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SMLOUVAO POSKYTOVÁNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB

Objednatel:

Městská ČástPraha 4
IČO: 00063584
DIČ: CZ00Q63584
se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
zastoupená na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 21.12.2017 správcem nemovitostí společností:

4-Majetková, a,s.
IČO: 28477456
DIČ: CZ28477456
se sídlem Plamíhkové 1592/4, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768
zastoupená Ing. Radkem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Šoustkem MBA, členem
představenstva
Bankovní spojení:
(dále jen

a

Poskytovatel:

AZURAA-Z servis s.r.o.
IČO: 25765841
DIČ: CZ25765841
se sídlem MikŠovského 836/38, 158 00 Praha 5 - Košíře
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68252
zastoupená Jiřím Kováříkem, jednatelem
Bankovní spojení:
(dále jen poskytovatel)

(Objednatel a Poskytovatel dále také jen „Smluvnístran/1a každý jednotlivě jako „Smluvnístrana")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu (dále jen ,jSmlouvď)

Preambule

1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby ve smyslu ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem
„Úklid bytových domů- Záběhlice, Lhotka,Michle, Krě“ na dobu od 1.9.2020 do 31.8.2021.

2. Poskytovatel prohlašuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil
s veškerými požadavky Objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci Či v jiných dokumentech
obsahujících vymezení předmětu Smlouvy včetně veškerých příloh, že se osobně seznámil s objekty a
prostory, ve kterých bude vykonáván předmět Smlouvy, a Že splňuje veškeré kvalifikační předpoklady
stanovené Objednatelem jako zadavatelem.



L Účel smlouvy *?

*/

1 .Účelem smlouvy je zajistit úklid společných prostor v bytových domech uvedených v příloze č. 1 této
smlouvy, v rozsahu a četnosti a způsobem uvedeným v této smlouvě.

IL ProhláSení poskytovatele

1. Poskytovatel prohlašuje, že je podnikatelem zabývajícím se poskytováním úklidových služeb
splňujícím všechny požadavky dle platných právních předpisů České republiky, tedy splňuje všechny
předpoklady pro řádné poskytování služeb dle této Smlouvy a dle kvalifikačních předpokladů
uvedených ve výzvě k podání cenové nabídky ze dne 12.8.2020.

III. Předmět Smlouvy

1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje, že bude po dobu platnosti aúčinnosti SmlouvyObjednateli
poskytovat v souladu s touto Smlouvou a s pokyny Objednatele na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou
péčí, včas a řádně veškeré úklidové práce a s tím související práce a činnosti v rozsahu, četnosti a
způsobem uvedeným v ČI. IV Smlouvy (dálejen „Služby “), ato konkrétně v prostorách bytových domů
dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen Jftemovitosť).

2. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost dle ČI. VII. Smlouvy a
zaplatit Poskytovateli za řádně a včas poskytnuté Služby sjednanou cenu za podmínek stanovených
v ČI. V. této Smlouvy.

IV. Povaha, rozsah a četnost poskytovaných Služeb

1. Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele provádět Služby vNemovitosti v následujícím rozsahu,
četnosti a následujícím způsobem:

A. Úklid lx týdně:
• Mytí podlahy společných prostor celého domu a podlahy výtahu
® Otření zábradlí ve společných prostorách domu
• Mytí vstupních dveří domu

B. Úklid lx měsíčně:
• Mytí ostatních dveří ve společných prostorách domu a prostoru celého výtahu
• Mytí schránek a informačních tabulí v prostorách domu
• Vyčištění rohoží u vchodu do domu

C. Úklid 2x ročně (duben, říjen):
• Mytí oken ve všech společných prostorách domu
® Mytí veškerého osvětlení ve společných prostorách domu

D. Mimořádný úklid
• Vždy dle výzvy a v rozsahu stanoveném objednatelem. Např. úklid exkrementů, odstranění

mršin, odstraněnímimořádného znečištění společných prostor apod.
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2. Všechny služby dle písm. A-C tohoto ustanoveni provádí Poskytovatel, způsobem a v rozsahu dle

frtohotoustanovení Smlouvy automaticky bez předchozí výzvy Objednatel^.3.

