 odpadkové koše, provazová 
pyramida, točivá skluzavka, 3 pružinová houpadla – delfín, květina, 2 dřevěné 
řetězové houpačky) 

46. Nemilany 
2 velké herní prvky – skluzavka se 3 věžemi a šplhací stěnou, žebříky, 8 laviček 
s opěradlem, 2 odpadkové koše, 2 řetězové houpačky, stojan na kola) 
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47. Radíkov 
(dřevěná houpačka, šplhací sestava s dopadovou plochou, 1 herní sestava pro věk 
kategorii 0 – 6 let – věž se skluzavkou a šplhacími prvky, 1 pružinová houpačka) 

48. Přichystalova – Ručilova 
(2 pískoviště s oplocením, 3 lavičky s opěradlem, závěsná houpačka, věž se 
skluzavkou, odpadkový koš) 

49. Přichystalova 
(pískoviště s oplocením, lavička, 2 závěsné houpačky) 

50. Lošov 
(1 herní sestava – 2 věže se skluzavkou, tunelem a šplhacími prvky, řetězovou 
dvouhoupačkou, 1 lanová  šplhací sestava - pyramida, 1 vahadlová houpačka, 2 
pružinové houpačky – Pes a Motorka, 1 kolotoč, pryžové a štěrkové dopadové 
plochy) 

51. Nedvědova 
(šplhací hrací sestava, talířová houpačka, kruhový průlez, pružinové houpadlo – kůň, 
pružinové houpadlo – beruška, skluzavka – lokomotiva, čtyřramenné houpadlo, 9 
laviček bez opěradla, talířové nášlapy, 2 odpadkové koše) 

52. Parčík Lesní 
(hřiště 0 – 6 let : 2 ks pružinových houpadel (Koník a Motorka), 1 vahadlová 
houpačka čtyřmístná, 1 skluzavka do svahu s podestou, 1 závěsná dvouhoupačka, 1 
pískoviště 3 x 3m s oplocením 6 x 6m s 1 brankou a 1 výměn. dílcem) 
(hřiště 6 – 12 let : 1 lanová pyramida, 1 závěsný tříramenný kolotoč, 1 pružinová 
houpačka na stání) 

53. Fischerova 
(herní prvky pro 0 – 6 let : 1 lezecká lanová sestava se 3,  1 závěsná houpačka 
Hízdo, 1 vahadlová houpačka, 1 pružinová houpačka 2 mmístná Koníci, 1 pružinová 
houpačka Želva, 1 točidlo třímístné),   
(herní prvky pro 6 – 12 let : 1 sestava Flora – se skluzavkou, šikmou rampou, 
žebřinami a šplh. tyčí (věk kategorie 6 – 12 let), 1 šplhací setava s žebřinami a 
hrazdami, 1 pergola se šplhacím lanem; 4 lavičky s opěradly)  

54. Park Malého prince 
(3 dřevěné pergoly s cihelnými zídkami a atypickými dřevěnými lavičkami, 1 oplocené 
hřiště 0 – 6 let – s 1 pískovištěm, 1 lezeckou sestavou se skluzavkou, 1 balanční 
kruhovou pružinovou houpačkou a 2 lavičkami; 1 závěsná řetízková dvouhoupačka, 
1 lanový prvek Molekula, 1 vahadlová houpačka na pružině, 1 sportovní hřiště pro 
míčové hry s umělým trávníkem, 1 závěsná houpačka Hnízdo, 1 kovovo – plastová 
šplhací sestava se skluzavkou a lanovými prvky, 1 kovová šplhacísestava 
s hrazdami) 

55. U Kovárny 
(1 lezecká 3D stěna, 1 šplhací sestava se 3 věžemi, 1 nerez skluzavkou, mobilní 
lávkou, šplhací sítí a tyčí, dřevěné nízké atypické lavice k ležení nebo přebalování) 

56. Chválkovice Šubova x Kubatova 
(1 hrací sestava se skluzavkou a šplhacími prvky, 1 řetězová dvouhoupačka,            
1 lanová šplhací sestava,1 vahadlová houpačka, 1 pružinová houpačka Motorka,       
1 točidlo, 1 oplocené pískoviště 3 x 3 m, štěrkové dopadové plochy) 

