
DODATEK Č. 2
KE 

SMLOUVĚ O PODMÍNKÁCH ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
uzavřený níže uvedeného dne mezi

obchodní společností
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

IČ:49356089
se sídlem: Pražská 1321/38a, Hostivař, Praha 10, PSČ 102 00 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775 
zastoupená

jednateli:

prokuristy:
(dále jen „AVE CZ“ nebo „vedoucí společník“)

a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
IČ: 72053119 

se sídlem: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 737 

zastoupená
(dále jen „SUS PK“)

a

obchodní společností
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

IČ: 25229761

se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10825 

zastoupená:
(dále jen „SAFEROAD“)

AVE CZ, SUS PK a SAFEROAD dále společně „Strany“ nebo „Společníci“ a 
jednotlivě též „Strana“ nebo „Společník“
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PREAMBULE

Jelikož,

(A) mezi Stranami byla dne 19.11.2019 uzavřena Smlouva o podmínkách činnosti;

(B) dne 5.1.2021 mezi sebou obchodní společnost KNAP a obchodní společnost AVE CZ uzavřely 
Dohodu o převodu budoucích práv a závazků, jejímž předmětem je (i) postoupení veškerých 
budoucích pohledávek společnosti KNAP vůči Zadavateli z plnění Rámcové dohody ve vztahu 
k činnostem provedeným ode dne účinnosti dané dohody do budoucna ze společnosti KNAP 
na společnost AVE CZ a dále (ii) převzetí závazků (smluvních povinností) obchodní 
společnosti KNAP vůči Zadavateli z Rámcové dohody ve vztahu k činnostem provedeným ode 
dne následujícího po účinnosti dané dohody do budoucna (dále jen „Dohoda o převodu 
budoucích ptáv a závazků“);

(C) dne 5.1.2021 proběhla Rada Společnosti, na které byli všichni Společníci Společnosti 
obeznámeni s obsahem Dohody o převodu budoucích práv a závazků a její znění odsouhlasili;

(D) Všichni dosavadní Společníci Společnosti (vč. obchodní společnosti KNAP) tak tímto 
potvrdili, že obchodní společnost KNAP ukončila v důsledku uzavření Dohody o převodu 
budoucích ptáv a závazků své působení na dalším plnění Zakázky do budoucna a od účinnosti 
dané Dohody o převodu budoucích práv a závazků se tak na vlastním plnění Zakázky budou 
podílet pouze obchodní společnost AVE CZ, SUS PK a obchodní společnost SAFEROAD;

dohodly se AVE CZ, SUS PK a SAFEROAD na následujících změnách jednotlivých ustanoveních 
Smlouvy o podmínkách činnosti tak, aby vztahy mezi těmito Společníky při dalším trvání 
Společnosti reflektovaly skutečnost, že KNAP se již na plnění Zakázky podílet nebude.

1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1.1 Pokud není výslovně uvedeno jinak nebo z kontextu jednoznačně nevyplývá něco jiného, mají 
v tomto Dodatku níže uvedené pojmy, pokud začínají velkým písmenem, následující význam: 

Dodatek znamená ujednání Stran obsažené na této listině, včetně všech jejích příloh

KNAP znamená obchodní společnost KNAP HOLDING, SE, IČO: 29142954, se 
sídlem: Tulipánová 137, 252 43 Průhonice, zapsaná v obchodním rejstříku u 
Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 942

Smlouva o
Společnosti

znamená smlouvu o Společnosti dle § 2716 Občanského zákoníku ze dne 
25.6.2019, kterou mezi sebou AVE CZ, SUS PK, KNAP a SAFEROAD 
založili Společnost pro účely získání a realizace Zakázky

Smlouva o znamená smlouvu o podmínkách činnosti společnosti, na základě které si 
podmínkách společníci Společnosti upravili práva a povinnosti jako společníků společnosti
činnosti pod názvem „BU Silnice I. třídy_Plzeňský kraj“, včetně vnitřních poměrů 

Společnosti, podmínek jednání Stran jako společníků Společnosti, podmínky 
a způsob vypořádání majetku, podmínky a vnitřní odpovědnost Stran za 
plnění povinností v souvislosti s činností pro Společnost

Společnost znamená společnost společníků založenou Smlouvou o Společnosti 
vykonávající činnost pod názvem „BU Silnice I. třídy_Plzeňský kraj“

Zakázka znamená nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Zajištění běžné 
údržby v Plzeňském kraji“, ev. č. zakázky ve WZ: Z2019-015922, zadanou 
Zadavatelem v otevřeném řízení dle LZNL

2



1.2 Pojmy v tomto Dodatku výslovně nedefinované, začínající velkým písmenem, mají stejný 
význam jako stejně označené pojmy ve Smlouvě o Společnosti a/nebo Smlouvě o 
podmínkách činnosti.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o podmínkách činnosti.