Služby uvedené pod písm. D tohoto ustanovení Smlouvy provádí Poskytovatel vždy na základě
předchozí výzvy Objednatele učiněné e-mailem. Poskytovatel se zavazuje tyto mimořádné Služby
poskytnout do 48 hodin od doručení výzvy. Poskytovatel nikdy neposkytuje služby dle písm. D tohoto
ustanovení bez předchozí výzvy Objednatele.

4. Nedílnou součástí této Smlouvyjsou i rozměry úklidových ploch Nemovitosti jako příloha č. 1 a krycí
list obsahující rozsah a četnost Služeb, jakož i jejich cenu, jako příloha č. 2.

5. Služby budou poskytovány vždy v pracovní den v rozmezí od 8:00 do 16:00. Mimořádné služby dle
písm. D tohoto ustanoveni budou poskytovány vždy do 48 hodin od doručení výzvy kjejich provedení.

V. Cena za Služby a platební podmínky

1. Ceny Služeb uvedených v ČI. IV. pod písm. A-C jsou uvedené v krycím listu, jenž je přílohou č.2
této smlouvy. Tyto ceny jsou uvedeny bez DPH (dále jen „Cena"). Celková cena služeb činí
1 003 390,00 Kč bez DPH. Celková cena služeb činí 1 103 729,00Kč vč. 10% DPH.

2. Cena za Služby podle ČI. IV. písm. D činí DPH za každou započatou hodinu
poskytování Služeb (dálejen „Cena zamimořádnéSlužby1).

3. Smluvní strany výslovné prohlašují, že v cenách jsou zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele a
Objednatel tak nehradí žádné jiné náklady Poskytovatele, ani tymimořádné.

4. Poskytovatel vždy po skončení měsíce vystaví Objednateli fakturu dle provedených prací a cen
uvedených v krycím listu přílohy 2 této Smlouvy. Faktura bude vystavena vždy zpětně za uplynulý
kalendářní měsíc, a doručena Objednateli do pátého (5) dne následujícího kalendářního měsíce, se
splatností třiceti (30) dnů. Faktura bude vždy obsahovat i přílohu s popisem a frekvencí poskytnutých
Služeb za daný kalendářní měsíc.

5. Cena za mimořádné Služby dle ČI. IV. písm. D bude vždy fakturována samostatně, vždy zpětně za
uplynulý kalendářní měsíc, a doručena do pátého (5) dne následujícího kalendářního měsíce, se
splatností třiceti (30) dnů. Faktura vždy bude obsahovat i přílohu s popisem a frekvencí poskytnutých
mimořádných Služeb.

6. Objednatel se zavazuje hradit Cenu za služby aCenu zamimořádné Služby řádně a včas dle Smlouvy
bezhotovostně převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený ve Smlouvě. Cena za Služby se
považuje za uhrazenou okamžikem odepsání peněžní částky z bankovního účtu Objednatele.

7. V případě prodlení Objednatele s uhrazením faktury zaplatí Objednatel Poskytovateli úrok z prodlení
ve výši podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku,
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o
skutečných majitelích.

8. Faktura musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle platných právních předpisů.
V případě, kdy tyto náležitosti splňovatnebude, ji Objednatel vrátí Poskytovateli ve Ihůtě její splatnosti
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k opravě. Faktura se považuje za splatnou až poté, kdy je Poskytovatelem Objednateli doručena
opravená, přičemž začíná plynout nováMta splatnosti.

VI. Doba trvání Smlouvy,místo plnění, ukončení Smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.9. 2020 do 31.8.2021.