57.   Chválkovice  Na Trávníku 
       (hřiště pro  věk 0 – 6 let; 1 herní sestava – věž se šplhacími prvky a skluzavkou 

s výškou do 1m, 1 závěsná houpačka Hnízdo, 1 kolotoč, 1 pružinové houpadlo 
motorka, 1 pružinové dvoumístné houpadlo na stání – tučňáci, pryžové dopadové 
plochy pod všemi herními prvky) 
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Příloha č. F 1 
 

Seznam dětských sportovišť, u nichž zajišťuje údržbu dodavatel 
 
1. Masarykova – Neumannova  

(povrch asfaltový, 2 universální branky, modul oplocení, 4 basketbalové koše) 
2. Bieblova  

(povrch asfaltový, 2 universální branky, modul oplocení, 2 basketbalové koše) 
3. Vojanova  

(povrch asfaltový, 2 universální branky, modul oplocení, 4 basketbalové koše) 
4. Radíkov 

(povrch asfaltový, 2 universální branky, 2 basketbalové koše) 
5. U Kovárny  

(povrch asfaltový, 2 universální branky, modul oplocení, 2 basketbalové koše) 
6. Stiborova  

(povrch asfaltový, 2 universální branky, modul oplocení, 2 basketbalové koše) 
7. Dukelská A 

(povrch asfaltový, 2 basketbalové koše, částečné oplocení) 
8. Dukelská B  

(povrch písčitohlinitý, 2 volejbalové sloupky) 
9. Werichova  

(povrch asfaltový, 2 hokejové branky, modul oplocení) 
10. Pionýrská  

(povrch asfaltový, 2 universální branky, modul oplocení) 
11. Hraniční A 

(povrch asfaltový, 2 universální branky) 
12. Hraniční B 

(povrch asfaltový, 2 universální branky, 2 lavičky bez opěradla) 
13. Za Vodojemem A  

(povrch asfaltový, 2 universální branky, modul oplocení, 2 basketbalové koše,           
2 lavičky s opěradlem) 

14. Za Vodojemem B  
(povrch asfaltový, 2 universální branky, modul oplocení, 2 lavičky s opěradlem) 

15. Lošov 
(povrch asfaltový, 2 basketbalové koše) 

16. Černá cesta 
(oplocení, 2 volejbalové sloupky) 

17. ZŠ Dr. Horákové (Werichova) 
(velká lanová průlezka, 4 lavičky zahradní, 3 odpadkové koše) 

18. Bělidla – Bystrovanská 
(povrch asfaltový, 2 universální branky, 2 basketbalové koše) 

19. Toplany 
(povrch asfaltový, 2 basketbalové koše, 2 universální branky) 

20. V Hlinkách 
(3 šlapací válce s dopadovou plochou, čtvercová hrazda, 3 lavičky, oblouková 
sestava se sítí a nakloněnou rovinou, povrch zámková dlažba, 3 basketbalové koše) 

21. Černá cesta (Orlák) 
(2 pružinová houpadla, lanová dráha, provazové žebřiny, 2 dřevěné houpačky,         
2 skluzavky, pirátská loď, točité schody kovové, dutý kámen, dřevěné opevnění, 
stojan na kola, provozní řád, 3 odpadkové koše) 

22. Řepčínský park 
(lavice Shaker, posilovací lavice, strečinková sestava, šlapáky, hrazdy, kladina, 
odpadkový koš plastový, provozní řád) 
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23. Holice  
(2 řetízkové houpačky, provazové šlapací talíře, pískoviště s oplocením, kolotoč, 
pružinové houpadlo) 

24. Sv. Kopeček  
(herní věžová sestava MAX, lezecká sestava TIM, vahadlová houpačka, závěsný 
kolotoč, dvojhrazdí, pružinové houpadlo 2ks) 

25. Sokol Chválkovice  
(věžová sestava se skluzavkou Náprstek, pružinové houpadlo Vulkán) 

26. Sokol Týneček  
(lanovka s nástupní hranou, houpačka dvojmístná, kolotoč k sezení, věžová sestava 
se skluzavkou) 

27. Kischova II 
(trojitá bradla, hrazda, jednohrazda, žebřík šikmý, žebřík vodorovný, hrazda lomená, 
držák s kruhy, lavice relax, lavice šikmá, malá bradla) 
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Příloha č. F 2 
 