2.2 Ustanovení odst. 4.3 Smlouvy o podmínkách činnosti nově zní:

„Strany vychápejí p toho, pe jejich podíly na realipaci Zuikápky (vyjádřeno poměrem všech obdržených odměn 
jedné Strany pa plnění 7.akápky míči součtu všech obdiýenýcb odměn všech Stran pa plnění /.akápky) budou 
určeny takto: (i) podíl 50 % pro obchodní společnost. A VE CZ; (ii) podíl 25 % pro SUS PK; (dl) podíl 25 
% pro obchodní společnost SAPEROAD. Vlastní ropdělování jednotlivých dílčích činnosti (sluýeb) při 
realipaci Zakapky mepi Strany bude probíhat operativně v průběhu plnění 7.akápky postupem ve smyslu 4.4 
této Smlouvy

2.3 Vzhledem k výše uvedenému Strany potvrzují, že Preference ve smyslu odst. 4.4 Smlouvy o 
podmínkách činností zaznamenané v rámci Přílohy č. 1 ve prospěch obchodní společnosti 
KNAP, se posuzují jako další Preference ze strany AVE CZ.

2.4 V ustanovení odst. 4.4 Smlouvy o podmínkách činnosti sc tato věta: „Cílem operativního 
přerozdělováníplněni jednotlivých dílčích slupeb (dlejednotlivých dílčích objednávek Tzcdavatete) mepijednotlivé 
Společníky je dosazení stavu, kdy kaýclý pe Společníků se bude na plnění Zzikápky podílet cca 25 % 
(vyjádřeno poměrem všech obdržených odměn jednoho Společníka pa plnění Zakápky vůči součtu všech 
obdrpených odměn všech Společníků paplněníZakápky)“, nahrazuje touto větou:

„Cílem operativního přerozdělování plnění jednotlivých dílčích služeb (dle jednotlivých dílčích 
objednávek 7,adavatele) metý jednotlivé Společníky je dosapení stavu, kdy obchodní společnost 
A VE CZ sc bude na plnění Zakázky podílet cca 50 %>, SUS PK se bude na 
plnění Zakázky podílet cca 25 % a obchodní společnost SAFEROAD se bude 
na plnění Zakázky podílet rovněž cca 25 % (vyjádřeno poměrem všech obdržených odměn 

jednoho daného Společníka pa plněni Zztkápky vůči součtu všech obdržených odměn všech 
Společníků pa plnění Zakápky). “

2.5 Z ustanovení odst. 4.16 Smlouvy o podmínkách činnosti se bez náhrady vypouští tato věta:

„Obchodní společnost AVE CZ má rovněppovinnost v případech jednáni o Rámcové smlouvě se Zadavatelem 
včetně jejich případných dodatků, a v případech, které nemusí být přímo převpetím právních povinností majících 
dopad do smluvních ujednání, avšak majících jakoukoliv souvislost s plněním obchodní společnosti KNAP, 

jednat vpdy pa spoluúčasti obchodní společnosti KNAP, a to vyjma případů, kdy k takovému jednání bude 
vedoucí společník obchodní společností KNAP předem zmocněn nebo kdy se pástopce obchodní společnosti 
KNAP jednání nepiíčastní, ačkoli k účasti na něm byl vedoucím společníkem prokazatelně (postačí emailem 
či telefonicky) a s dostatečným předstihem, tj. pokud je to objektivně mopné alespoň dva pracovní dny předem, 
typván. “

2.6 Ustanovení bodu 5.5.2 Smlouvy o podmínkách činnosti se ruší bez náhrady.

2.7 Ustanovení odst. 5.6 Smlouvy o podmínkách činnosti nově zní:

„SUS PK a SAPlíROAD se pavapiijí hradit obchodní společnosti AVE CZ odměnu ve výši 
140.000,- Kč/ročně pa činnosti spočÍMj/ci ve vedení Společnosti ve smyslu odst. 4.2 této Smlouvy (dáte jen 
„Odměna za vedení Společnosti“). SUS PK a SAFEROAD se budou na úhradě Odměny pa 
vedení Společnosti podílet rovným dílem, tpn. 1 / 2 p celkové odměny. SUS PK a SAFEROAD uhradí 
obchodní společnosti A VE CZ příslušnou roční Odměnu pa vedení Společnosti vpdy na pákladě daňových 
dokladů vystavených obchodní společnosti A l'TÍ CZ k 30.9. příslušného kalendářního roku, se splatností 
30 dnů. “

2.8 Ustanovení bodu 6.13 Smlouvy o podmínkách činnosti nově zní:
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,, Pokud v průběhu trvání této Smlouvy kterýkoli ye Společníků:

(i) se opakované (alespoň třikrát) ocitne v prodlení s plněním Z^akáyky ve výtahu k jemu svěřeným 
činnostem po dobu delší neý 4 8 hodin, nebo

(ii) se ocitne v prodlení j- řádným plněním Zakáyky ve výtahu k jemu svěřeným činnostem, přičemý 
Zadavatel jiý Společníky dříve na takové porušení Rámcové dohody ve výtahu k Činnostem 
svěřeným danému Společníkovi minimálně dvakrát upoyprnil, nebo

(iii) nebude v royporu ye svými povinnostmi vůbec plnit Z,akáyku ve výtahu k jemu svěřených Činností 
po dobu delší neý 72 hodin, nebo