2. Místem plnění Smlouvy jsou Nemovitosti dle přílohy č. 1 této smlouvy.

3. Smlouvu lze ukončit předčasně dohodou Smluvních stran.

4. Objednatel je oprávněn smlouvu jednostranně vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní Ihútou
dvou (2) kalendářních měsíců, počínající běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení
písemné výpovědi Poskytovateli,

5. V případě, kdy nejsou Služby poskytnuty odpovídajícím způsobem, vyzve Objednatel Poskytovatele
k nápravě e-mailem. Poskytovatel je povinen učinit nápravu do dvaceti Čtyř (24) hodin po doručení
výzvy k nápravě. Pokud nápravu nesjedná, mé Objednatel právo učinit opakovanou výzvu k nápravě.
Pokud není náprava sjednána ani přes opakovanou výzvu, má Objednatel právo vypovědět smlouvu
s výpovědní lhůtou sedm dnů (7) od doručení opakované výzvy.

6. Kterákoliv ze smluvních stran má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy některá ze Smluvních
stran porušuje své povinnosti ze Smlouvy tak závažným způsobem, že nelze dosáhnout účelu Smlouvy,
nebo kdy je dosažení účelu Smlouvy zmařeno okolnostmi nezávislými na vůli Smluvních stran.

7. Poskytovatel má právo vypovědět jednostranně Smlouvu v případě, kdy se Objednatel dostane do
prodlení s uhrazením faktury dle ust. ČI. V odst. 4 a 5 této Smlouvy o více jak čtrnáct (14) kalendářních
dní, s výpovědní lhůtou sedm (7) dní.

8. Skončení této Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy.

VII. Součinnost Objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou k plnění Smlouvy
Poskytovatelem.

2. Objednatel předá Poskytovateli po uzavření Smlouvy klíče pro vstup do Nemovitosti. V souvislosti
s tím bude sepsán smluvními stranami předávací protokol. Po skončení Smlouvy je Poskytovatel
povinen klíče vrátit Objednateli v počtu dle předávacího protokolu.

VIIL Doručování a kontaktní osoby
v.

1. Veškerá oznámení, sdělení a jinákomunikace Smluvních stranmusí být učiněna písemně a doručena
buďto osobně, e-mailem, nebo doporučenou poštou na níže uvedené adresy. Pokud písemnost není
z jakéhokoliv důvodu převzata, považuje se za doručenou uplynutím desátého (10.) dne od jejího
doručení na doručovací adresu dle Smlouvy.
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2. Adresy pro doručování jsou: f_
*

Objednatel:
Plamínkové 1592/4, Nusle, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoby:
E-mail:

Poskytovatel:
Mikšovského 836/38,158 00 Praha 5
Kontaktní osoby:
E-mail:

3. Výzva k nápravě ve smyslu ust. ČI. VI odst. 5 Smlouvy a ČI. X odst. 1 Smlouvy bude v zájmu
efektivního zajištění Služeb Objednatelem odesílánapouzeprostřednictvím e-mailu. Výzva k provedeni
mimořádných Služeb ve smyslu ust ČI. IV odst 3 Smlouvy bude také odesílána pouze prostřednictvím
e-mailu. Tyto výzvy se považuji za doručené dnem jejich odeslání.

4. Změny doručovací adresy, e-mailových adres nebo kontaktních osob jsou Smluvní strany povinny
činit písemně.

IX. Povinnosti Smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje, že bude veškeré služby provádět včas, řádně av souladu s touto Smlouvou.
Poskytovatel bude Služby poskytovat tak, aby při jejich provádění respektoval všechny obyvatele
Nemovitosti a aby nedocházelo k nepřiměřenému rušení obyvatel Nemovitosti.

2. Poskytovatel se zavazuje, Že veškeré Služby bude poskytovat tak, aby nepoškozoval ani neohrožoval
majetek Objednatele, nebo majetek či zdraví třetích osob.