Objem prací při údržbě dětských sportovních hřišť  
 

             
                    tis. Kč  
 bez DPH vč. DPH 
 
1. Kontrolní činnost   
2. Opravy a údržba (vč. vývozu košů                             
   
Celkem 247,934 300,0  
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Příloha č. G 1 
 
 
 

Specifikace ostatních služeb vykonávaných pro město Olomouc  
 
 
                                                                                                             

název služby               objem objednaných 
výkonů v tis. Kč 

    bez DPH  včetně DPH 
  
1. Odstranění následků škod v důsledku mimořádných  
 událostí na území města Olomouce vč. přívalových povodní   
 
2.   Údržba vodočetných latí (Chomoutov, Černovír,  
 Velkomoravská, U Dětského domova)                                            
 
3.   Údržba objektů civilní ochrany                                                  
  
4.   Údržba přečerpávací stanice v Chomoutově                               
 Údržba související dešťové kanalizace, výústního  
 objektu a revize zpětné klapky               
 
   
Celkem (odbor ochrany)                                        206,611 250                     
    
 
 

 

Služby týkající se položek č. 1 a č. 3 budou objednávány přímo odborem ochrany dle 
aktuální potřeby. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 38 

 
Příloha č. H 1 
 

Ceník prací při provozování a údržbě jednotlivých objektů přednádražního prostoru  
 

objekt (zástupce objednatele – odbor MMOl / zástupce dodavatele  celková cena 
  – provozovna TsmO, a.s.)                                     v tis. Kč  
 bez DPH vč. DPH 
 
V9 Fontána, V6 Pítka (majetkoprávní / správa budov) 370,248 448  
 V9 Fontána   
      1. spotřeba medií  

- elektrická energie 
- vodné a stočné 

      2. údržba a revize                                                                       
- servis dodavatele technologického zařízení 
- údržba a opravy 
- výměna světelných zdrojů 
- úklid a čistění vodní nádrže 
- revize elektroinstalace a el. spotřebičů 
- ostatní náklady                                                                                  
- náklady na výpočetní techniku                                           
- SW na obměnu hudebního doprovodu (cca 10 skladeb 

ročně včetně koordinace s nasvícením a tryskami)             
- autorská a interpretační práva                                         

V6 Pítka – 2 ks (předpokládaný provoz 8 měsíců v roce)  
      1. spotřeba medií                                                          

- vodné a stočné 
      2. údržba a opravy                                                      

- náhradní díly včetně demontáže a montáže 
- pravidelné prohlídky – mzdové náklady 

 
V8 Mobiliář (odbor kancelář tajemníka / čištění)      338,843 410  

I.-III.etapa - přednádražní mobiliář (10 ks oboustranných laviček,  

50 ks jednostranných laviček, 2 ks laviček na konzole,  
36 ks odpadkových košů, 2 ks stojany na kola, 5 ks  
sloupků)                                

IV.etapa -  přednádražní mobiliář (29 ks jednostranných laviček,  

 2 ks oboustranných laviček, 25 ks odpadkových košů,  
 1 ks pítko)                                            

 
V7 Informační systém a označníky MHD (vnějších vztahů  20,661 25 
             a informací / komunikace)           
 
P1 Podzemní parkoviště (dopravy / podzemní parkoviště) 4130,579 4998 
      správa parkoviště, podchodu pro pěší a 7 prodejních jednotek 
      údržba a revize dle STP  
      spotřeba médií  
      ostatní náklady  
      nepředvídané náklady  

- budou proplaceny na základě vzniklých situací 
Spotřeba médií a nepředvídatelné náklady budou proplaceny až na základě skutečného 
čerpání, nikoliv paušálně. 
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Příloha č. I 1 

 

Ceník za parkování 

Za parkování v podzemní parkovacím objektu budou účtovány tyto ceny: 

 
roční pronájem komerční (Kč/rok) 16 000 
měsíční pronájem komerční (Kč/měs.)     1 500 
roční pronájem (Kč/rok)   9 000 
měsíční pronájem (Kč/měs.)       800 
dlouhodobé stání 4 – 12 hod. (Kč)       40 
celodenní stání 12 – 24 hod. (Kč)     90 
krátkodobé stání (Kč/hod)      10 
 
parkování pro účastníky společenských a kulturních akcí objednané pořadatelem: 
roční pronájem komerční (Kč/rok) 16 000 
jednodenní stání (Kč)  90 
každý další započatý den (Kč) 40 
 
 
Ceny stání se účtují za každou započatou hodinu, příp. za rok nebo měsíc běžící od 
uzavření smlouvy o pronájmu. 