(iv) bude plnit /akáyku tak, ýe smluvní sankce Zadavatele uplatněné vůči Společnosti ya neřádné 
plnění či prodlení t plněním 'Zakáyky v roysahu činností svěřených takovému Společníkovi 
dosáhnou v součtu 200 000 Kč,

jedná se o podstatné potušení povinností takového Společníka. Zjištění podstatného porušení 
povinností Společníka ještě není důvodem pro jeho vyloučení ye Společnosti. Vedoucí Společník Společnosti 
písemně yyyve Společníka, který se dopustil podstatného porušení povinností (pokud je porušujícím 
Společníkem Vedoucí společník, pak mu písemnou rýyyH předkládají společně SUS PK a SAPEROAD), 
k vysvětlení situace a nápravě stavu, který vynikl podstatným porušením povinností daného Společníka. 
Pokud takto vyyvaný Společník stav vyvolaný podstatným porušením povinností do 1 týdnů nenapraví, bude 
svoláno yasedání Rady Společnosti, kde ybývajieí dva Spiolečnici mohou royhodnout o vyloučení Společníka, 
který podstatné porušil své povinnosti. Vyloučeni Společníka ye Společnosti nabývá účinků dnem, kdy bude 
takovému Společníkovi doručeno písemné oynámení Vedoucího společníka o vyloučeni daného Společníka ye 
Společnosti, y jehoý obsahu bude yívjmé, ýe souhlas j vyloučením daného Společníka ye Společnosti vyjádřili 
dva Společníci. Okamýikem vyloučení lakového Společníka ye Společnostipoybýná daný Společník oprávnění 
vykonávat jakékoli činnosti při plnění Zakáyky aje povinen ukončit jakoukoli činnost při plnění Zakáyky. 
V případě vyloučeni Společníka ye Společnosti budou činnosti prováděny vyloučeným Společníkem přerozděleny 
rovným dílem meyi yby/é dva Společníky, primárné podle jejich Preferencí ve smyslit odst. 4.4, nedohodnou-li 
se Strany jinak; o přidělení konkrétních činností tomu kterému Společníkovi royhodtte Rada Společnosti.

2.9 Ustanovení odst. 8.1 Smlouvy o podmínkách činnosti nově zní:

„Rada je hlavním řídícím orgánem Společnosti. Scháyí se nejméně 4krát ročně po dobu trváni této Smlouvy 
v sídle Vedoucího společníka, nestanoví-li členové Rady jinak. Rada musí být bey zbytečného prodlení svolána 
i mimo svůj pravidelný termín yasedání, poýádá-li o to kterýkoli ýjejich členů pro účely projednáni důle jitých 
témat. Zasedání Rady se výdy musí yúčastnit alespoň jeden určený člen Rady ya danou Stranu. Kaýdý člen 
Rady můýe, se souhlasem ostatních členu Rady, přiyvat na yasedánípodle své potřeby další osoby. Oynámení 
o konání yasedání musí být členům oynámeno minimálnějeden týden před termínem yasedání, nedohodnou-li 
se členové Rady jinak. Rada royhoduje o yásadních otáykách činnosti Společnosti při realiyaci jejího účelu. 
Dále royhoduje spory meyi Stranami, které se nepodařilo vyřešit na některé y niýšíh úrovní. Není-li dále 
stanoveno jinak, royhodnutí o yáleýitostech Společnosti jsou přijímána jednomyslně, ledy souhlasem A VE: 
CZ, SUS PK a SAPEROAD; k royhodnutí o vyloučení některého ye Společníků ve smyslit odst. 6.13 této 
Smlouvy je potřeba nadpoloviční většiny hlasů Společníků.

2.10 Ustanovení odst. 8.2 Smlouvy o podmínkách činnosti nově zní:

„ V Radě Společnosti mají své yástupce A VE CZ, SUS PK a SAPEROAD; kaýdý y nich obsayuje 2 
členy Rady. Přítomnost alespoň 1 člena ya kaýdou y těchto Stran je ale dostačující pro nsnášeníschopnost 
Rady. Kaýdá ye Stran yastoupených v Radě má 1 hlas, a to bey ohledu na počet přítomných členů na Radě. 
Rada Společnosti je sloýena y těchto členů:

ya AVE CZ:

Za SUS PK:

Za SAPEROAD:



2.11 Preference ve smyslu odst. 4.4 Smlouvy o podmínkách činnosti se určují podle Přílohy č.l 
tohoto Dodatku.

2.12 Ostatní ustanovení Smlouvy o podmínkách činnosti zůstávají beze změny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ze strany AVE CZ, SUS PK a 
SAFEROAD.

3.2 Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom 
stejnopise. Ustanovení předchozí věty se nepoužije, bude-li tento Dodatek Stranami podepsán 
kvalifikovanými elektronickými podpisy jednotlivých stran; v takovém případě obdrží každá 
ze Stran tento v elektronickém formátu pdf. s kvalifikovanými elektronickými podpisy 
oprávněných zástupců každé ze Stran.

3.3 Strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejích skutečné, svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což 
stvrzují svými podpisy.

V___________________ , dne____________ . 2021

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

V___________________ , dne___________ . 2021

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace

V___________________ , dne 2021

SAFEROAD Czech Republic s.r.o
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č. 
pol.

kód 
položky 
Helios

Nový kód název položky technická specifikace

1s 2112 93818.1
Čištění vozovek metením strojně 

samosběrem

OltVaněni Mmjrá
samosběrem se zkrápěním pled 
zamel a čími kartáči V co ně jsou 

zahrnuly voškaré náklady riulPé k 1
pro vedeni prací (na'ožení od pádu, 
doprava na skládku dkj zákona č 

lá.V/W M rH-ll 1

2s 2113 93811
Čištění vozovek splachováním strojně 

(cisterna)

Ptt'oJU vfrjye I
veškerou manipulaci e ní V ceně jsou 

zahrnuly veškorá náklady nu In á k 1
provedení prací (naloženi odpadu 
doprava na skládku dle zákona č 