3. Poskytovatel se zavazuje, že bude používat pouze takové úklidové, dezinfekční či jiné chemické
prostředky, které jSou v souladu s platnými právními předpisy, v souladu s jejich určením a že je bude
používat odpovídajícím způsobem.

4. Poskytovatel se zavazuje, že pro provedení Služeb zajistí bezúhonné zaměstnance a zajistí i jejich
proškolení.

5. Poskytovatel so zavazuje, že bude dodržovat i veškeré právní předpisy na úseku zaměstnanosti a
veškeré pracovně právní předpisy. Za jakékoliv porušení tohoto ustanovení nese Poskytovatel plnou
odpovědnost

6. Poskytovatel se zavazuje, že bude dodržovat veškeré právní předpisy související sjeho předmětem
podnikání souvisejícím s výkonem Služeb.

7. Poskytovatel se zavazuje, že bude dodržovat veškeré právní předpisy na úseku bezpečnosti, hygieny
a protipožární ochrany.

8. Poskytovatel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil se stavem Nemovitosti, a že je
schopen v ní poskytovat Služby.

9. Poskytovatel se zavazuje, že si zajistí veškeré úklidové prostředky a související vybavení na své
vlastní náklady. Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, že i v případě, kdy nebude ve společných črtech
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Nemovitosti k dispozici přívod vody, elektřiny, či přístup ke kontejnerům veřejného odpadu, je schopen
si tyto zajistit a poskytovat Služby, toto se týká i uskladnění prostředků a.j/ybavení Poskytovatele.

10. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti ve výši nejméně
1.000.000 Kč. Poskytovatel je povinen Objednateli na vyžádání předložit doklad o tomto pojištění.

11. Poskytovatel není odpovědný za vady vzniklé v důsledku údržby povrchů či prostorů vyžadujících
speciální technologicképostupynebo jiné zvláštní zacházení, pokud na tyto nebyl Objednatelem předem
upozorněn písemnou formou nebo prostřednictvím e-mailu.

12. Poskytovatel není odpovědný zavady a škody vzniklévlivem vnějšíchokolností nezávislýchnajeho
vůli.

X. Sankce

1. V případě, kdy nejsou Služby poskytnuty odpovídajícím způsobem, nebo kdy Poskytovatel poruší
některou ze svých povinností uvedených vust. ČI. Dí odst. 1-10, vyzve Objednatel Poskytovatele
k nápravě e-mailem. Poskytovatel je povinen učinit nápravu do 24 hodin od doručení výzvy k nápravě,

2. Pokud Poskytovatel nápravu nesjedná, máObjednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ, a
to za každý jednotlivý případ porušení povinností. Tímto není dotčeno právo Objednatele učinit
opakovanou výzvu a vypovědět Smlouvu dle ust ČI.VI odst 5 této Smlouvy.

3. Smluvní pokutuje Poskytovatel povinen uhradit do pěti (5) dnů ode dne doruěenf písemné výzvy
k jejímu uhrazení. V případě s prodlením uhrazení smluvní pokuty po dobu delší než třicet (30) dní je
objednatel oprávněn dlužnou částku započíst.

XI. Další ustanovení

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech souvisejících s uzavřením
této Smlouvy.

2. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani jejich část na třetí
osobu.

XIL Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním
v Registru smluv MVČR. Její uveřejnění zajistí Objednatel.

2. Změny Smlouvy jsou možné pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků,
podepsaných osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany.

3. Platnost Smlouvy není dotčena neplatností některého dílčího ustanovení Smlouvy.

4. Tato Smlouva se řídi platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
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5. Smlouva byla vypracována ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) otydrží Objednatel a jeden (1)
Poskytovatel, y

6. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádnS přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že ji
neuzavírají pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek.

7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. ] -Rozměry úklidových prostor
Příloha č. 2-Krycí list

V Praze dne . .jj:J. .lO?.'. $20 V Praze dne .. .3.1..*08.". 2Q20.