 
Parkovací lístek pro krátkodobé, dlouhodobé a celodenní stání platí jako volná  jízdenka 
MHD pro  jednu osobu po dobu 60 min. od jeho vydání. 
  
 
Komerčním pronájmem se rozumí pronájem podnikatelského subjektu.  
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Příloha č. J 1 
 
Ceník  služeb za správu, provoz a údržbu Arionovy kašny a fontány NAMIRO, ul. 
Palackého v Olomouci  / před budovou NAMIRO/, za správu, provoz a údržbu 
Michalských schodů; za správu a údržbu Památníku bojovníků za svobodu a demokracii 
na Tř. 17. Listopadu v Olomouci; za správu, provoz a údržbu mlžítka v areálu Parku 
Malého prince. 

 
                             Celková cena v tis. Kč 
                                                                                                    bez DPH            vč. DPH 
Arionova kašna 
1. spotřeba médií 

- el. energie 
- vodné a stočné 

2. provoz, čištění, údržba a opravy 
Celkem    200,826 243                        
 
 
Fontána NAMIRO  
1. spotřeba médií – vodné a stočné 
2. údržba a opravy  

- náhradní díly včetně montáže a demontáže 
- pravidelné prohlídky – mzdové náklady 

Celkem                                                                               47,934 58 
 
 
Michalské schody 
1. ruční úklid, zamykání a odemykání brány,  

drobná stavební údržba  
2. drobné opravy  
Celkem 246,281 298  
 
 
Památník bojovníků za svobodu a demokracii 
1. odstranění nečistot a napadaných listů cca 3-5 krát ročně  
 (z plochy s kačírkem), omytí povrchu 1-2 ročně, příp.  

odstranění mechu apod., výměna světelných zdrojů dle  
potřeby a vyčištění, kontrola upevnění, vyčištění příp.  
oprava textu, další potřebné běžné udržovací práce, 
oprava event. poškození vandaly, odstranění grafiti a nový  
antigrafiti nástřik v průměru jednou za dva roky (popř.  
častější dílčí opravy) 

2. spotřeba elektrické energie 
Celkem 16,529 20  
 
 
Mlžítko v areálu Parku Malého prince 
1. spotřeba médií - vodné a stočné                                                                   
2. údržba a opravy                                                                    

-  náhradní díly včetně demontáže a montáže   
-  pravidelné prohlídky – mzdové náklady 

Celkem 10,744 13  
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Příloha č. K 1 
 

Ceník jednotlivých prací při vedení pasportu a rozkopávek 
 

 finanční objem v Kč/měsíc 
 bez DPH 
 

  

pasport MK   
rozkopávky MK   
pasport VO a SSZ   
pasport VZ   
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Příloha č. K 2 
 

Objem prací a služeb na úseku pasportizace a rozkopávek  
 
 

                       finanční objem v tis. Kč  
  bez DPH vč. DPH 
 

1. pasport MK    
2. rozkopávky MK   
3. pasport VO a SSZ   
4. pasport VZ   

 
Celkový finanční objem 2 200,000 2 662   
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Příloha č. L 1  
 
 

Ceník služeb specifikovaných přílohou L 1 
 
 
název služby                                                                                          výše objednaných  

      výkonů v tis. Kč 
    bez DPH    vč. DPH 
 

Odbor kancelář tajemníka 
 
1. provoz veřejných WC                                                                      
 (WC při Parku Malého prince, WC na Svatém Kopečku -   
 provozní záležitosti v oblasti energií a ostatních vstupů).      
2. Sokolská ulice    
 (5 ks laviček, 2 ks odpadkových košů)                           
3. Horní náměstí, Wittgensteinova ul.   
    (Horní náměstí - 39 ks jednostranných laviček, 15 ks odpadkových košů,  

 3 ks stojany na kola),  
 (Wittgensteinova ul. - 2 ks jednostranných  laviček, 1 ks odpadkový koš) 

4. Dolní náměstí    
 (16 ks laviček jednostranných volně stojících, 14 ks laviček 
  jednostranných ukotvených, 17 ks odpadkových košů, 2 ks stojanů na  
 kola volně stojících, 4 ks stojanů na kola ukotvených) 