185/2001 Sb apod )

3s 2116 12910
Čištění vozovek odkopem ručně

» I
vytěženým materiálem Vconé-6OU 1
zahrnuty vaškoré náklady nuIné k 1
provedeni prací (naložení odpadu, 1
doprava na skládku dle zákona č 1

185/2001 Sb apod)

4s 2145 911DB2.1
Provizorní ochrana betonovými svodidly, 

zřízení a odstranění
V ceně jsou zahrnuly VBŠkeré náklady 1 
nultá i pro>«d»ni prací (dopraví na 1 
m teto a Wahnka poMasně k n alože n i, 1 
řežeme •imitHeí bal svod dal. japch 1 

udUranétil a mlvu/u) OO

5s 2146 911DB9 Svodidlo beton, úroveň zadrž H1 výšky 
1,0m - nájem

Položka zahrnuje denn i sazbu za 1 
pronájem za/fzerí 

počet měrných jednotek oc urči jako 1 
součin délky zaF'zoni a počtu dnů použ.v 1

6s 2161 014102.1 Poplatky za skládku - zemina, kamenivo
Zahrnuje wškeré poplatky provozovateli 1 
skládky související s uložením odpadu 1 

na skládce (íkvdaco odpadu dle Zákona 1 
£ lasrMOi ) tno«HiN»2aM 1 

bude dokládáno vážními lístky z řízené 1 
skládky.

7s 2161 014102.2 Poplatky za skládku - inertní odpad, suť
Zahrnujo veškerá poplatky provozovateli 1 
skládky souvaailci s uložením odpadu 1 

na skládce (likvidace odpadu dle Zákona 1 
č 185/2001 Sb) Uložené množství I 

budo dokládáno vážními lístky 2 řízené I 
skládky I

8s 2161 014102.3 Poplatky za skládku - uliční smetky
Zahrnuje veškeré pop Laiky provozovateli I 
skládky související a uložením odpadu 1 

na skládce (likvidace odpadu ďe Zákona I 
č 185/2001 Sb ) Uložené množství 1 

bude dokládáno vážními lístky z řízené 1 
skládky 1

9s 2161 014102.4 Poplatky za skládku - nebezpečný odpad
Zahrnwje p^pseAy prowMvetek 1
skládky souvisejíc! s uložen lm odpadu 1 

na skládce (likvidace odpadu dte Zákone 1 
Č 185/2001 Sb ) Uložané množství 1 

bude doklMOAO vdžnřm ■Mtky f hpeM 1 

skládky.

10s 2511 587201 Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých

IWU />•«*,• 0MNH I

dlažby 2 velkých kostek (Ij její rozebrán 11
očél&il veškerou manipulaci 1

rozprostření nového lože a zpčínó 1
zad lážd ěnl) na 65% plochy a dlažbu z 1 
nových kostek na 5% plochy (včetně 1

to žel L

11s 2511 587202
Opravy dlažby z dlažebních kostek 

drobných

Po»ž«« wrve ujo přp«j:*žoén; r 1
dlažby z drobných kostek (Ij její 1

rozebrání oMláni •*4<«rou naoyjxi 1 
nového éře a K1 

zMUŽdánijna WH páschy a iSjžíxj z 1 
nových kostek na 5% plochy (včetně 1 

1

12s 2511 587206 Opravy dlažby ze zámkových dlaždic
r*nu)ix p'»44M4r stávali 1

dlažby ze zámkových dlaždic (Ij její 1 
rortbtáril otáséní veškerou mamputeck 1 

roxprottfool nového oH a rpěteě 1 
zadMždfiní) po 65% ptochy4 4Ujtiw i 1 
nových dlaždc na 5% plochy (včetně 1 

to)nl !

13s 3112 91419
Čištění SDZ omytím vodou

PotoŽJra zahrnuje očištění předepsaným 1 
způsobem

V ceně jsou zahrnuly veškeré náklady 1 
nutné k provedení prací vč DIO a 1
dopravy na m Jste p ro vd d én i prac i 1

14s 3131 914912.1 SDZ - narovnání stojanu

roiožMa zanrnujo narovnaní napr 1
vyvráceného stojanu svislé dopravní 1 
značky a joho opětovné upevnění 1

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady 1 
nutně k provedení prací vč OIQ a 1 
éoerrvvnenttfjoprvrMérrc-K- 1

15s 3132 914921.2 SDZ - vyrovnání značky

PátožteněwvviexMrteAríeteé*** 1
svislá dopravní značky do správné 1 

polohy.

V ceně jsou zahrnuly veškerá náklady 1 
nutně k provedení prací vč OIO a 1 

,y aj m .snj p«»yéJír>.<>

16s 3152 914921.1 SDZ - výměna stojanu a patky
íWti • mrnjž 1

samotné labutě SDZ provodění 
demon táže poškozeného sloupku a 1 
poškozená patky dodání a osazen 1 1 

nové patky na kotevní základ, dodání a 1 
osazeni nového stojanu, vyrovnáni a 1

SonVoU |Vp4 COohv JO/

17s 3153 914914 SDZ - výměna stojanu

iWu zahrnuje výměnu pcékoroneno 1 
nebo ohnutého stojanu sviste dopravní 1 

značkyvč Materiálu

V c sně jsou zahrn u ly veškeré n ákla dy 1 
nutné k provedou 1 prací vé DIO a 1
dopravy ne mtitaprovértám praž i 1