Ing. Radek Svoboda JanKovářík
předseda představenstva

člen představenstva



tú. ZábEhlice |
1U, 1 odlahovi plocha 1 plocha

poř, í. ulice ř.ar. přízemí celkem vstupní if oléčné iTOtfuTi žábra' 1

Im2l Im2] dveře dveře imi okna[mí [m2]

1 l:-i.-Lrl.--énámťari 2774 47 27,00 140 00 5,61 14,96 16,10 20X70

2 Rij-i lskénáméstí 2775 48 27,00 120,00 5,61 7,06 16,10 20,70
3 Severní 2914 2 35,00 281,00 3,21 3,38 2,56 42,96

celkem 89,00 541,00 14,43 25,40 34,76 84X6
1

:________ 1____ . ..
|tú. Lhotka

f[u!Jahovápl<'L<h;i jiiocha
poí.č. ulice í-P- Č.or, přízemí vstupní hpulcřníptnstarv zábradlí

tmy Im2I dveře dveře líriT okna 1ml [m2]

1 ‘.-túrova 541 37 36,00 99,00 14,56 3X1 8,19 22X8
fflkťm 36X0 99,00 14X56 I- 3,21 8,19 22X8

tú.Michl* !

1'odlahová plach.' plocha
poť. í. ulice tp. č.or. přízemí celkem vstupní soleřná; tutory zábradlí

[m2] tm2] dveře dveře ln* dma i ;n: [m2]

1 Surová 1372 33 49^)0 127,00 3,48 26,90 45,08 19X1
2 Hadovitá 247 12 14,00 50,00 3,46 0,00 7,85 17,66
3 Hodonínská 967 13 33,00 121,00 3,15 1734 oxo 25,13
4 Jtveruski 1065 10 38,00 183,00 3/14 49,37 4,46 45X6
s Miehelaká 1027 66 19,00 94,00 3,23 12,82 0,00 22X4
6 Michélská 1270 91 22,00 46,00 5,36 10 68 0,00 17,48
7 NaKolejním tlaiku 373 5 29,00 102,00 5,02 5,48 15X5 27,31

8 Na Kolejním statku 386 3 28,00 100X10 4,55 16,81 1,06 25X4
9 NaNivách 923 10 1 00 60,00 4X3 0XKI 504 20,1B
10 Nuselská 603 94 22,00 101X10 4,46 4X2 6,78 26X4
11 Pelhřimovská 1033 5 22,00 254X10 5,24 22,40 1X0 40,60

UMkhelskáho
12 399 18 32X10 1OQX10 3,81 6,48 10,48 34X5mlúia
13 UHywámy 427 63 12,00 38,00 3,63 0,00 7X7 15X3
14 V cM 988 18 32,00 76,00 3,64 8,48 4X9 24,10
15 ?a 929 36 12,00 46,00 2,96 8,68 0X0 12,92
16 Vn-jň. 1046 5 12,00 40,00 2rS6 0,00 5,79 9,03

celkem 390X10 1538,00 62,57 189X6 114X8 383XB

tú.Kiř
fodtahová ploch- plocha

pař. {. ulice č.p. tor. přízmí celkem vstupní -pí: tečné prostory záhrad i
[m2] ?m2] dveře dveře Im2 oknaltul [p>2]