5. Přichystalova ulice   
    (6 ks jednostranných laviček, 1 ks odpadkový koš, 1 ks stojan na kola,  
 1 ks pamětní deska)  

 
Celkový finanční objem                                 601,653 728,0              
 
 
Odbor agendy řidičů a motorových vozidel 
 
1. údržba venkovního areálu Centra Semafor  
2.  údržba parkoviště Chválkovická u „ in line stezky „ 
3.   údržba parkovišť a odpočinkových ploch 
      „ in line areálu „ Hejčínské louky    
 
Celkový finanční objem  38,017 46,0  
                      

Odbor vnějších vztahů a informací  

1. údržba Římského milníku/ Olomouc-Neředín  
-  údržba, revize a opravy mobiliáře ( 2 ks laviček, 1 ks odpadkový koš)       
-   oprava event. poškození vandaly 
-  pravidelné vyvážení odpadkového koše 

-  udržování zeleně  
Nepředvídatelné náklady budou proplaceny až na základě skutečného čerpání, 
nikoliv paušálně.  
 
Celkový finanční objem  24,793 30,0  
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Příloha č. M 1 
 

Informační a orientační systém města Olomouce - seznam rozcestníků a lighboxů 

   

pozice název/popis lightbox 

1 přednádraží ANO 

2 Masarykova třída, v prostoru za mostem přes Moravu  

3 Komenského, Pasterurova ulice,  

4 Žižkovo náměstí ANO 

5 Kosinova ulice/roh  

6 Nábřeží Přemyslovců / před branou do Bezr. Sadů  

7 Wurmova ul./ 1. máje  

8 Biskupské náměstí  

9 Náměstí Republiky ANO 

10 Koželužská / pod kopcem Hanáckého pluku ANO 

11 Denisova ulice /Univerzitní  

12 Ostružnická/Denisova  

13 Na Hradě  

14 Ztracená ul.  

17 Kapucínská x Purkrabská  

19 Dolní náměstí x Panská  

20 Dolní náměstí x Lafayettova  

21 8. května  

22 Náměstí Hrdinů ANO 

23 Studenstká ul. x Dobrovského  

24 Studenstská ul.  

25 Legionářská ANO 

26 Legionářská - odbočka k plaveckému stadionu  

27 Palackého x Hynaisova  

29 třída Svobody  

30 třída Svobody u Gema ANO 

31 tř. Svobody - před KB  

32 třída Spojenců x Švermova - vstup do parku  

33 Wolkerova - Flora ANO 

34 tř. Svobody x Lafayettova ANO 

35 tř. Svobody - tržnice ANO 

36 Aksamitova ulice  

37 Aksamitova ulice - vsup do Bezručových sadů  

38 Vídeňská ulice - vstup do Smetanových sadů  

39 Tř. Svobody x Kateřinská  

40 17. listopadu - x tř. Kosmonautů  

41 17. listopadu - pěší odbočka do Bezruč. Sadů  

42 17. listopadu - u Státního zastupitelství  

43 Za S klubem u LTC -vchod do Bezr.sadů  

44 17. listopadu - u Střední školy Strojnické  

45 tř. Kosmonautů - u pěší stezky směrem k nábřeží Moravy  

46 tř. Kosmonautů x Vejdovského  

47 tř. Kosmonautů - u hotelu Sigma  

48 Jeremenkova - na hraně chodníku přes Most  

49 Ostravská - u tramvajové zastávky aut. Nádraží  

50 Tovární ul - Autobusové nádraží  ANO 
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Svatý Kopeček u Olomouce 

   

pozice název/popis ligtbox 

K1 Dvorského - směr Bazilika  

K2 Dvorského  - odbočka k restauraci Chalupa na schůdkách  

K3 Radíkovská - parkoviště u Fojtství ANO 

K4 Radíkovská x Darwinova  

K5 Radíkovská - autobusová zastávka ZOO ANO 

K7 Sadové náměstí ANO 

K8 Sadové náměstí x Krejčího  

K9 Holubova x K Hájence  

K10 Darwinova x Pod Hvězdou  

K11 vchod do ZOO ANO 
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Příloha č. M 2 
 

 

Seznam památek Systému znační památek a památných domů" 