18s 3154 914924.1 SDZ - výměna patky

FolOZKá zanrmi|e vemenu oatomene 1 
pálky stoje nu svislé dopravní značky, 1 

vč materiálu

V ceně jsou zahrnuly veškero náklady 1 
nu Lně k provoděni prací vé DIO a 1

19s 3161 914113.1 SDZ - likvidace značky

rtomžsa r*ninu;o n«mon'4ž í>uz 1
(značka, stojan, palka) a od síran ěn i 1 

v«ir«ote*o zí»’aJ.i rř jeN> Uvwro n» 1 
•wbíě vč 1

vm ktebo odpadu no íkted*u dte Zákone 1 
č 185/2001 Sb



20s 3172 914131.1 Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu 
- základní velikost

KOVMKa r*hrnuje daman 1*7 07 dodlni 
s montáž nové DZ so zvýrazněnou 
anafeov v RJ rt odvoru vwvsuno 
odpadu na sk’ddku dle Zákona č 

185/2001 Sb Všechny SDZ musí býl v 
souladu sTP a CSN

21s 3177 914141.1 Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu 
- základní velikost

HoiožKa zanrnuje mnionuz uz, ondaní 
a montáž nové DZ se zvýrazněnou 
zrečvou v R3 odvozu MANU 
odpadu na skládku dle Zákona č 

155'2601 Sb Všechny SDZ musí být v 
souladu b TP a ČSN

22s 3172 914231.1 Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu 
- zvětšená velikost

cahmujo d*rnonUM OZ. podáni 
a montáž nová UZ s« zvýrazněnou 
mstkouvR/ odvozu vantsWM 
odpadu na skládku dle Zákona č 

185/2001 Sb Všechny SDZ musí být v 
souladu s TPa ČSN 

Vceié.vou uhfMt

23s 3177 914241.1
Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu 

- zvětšená velikost

»'0Wd*a Mhrr.yjo domvn/ OZ. <todíni 
a montáž nuvé DZ aa zvýrazněnou 
značkou v R3 (dálnice) vč odvozu 

vzniklého odpadu na skládku dle Zákona 
č 185/2001 Sb Všechny SOZ musí být 

v souladu b ÍPaCSN

24s 3173 914131.2 Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a 
patky - základní velikost

Povíte /shmv.e /Praníbetonového 1 
základu vč odvozu vzniklého odpadu na

OlxMu db /Mone t ifl5'2UC1)S».
JoniMilál oUvajkl SDZ. podám j 
osazení patky, sloupku a dodáni a 

montáž štítu OZ v R2 Vtachny SOZ

25s 3176 914141.2
Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a 

patky - základní velikost

PoaJ» ■ zarvnvje zhraň i beforevdho 1 
zakladu vč odvozu vzniklého odpadu na

skládku dle Zákonu č 105/2061 Sb I 

demontáž slévající SDZ, dodáni a 
09a zen i patky, sloupku a dodáni a I 

montáž štítu DZ v R2 Vtcchny SDZ I 
bsá v usuladu > IP ■ ČRN

26s 3173 914231.2
Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a 

patky - zvětšená velikost

• %•*»>•* ranmuje zf-ran) M»ra»v4he I 
základu vč odvozu vzniklého odpadu na I 

skládku dla Zákona č 185/2001 Sb , 
demon lá ž stá wj ic 1 SDZ. dodán 1 a 1
osazeni patky, sloupku a dodání a 1 

monlážšlílu DZvR2 VlechirySDZ 1

27s 3176 914241.2
Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a 

patky - zvětšená velikost

itefožr ■ /ahrre/a /hran* before»♦** I
základu vč odvozu vzniklého odpadu na 1 

skládku dle Zákona č 185/2001 Sb , 
demontáž stávající SDZ, dodání a 
osazení pálky, sloupku a dodáni a I 

monlážšlílu OZ vR2 VšechnySDZ I 
musí být v tuuladu e TP a CSN

28s 3212 91459 SDZ velkoplošné - mytí
Hoiozxa zanrnujo omyti velkoplošná 1

SOZ vodou (vč dodáni vody) vč odvozu 1 
/zviihlóho odpadu na skládku dla Zákonel

6 18S/2001 Sb

V ceně jsou zahrnuly veškeré náklady 1 
L riMtadardnro-l niCI » 1

29s 3231 914523 SDZ velkoplošné - likvidace
í\rtoK* C41Vanfc.1 ir^4A* I

značky včetně nosné konstrukce 1
od voru wnkMho odpadu rv» -iVIiAu 1 

dla Zákonač 105/2001 Sb

V coně joou zahrnuly voškoró náklady I
. "v'"4 • ňmMmI p»k« '< Up■ 1

30s 3242 914526.1 SDZ velkoplošné - výměna a doplnění 
lamel

roipzKa zanmu|e aoaant. výměnu a 1 
doplněni lamel

V ceně ,miu zahrnuly veUiy* nak »dy 1 
nutně k povodni prací vč DIO a 1 
cop-avy n< míiM p'0v*uftni prací 1

31s 4111 9113A8 Ocelová svodidla - čištění
Položka zahrnuje o čiš láni (omyti) 1 

svodidel (včetně náběhů)