1 Antala StaSka 1010 33 31,00 76,00 7,19 3,12 12X4 22X5
2 Hurbanovs 1182 32 35,00 190,00 25,92 0,00 63,77 58X5
3 Krčská 971 54 38,00 147,00 8,18 3,98 14,55 30,55
4 Krčská 993 I 57 38,00 184X10 3,90 6,15 28,07 42.73
5 Krčská 994 55 39X0 185,00 3,95 6,13 27,64 42,44
6 Krchiebaká 1888 2 20,00 94,00 4,10 3,93 26,52 oxo
7 Krchlebská 1890 6 20,00 94,00 4,10 3X3 26lV.' 0X0
6 M Ichov 437 5 39X10 102,00 8,29 0,00 7X5 19X3
9 Matěchova 1037 14 1000 41X10 3 0 0,00 3,06 8,21
10 MatSchove 1038 16 10,00 38,00 3,20 0,00 3,06 BX1
11 NaStrži 408 8 28,00 89,00 4,141 19,89 0X2 18X3
12 NaStrži 1032 12 25,00 70,00 3,21 9,49 0,00 20X9
13 Na Strži 1040 30 29,00 71,00 3,10 21,60 0,00 18,28

' 14 NávrSní 285 13 30X30 67,00 3,43 2432 0,77 13X5
15 Otbrachtova 1041 4 11,00 33,00 3,27 0,00 3,02 11X8
16 Sládkovičova 1236 15 37,00 109,00 24,94 3X3 34,76
17 Stallkhova 514 2 33X10 231,00 7,96 18,48 13,19 13,45
18 Za ZelenouUjkou 9S3 la 37,00 173 00 6X14 6,25 16X5 36X1

celkem 510X10 1994,00 128X12 130X0 271X9 399X2
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Příloha fi. 2 -Rrycí list ř-

KRYCÍLÍBT ....................... ’__2 ................................. ........................ .... ............ ]
Ntwv akce: „Úklid bytových domů-ZábfiUlcq, Lhotka,Michle,Ki!“ [

.fTťlnuíi' Výnsir* 1 I Cr-,á'jýkí béá^DKR
|A)Úklid lx v týdnu: Mytí podlahyspolečných prostor celého domu a podlahy 4172,00

výtahu
Otřeni zábradlí ve ; olečn.h prodorich domu 890,24
M - virfip,-: i ? dveB domu 220,08

Cena zaAccI m
B) LtU.dlxměslíně: Mytí tetolch dveří ve společných prostotách dosnu a 348,97

prostoru celého výtahu,mytí schránek ? Informačních
tabulívprostorách domu, vyř&těnf rozhožf u vchodu do

L__________
domu

CenazaBcdkem
O '-IcHd2 x roční (duben, říjen): Mytí oken ve viech společných pro tich domu, mytí 428,69

veíkerého ? #tl 1 ve spoteínyrh orididomu
Cen* 711 C crllini'

|CU|tm*ima (VCl baWh
?OPH tfih,
jOdVovi tmiíA-d ví UCH

1

D) MimořádnýúkUdi ??'ádydle výzvya v nunehu stanoveném objednatelem. Např. úklid exlnemsntú, odstrsnínf
mi&n, odatrsninímimořádného znečiStžnl společných prostor spod.
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'k.0. ŽibHtlice ! r
[ dlahová plocha plocha r.áklady na objekt

poř. č. ulice č.p. Č.OT. přízemi celkem vstupní ' oicčné P' ústa žábra Li

lm2] bn2] dveře dveře [m2 akru Im2 &n2]

1 Es.l bkéniméari 2774 47 27,00 140,00 5,61 14,96 16,10 20,70
2 llvrt lské námfeti 1775 48 27,00 120,00 5,61 7,06 16,10 20.70
3 Severní 2914 2 35,00 281,00 3,21 3,38 f 2,56 4 ,96

celkem 89,00 541,00 14413 254U) 34,76 8446
! ; í {rk.ů, Lhotka i i ' ! i :

podlahová plocha plocha
poř, 2. ulice tp. tor. příšerní celkem vstupní společné prastav librani

?m2] Iml] dveře dveře Im2 ?kne i11 [m2]

1 Štúrova 541 37 36,00 99,00 14,56 3,21 6,19 22,58
celkem 36^)0 994)0 1446 3421 B,19 2248