   

  památka adresa 

1. Ariónova kašna Horní náměstí 

2. Caesarova kašna Horní náměstí 

3. Herkulova kašna Horní náměstí 

4. Merkurova kašna 28. října 

5. Radnice Horní náměstí 

6. Petrášův palác Horní náměstí 25 

7. Edelmannův palác Horní náměstí 5 

8. Salmův palác Horní náměstí 1 

9. Jupiterova kašna Dolní náměstí 

10. Neptunova kašna Dolní náměstí 

11. Mariánský sloup Dolní náměstí 

12. Hauenschidův palác Dolní náměstí 38 

13. Dům U Zlatého jelena Dolní náměstí 1 

14. Měšťanský dům u Červeného volka Dolní náměstí 39 

15. Kostel Zvěstování Panny Marie Dolní náměstí 

16. Kostel sv. Kateřiny Kateřinská ulice 

17. Klášter voršilek (dříve dominikánek) Kateřinská ulice 10 

18. Kryt civilní obrany Bezručovy sady 

19. Terezská brána tř. Svobody 

20. Chrám sv. Michala Žerotínovo náměstí 

21. Dominikánský klášter s kaplí sv. Alexeje Žerotínovo náměstí 

22. Soubor soch bolestného růžence Žerotínovo náměstí 

23. Socha sv. Floriana Žerotínovo náměstí 

24. Kaple sv. Jana Sarkandra Na Hradě 

25. Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie Slovenská ulice 

26. Dominikánský klášter Slovenská ulice 

27. Kostel sv. Mořice 8. května 

28. Jezuitský seminář Františka Xaverského Univerzitní náměstí 22 

29. Jezuitský konvikt s kaplí Božího těla Univerzitní ulice 3 - 5 

30. Kostel Panny Marie Sněžné Denisova ul. 

31. Kašna Tritonů Náměstí Republiky 

32. Jezuitská kolej a klášter Náměstí Republiky 

33. Kanovnická rezidence Náměstí Republiky 3 

34. Kanovnická rezidence Křížkovského 2 

35. Kanovnická rezidence Křížkovského 4 

36. Kanovnická rezidence Křížkovského 6 

37. Proboštská rezidence Křížkovského 8 

38. Elizabethinum Křížkovského 10 

39. Kanovnická rezidence Křížkovského 12 

40. Kanovnická rezidence Křížkovského 14 

41. Kanovnická rezidence Mariánská 7 

42. Tereziánská zbrojnice Biskupské náměstí 1 

43. Bastion vojenské pekárny Koželužská 31 

44. Hanácká kasárna tř. 1. máje 1 

45. Vojenská kadetka tř. 1.máje 3 
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46. Kanovnická rezidence Wurmova 5 

47. Kanovnická rezidence Wurmova 7 

48. Arcibiskupský palác Wurnova 9 

49. Kanovnická rezidence Wurmova 11 

50. Kanovnická rezidence Wurmova 13 

51. Socha sv. Jana Nepomuckého Václavské náměstí 

52. Katedrála sv. Václava Václavské náměstí 

53. Románský biskupský palác Václavské náměstí 

54. Kostel sv. Anny Václavské náměstí 

55. Kaple Panny Marie Ochranitelky Václavské náměstí 

56. Hospodářský dvůr kapitulního děkanství Václavské náměstí 

57. Evangelický kostel Blahoslavova 1 

58. Chrám sv. Gorazda Gorazdovo náměstí 

59. Vodní kasárna Uhelná ulice 

60. Staroměstská kasárna Studentská ulice 

61. Kostel sv. Barbory Selské náměstí - Chválkovice 
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Příloha č. M 3 
 
 
 

Objem prací při údržbě IOS  
 

             
                                 tis. Kč  
 bez DPH vč. DPH 
 
1. Kontrolní činnost a údržba  
2. Opravy   
     
Celkem 144,628 175 
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Příloha č. N 1  
 
 
Ceník služeb za provádění periodické údržby drobných vodních toků, vodotečí, pozemků 
a vodních děl a vodních ploch v městských částech Droždín, Svatý Kopeček, Lošov, 
Nedvězí, Holice, Radíkov, Řepčín, Topolany, Nová Ulice a Slavonín. 
 