V Ceně jsou zahrnuly veškeré náklady 1 
nulnó k provedení prací vč Dl O a 1

dopravy na mláto provádění prací 1

32s 4211 78321 Zábradlí - nátěr včetně očištěni
PoiozKa zahrnuje provádění atraieni 1
(odmaštěni odrazivění, odstraněni 1

starých nátěrů a nečistot) e provedení 1
nálčrtj předepsaným postupem dle TP 1
vůna'ožaní a od vozu vzniklého odpadu 1
na »M*dku <1e Zákona C ItóóřCOtSb 1

33s 4231 93650 Zábradlí - opravy
romzKa zanrnujeuOiezainposKozenycnl

segmanlú zábradlí, úpravu styčných 1 
ploch, náhradu novými díly a provedeni 1 
nátěru předepsaným poalupam dle TP 1 
vč pfíp zásypu jam po odstraněných 1 

sloupcích a úpravy nerovnosti ne místě 1 
•A/vi«j.n m.'.riiW, £ , 1

34s 4251 9111B3 Zábradlí - likvidace
Perott* ranrnujo od'oraní tátoadu 1

lásné nad nivetatou larénu (balonovou 1 
pálkou) a demontáž vč pfíp zásypu jam 1 

po o d straněných stou pclch a úpravy 1 
nerovností na místě vhodným

Hutonáíem vč naiožani a odvozu 1
QdrMv M HWí dfo dMc~«l

35s 4262 Oplocení ■ sloupky narovnání

Šramaní Uxzpkudo původní polohy 1

V ceně jsou zahrnuly veškerá náklady 1 
nutné k provedení prací vč DIO a 1 
dopraly na MM provádím prací 1

Odkup rte montovaných materiálůdh 1

36s 4263 Oplocení - sloupky výměna

výměna znicenycn neoo posKózenycn 1 
s'oupků Zahrnuje odstraněni, dodávku 1 

a monléž nových sloupků 
vč zabetonováni

V ceně jsou zahrnuly veškeré náklady 1 
wW provedeni prací vt D*O a 1

37s 4264 Oplocení - pletivo výměna

VprMt m^ír»M fotí«r»n4UH 1
oploceni V ceně je zahrnuta odstranění 1 
stávajícího, dodávka na montáž nového 1 

ptoVra vč napojiM na «Uv«*ct * 1
řádného napnuti

v<y*iyra,/yi’"unfye>k»é»-.f*»*r 1

38s 4265 Oploceni - branky, vrátka výměna

výměna zničenj^n neoo pofleozenycn 1 
branek, vrat a vrátek Zahrnuje 

odstraněni stávajících a dodávku a 1 
montáž nových

V ceně jsou zahrnuty veškerá náklady 1 
-vWeotevoáem »>*.,< 0<0* 1

39s 4411 912389 Nástavce na svodidla - čištění
Položka zahrnu jo očíšlčnl (omyti) 1

nástavců na svodidla

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady 1 
nutné k provedení prací vč Dl O a 1 
riopravy nu mtstn provádéni prací 1



40s 4421 91238 Nástavce na svodidla - zřízení
'•akvhi MM • I
nástavců do píedvrtaných děr va 

bvodnici dle TP

V ceně jsou zahrnuly veškeré náklady 
nutné k provedeni prací vč DIO a
OFÍíY •

41s 4431 Nástavce na svodidla - rovnání

Položka zahrnuje rovnáni náslavců na 
svodidla do předepsané polohy

V ceně jsou zahrnuly veškeré náklady 
nutné k provedení prací vč DfO a 
dopravy na mlelo provádění prací I

42s 4441 91267.1 Odrazky ve svodidlech
Položka zanmuje oocam a momaž | 

odrazek do přodvrlaných děr ve avodnici 
dla TP

V cen ě jso u zah rnuiy va šk eré n Sklady 
nulné k provedení prací vč DIC a

43s 4451 912283 Nástavce na svodidla - demontáž
PoiaZKa zanrnujo aemontez 

pnákoamých nástavců na svodidla vč I 
odvozu vzniklého odpadu na skládku dle 

zákona č 185/2001 Sb

V ceně jaou zahrnuty vaákaré náklady 
nulnůknrowd.nípracivč niQ a I

44s 4511 912289 Směrové sloupky - čištění strojně
Položka zahrnuje strojní očištění (omyti) I

V ceně jsou zahrnuly veškeré náklady I 
nu lnů k provedeni prací vč Dl O a I
dopravy na m teto p r o vád č n i prac I I

45s 4521 91228.1 Směrové sloupky silniční - zřízení
Pn>n?m* zahrnvjo óo<Mn< • moniáž I 
směrového sloupku náhradou za I 

odcizenýfzničaný dle TP dlo stávajícího
MemvnMUá •< i>tvzn*14ho 
odpadu na skládku dle zákone č 

185/2001 Sb

46s 4522 91228.2
Směrové sloupky silniční - zřízení vč. 

betonové patky

zaemujo dodáM a ourani 1
nového směrového sloupku náhradou a 
odcizBný/zničenýdle slávajlcšio sLavti v 

. . r • ■> TP vč 
odvozu vzniklého odpálí «a íktMXu ďw 1 

zákona č 183/2001 Sb

47s 4531 91228.5 Směrové sloupky - znovuosazení
Položka zahrnuje znovuosazení I 

vytrženého směrového sloupku dto TP I

V ceně jsou zahrnuly voškoró náklady I 
nulné k provedení prací vč DIO a I 
dopravy na místo prováděni prací I