.4. Michle
•odUKová ploch* plocha

pař. i. ulice í.p. č.ar. přísemí celkem vstamní společné |ti oetory aábndH
bn2] [m2] dveře dveře Iml okna ;roi! &n2]

1 Borová 1372 33 49,00 1274)0 3,48 26,90 454)6 19,81
2 Hadovtti 247 12 1440 50,00 3,46 0,00 745 17,66
3 Hodonínakt 967 13 33,00 121,00 3,15 17,34 0,00 25,13
i livensii h 1065 10 38,00 183,00 3/44 494? 4,46 4546
5 Mlchdaki 1027 66 19,00 ?J.1,00 3,28 12,82 04)0 2244
6 Mkhdaká 1270 91 22,00 46,00 5,36 10.68 040 17,48
7 Na Kolejním statku 373 5 29,00 102,00 5,02 5,46 13,35 2741

s Ne Soluním statku 386 3 28,00 100,00 4,55 16,81 14)6 2544
9 Na Nivách 923 10 14,00 60,00 4,53 0,00 5,04 20,18
10 Nuselská 603 94 2240 101,00 4,46 4,42 6,78 2644
11 Pelhřimovská 1033 5 2: 00 -i vUlO 5,24 22,40 100 40 50

U Mícheiůkého
12 399 18 32,00 100,00 3,81 6,48 10/48 34,35

mívnA
13 U Hvtwnv 427 63 1240 38,00 3,63 0,00 7,07 1543
14 VZÍr ll 988 18 32,00 76,00 ^3 64 8,48 <39 24,10
15 Vl.čiB 929 36 12,00 46,00 2,96 3,68 000 12,92
16 Vrjjltf 1046 S 12,00 40,00 246 0,00 5,79 9,03

celkem 390,00 1538,00 62,57 189,86 11<35 383/68
1

k-á.Ktí
podlahová ploch plocha

pař. č. ulice *P- Č.ar. přízemí celkem vstupní ?po]j-řrépírMinerv zábran):
Ita2) [*n2j dvdfe dvdfe 1 in/.f okna hul hnil

1 AntalaSbdka 1010 33 31,00 76.00 7,19 3,12 12,24 2245
2 Hurbanova 1182 32 35,00 1904)0 25,92 0,00 63,77 5845
3 Krčská 971 54 38,00 147,00 8,18 3,98 14,55 30,55
4 Krčská 993 57 38,00 1844)0 3,90 6,15 28,07 4243
5 Krčská 994 55 39,00 185,00 3,95 6,13 27,64 42,44
6 Krchlebská 1888 2 20,00 944)0 4,10 3,93 26,52 0,00
7 trchlrbeká 1890 6 20,00 94,00 4,10 3,93 It 52 0,00
3 Matédiova 437 5 39,00 102,00 8,29 04» 7,75 19,03
9 Matčchov 1037 14 10,00 41,00 3,20 0,00 3,06 841
10 Maláchová 1038 16 10,00 38,00 3,20 0,00 3,06 841
11 NaStra 408 8 28,00 89,00 4,14 19,89 0,32 18,83
12 NaStra 1032 12 2540 70 00 3,21 9,49 0,00 2049
13 Na Stah 1040 30 29,00 71,00 3,10 21,60 0,00 18,25
14 Návrínl 28S 13 30430 67,00 3,43 24,32 0,77 13,75
15 OBjtachtuva 1041 4 114)0 33,00 327 0,00 3,02 11,88
1$ Sládkovičova 1236 15 37,00 1094H) 24,94 3,23 24,46 34,76
17 StfiBirhava 514 ~ 2 334)0 231,00 7,96 18,48 13,19 13/45
18 Za Zelenou Bákou 953 u 374)0 173,00 6,44 6,25 16,45 3641

celkem 5104)0 19944)0 12842 13040 27149 399,62
1 1

CELKOVÉNÁKLADYZA OBJEKTY (vKč baOTH/roW
i

_________L_...........