 
název služby                                                                                          výše objednaných  

      výkonů v tis. Kč 
bez DPH      vč. DPH 

 
Odbor majetkoprávní 
 
1. Údržba vodních ploch – rybník Tabulák a kašna u Jalty  
 
2. Údržba povodňové mříže na Nemilance  
 
3. Údržba odvodňovacího koryta v ul. Povelská  
   
4. Údržba pozemků parc. č. 624/3, 708, 692 – břehy Adamovky  
 
5. Údržba vodoteče na pozemku parc. č. 1252 – Droždín  
 
6. Údržba vodoteče v ul. Lenhartova – Lošov  
 
7. Údržba pozemků parc. č. 420 a 331 - břehy Lošovského potoka  
 
8. Údržba podélných odvodňovacích žlabů – Lošov – dle KMČ  
 
9. Údržba břehů požární nádrže – Lošov  
 
10. Údržba vodoteče v ul. Dvorského vč. horské  
       vpusti - Svatý Kopeček  
 
11. Údržba propojení rybníků ul. Radíkovská  
       a Šeříková - Svatý Kopeček  
 
12. Údržba břehů vodního toku Romza – Nedvězí – za domem 
      pana Mazury  
 
13. Údržba odtoku rybníka – Nedvězí  
 
14. Údržba břehů parc.č. 780/1 a 780/2 a česla vodního toku  
       Přáslavická svodnice – Holice  
 
15. Údržba Hamerského náhonu v úseku  ul. U Potoka  - 
       masokombinát – čištění kryta a sečení – Holice  
 
16. Údržba  Hamerského náhonu v úseku od masokombinátu po  
      kruhový objezd v ul. Lipenská – pouze čištění koryta – Holice  
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17. Údržba Hamerského náhonu – jalový obtok a zatrubnění 
       z jalového obtoku – Holice  
 
18  Údržba podélných odvodňovacích žlabů parc. č. 648  
      parc.č. 233/1 – komunikace k chatám – Radíkov  
 
19.  Údržba přelivového objektu v ul. Na Pevnůstce – Radíkov  
 
20. Údržba nátoků vodotečí do zatrubnění – Radíkov  
 
21.  Údržba vodoteče v ul. Křelovská – Řepčín  
 
22.  Údržba podélných odvodňovacích žlabů v ul. Nedbalova 
        - Topolany  
 
23.  Údržba otevřeného odpadu v ul. Kyselovská – Slavonín  

 
Celkový finanční objem 738,017 893,000 
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III. 

 
V části ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se vkládají nové odst. 6 a 7 v tomto znění: 
6.  Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může 

být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně dodatků bude 
společností Technické služby města Olomouce, a.s. uveřejněna v registru smluv 
(pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv, dále jen ZRS). 

7. Objednatel bere na vědomí, že dodavatel u smluv, které uzavírá jako dodavatel nebo 
zhotovitel a týkají se hlavních předmětů jeho podnikatelské činnosti (nakládání 
s odpady, opravy a údržba komunikací včetně jejich čištění a zimní údržby, údržba a 
výsadba veřejné zeleně a opravy a údržba veřejného osvětlení a světelných 
signalizačních zařízení) se za obchodní tajemství pokládají informace o druhé 
smluvní straně a informace o ceně, příp. hodnotě smlouvy a tyto informace se 
neuveřejňují. Tyto informace musí být v elektronickém obraze uveřejňované smlouvy 
znečitelněny (§ 3 odst. 1 anebo § 5 odst. 8 ZRS). Z uveřejnění budou v těchto 
případech vyloučena i metadata v souladu s ustanovením § 5 odst. 6 ZRS. 

 
Původní odst. 6 se mění na odst. 8. 
 
 

IV. 
 
Ostatní články a přílohy smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

 
 

V. 
Objednatel podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že tento právní úkon byl schválen Radou 
města Olomouce dne 20.12.2016. 

 
 

VI. 
 

Tento dodatek č. 51 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž má každý platnost 
originálu, s tím že každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

 
 

VII. 
 

Tento dodatek č. 51 nabývá  účinnosti dnem 1.1.2017. 
 
 

VIII. 
 

Smluvní strany podepisují tento dodatek č. 51 na důkaz toho, že jej řádně přečetly a 
s jeho obsahem souhlasí, jakož i na důkaz toho, že vyjádřený souhlas je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli tísně či nápadně nevýhodných podmínek. 
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V Olomouci dne  
 
 
 
 
                                                    
                                                                                   ………………………. 
 
 
 
 ……………………     ……………………… 
    objednatel                                                            dodavatel 
 
 
 
 
 