48s 4541 Směrové sloupky - vyrovnání

Položka zahrnu,a vyrovnáni vykloněného 1 
směrového sloupku

V ceně jsoir zahrnuly vnškoré náklady 1 
nutná k provedeni prací vč DIO a 1 
dopravy «• místo pftraáddni pršel 1

49s 4581 912A89 Balisety - čištění strojně
Položka zahrnuje strojní oóátáni (omyli) 1 

hafal
V ceně jsou zahrnuly veškeré náklady 1 

nulné k pro vodo ní prací vč DIO a 1 
dopravy na místo provádění prací 1

50s 4582 912A8 Balisety - zřízení
Potoflu zahrnuto dodáni • montáž 1 

báfal náhradou ít 0dť>«/>á/rJtiČ4ná 
dloTPdfeslávajfcžiosawj vmlslé 1

V ceně jenu zahrnuly vsškert náklady 1 
nutné k provedení prací vč DIO a 1 
dopravy na mláto ptmMérwpscr 1

51s 4585 912A83 Balisety - demontáž
PrV»>«« /atontito d»m«"-až

poškozených baiaal vč odvozu 1
v/AKlahsodpadu n» zá*^c*l

< 1150001 Sb
V ceně jsou zahrnuly veškerá náklady 1 

nutné k provedení prací vč DIOb 1
šwíwn orsrtétii 1

52s 4611 78372 Bílení stromu
Potožke zahrnuje dodám volkorych 1 

podobných materiálů a provedeni nátěru 1 
bSpu barvou n» kmenech sVomú 1

předepsaným poslupem dle TP vč 1 
naloženi a odvozu vzniklého odpadu na 1 

185(2001 Sb 1

53s 4621 4621 Připevněni odrazové fólie

itoacžaa uiunu^ dobiji w**ezjcn 1 
palfabnýdh m»1ůóílů a prowdeni I 

připevněni odiazuvé íófe na kmenech 1 
álromú plodcpuným po l lupám dto TP 1 
vó naložení a odvozu vadlého odpadu 1 
na skládku tfto rákanni 16S20OI Sb 1

54s 4811 91297 Výměna dopravního zrcadla
MM d*~»etož

poškozenél io zrcadla (bez oh ladu na 1 
tvar), dodání a montáž nového zrcadla 1 

předepsaného tvaru n rozměrů
zř. odvar.i v/n*U'«> <MÍudu iktídtoi 1 

dle Zákona č 105'2001 Sb

55s 4711 91325 Kilometrovník ocelový - dodání a osazení
PotoŽM lAVButo /ÍW»n. veto’VtoM I 

základu vč odvozu vzniklého odpadu na I
sklád<u dle Zákona č 18512001 Sb , I 
dodáni a osazení patky, sloupku a I 

dodání a montáž fttilu dle TP a ČSN I

56s 4721 Kilometrovník - oprava

Potoflw wnrnuio doian i a vynOnu 1 
poíkozaného štítu nebo sloupku Cena I 

jo kaXvtováné vč matoitolu

V ceně jsou zahrnuly veškeré náklady I 
nutné k provedeni prací vč OIO a I

<1 ůffavy 1

57s 4722 Kilometrovník - narovnáni

NavráceniHorn elro vniku do správné 1 
polohy.

V ceně jsou íahmuly veškerá náklady 1 
nutné k provedení prací vč DIO a 1 
dopravy na místo provádění prací. 1

58s 4725 913253 Kilometrovník - demontáž
Koinzra zanrnujo aomoniaz ruégneno 1

kilo metro vniku dla 1P a ČSN vč odvozu 1 
vznik'eho odpiWuakt>d*u U« zajímal

' i"VAtol Sb

V ceně jsou zahrnuly veškeré náklady 1
MíAÍmmMMmmM OO* I

59s 5123 12920
Krajnice nezpevněná - seřezání s 

naložením

Poioáea íanmuto séfunuM bratmc* 1
(odebránínánosů a drnů) pro za,tšlěnl 1 
odvodněni pozemní Komunikace vč 1 

odrarv vzniklého odpadu na skládku dle 1 
2ákonBě 185/2001 Sb

.JLttabw* ar^Kžti** iA*v»h l



60s 5131 56960 Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení
Potežsa dcdštti a deobě*! I

krajnice vhodným dosypovým 
materiálem vč zhutnění a pfosypom 

frézovaného asfaltového malariálu v min 
U70mm)pí(p odstraněni (seříznuli) 
nevhodného materiálu z krajnice a 

iteedmšn ikrtkUVn ajf

61s 5151 18216R.1 Opravy silničního svahu

i'wht <»od*n> I
vhodného materiálu vč zhutnění, 

ptip odstranění novhodnóho materiálu 
vň odvozu vzniklého odpadu na skládku 

tfieuAonač tMíTOOl Sb

4

62s 5211 12900
Čištěni příkopů, svahů, odpočívek a asf. 

zálivů od odpadků ručně

fotežM t*4r Mp»lk<> *> 1
plastových pytlů vč odvo2u vzniklého 

odpadu na skládku dle zákone ft 1 
165/2001 Sb Předpokládaný výkon 1 1 
dělníka ja 1 km př-hopu (jedna sLrona 

sinicajza hodinu

63s 5221 12930 Čištění příkopů strojně příkopovou frézou
HoroZka zanmu|e sirojni QBicni 1

(příkopová fréza) příkopů (u překážek 1 
rXrtt to£i>«n>) ví Ohmu V4Ak>«M 

odpadu na skládku dle zákona č 
185/2001 Sb

VceněisOu AShmwtv veltot nMtlr 1

64s 5231 12931 Hloubení příkopů strojně - do 0.3 m3/m
pMivpu v 1

udaném objemu vč odvozu vzniklého 1 
odpadu na skládku dle zákona č 1

165/2001 Sb

V ceně jsou zahrnuly voškorá náklady I
-.l-iSfflIWÍHljr**1^ !»0í 1

65s 5232 12932 Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m
rroužva rarurroje moutrom prnopu v 1
udaném objemu vč odvozu vzniklého 1 

odpadu na skládku dha zákona č 1 
185/2001 Sb

V cené json zahrnuty veškeré náklady 1
fwtoA>t»rei«tfeMw*c4*č OK)* 1

66s 5242 935212R.1 Příkopy - opravy

Výměna poškozených příkopových 1 
tvarovek V položce je zahrnula dodávka 1 

o osazení nových tvarovek vč odvozu 1 
*fr » ««•« «t v* ■><!•.. J* ííVai 1

é 185/7001 Sb

v (O-íjMv1

67s 5311 93852R.1 Rigoly - čištění nánosu

taf'^^a 'i/6-todiVeMri 1
travnatého porostu čí naplaveného 1

z nao’v ručně >< odvozu 1 
vzniklého odpadu na skládku dle zákona 1 

6 185/2001 Sb

VXttně.i*. íXCSfr -»V»1tr I

68s 5331 935412R.1 Rigoly - opravy

dodárí a 1
botonové směsi předepsané kvality do I 
předepsaného tvaru- proveden lipa r I 

(smršTovacfch, vkládaných, řezaných)- I 
postřiky povrchu (proli odpařováni, I 

ochranné) vč odstranění slévajícího I 
, MyOfV v-Up.» vjpp-f.t -» I

69s 5412 12993 Štěrbinové žlaby - čištění
r o ibzna zanmuje co sira není 

naplaveného materiálu za štěrbinového I 
n»txi rol ového Jistu (nap/ siwuM I 

tlakově wdyjvč odvozu vznMoho I 
odpadu na ak tkl ku dte zákona č I

185/2001 Sb

70s 5511 129958
Trubní propustky D do 600mm - čištění 

potrubí

PéWM Mtlmt MkMMM
naplaveného materiálu z propustku 1
(např za použití Hákové vody) vč 1 

odvozu vzíťWého odpadu na skládku dle 1 
zákona č 185/2001 Sb

VieMiiw/>"’MYwO*tŠiUMedv 1

71s 5511 129971
Trubní propustky D přes 600mm - čištění 

potrubí

f’oWaa zanmujo oaturaném |
neplaveného materiálu z propustku 1 

(např zh použili Lakově vody) vč 1
odvozu vzniklého odpadu na skládku dlo 1 

Ufonat tMtfOOi Se

. V -rMiť* I

72s 5512 12940

Rámové neboTcTenbové propustky - 
vyčištěni vtoků a výtoků propustků od 

nánosu

Položka zahmuja odstraněni
naplaveného materiálu z ploch vtoku a 1 

výtoku u propustku vč odvozu vzniklého 1 
odpadu na skládku dto zákona č 1

185/2C01 Sb

Y<rtJu.;liM'’v:r«4«H''H*)r 1

73s 5811 12980 Vpustě, šachty - čištění
roxizxe unrnujo vydmuti a vjmumi 1
ka lo véh o koše, vyčištěn I dna vpusti 1
pomocísac.ho zařízenivč odvozu 1 

whWki odpadu re ek.'Mku ďe Uko-sl

č 165/2001 Sb

VtC-réiíWtKr- JfvTlM 4 >^ *Jv 1

74s 5814 12970 Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné
r-.-vtvřt.* unrnarm vymul* • vvóittm 1
kalového koše, vyčištění dna vpusti 1
pomocí sacího zařízení vč odvozu 1

vznikléhu odpadu na skládku dle zákona 1
C 18512001 Sb

YtráiWv í**'*‘d« '****4/ 1

75s 5821 899122.2 Vpustě - výměna mřiže
Výměna mříže vtatnů dodávky mříže dle 1

stávajícího olavu v místě vč odvozu 1
odpadu na skládku dle zákona č 1 

165/2001 Sb

V cené jsou zahrnuly veškeré náklady 1
«ul«4 * prod K 1)0 , 1

76s 5824 899122.1 Vpustě - výměna mříže s rámem
Výměna m/i/e s rsmrun, K«r» ocne.ty 1

mříže s rámem dře stávajíc ho stavu v 1 
míalěvč odvozu adpadu na okládku die 1 

zákona č 185/2001 Sb

V ceně jsou zahrnuly veškeré náklady 1 
milná k provudonl rwa^i QIO a 1

77s 5822 89910 Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění
PoisK* uvruje a v/nMu *«<•■
dte siáťsjkjíiu Ha.w mísíš vč odvozu 1

odpadu na tkl Mhu ďe zákona t 1

135/2001 Sb

V c on é j sou zah mu ly ve škeré n áklad y 1
nuVM • o,ov»'l»'< 0'0?* vt UCQ a 1

78s 5823 89916R Šachty - betonové doplňky

PnviŽM Mhfujo dodšAi « ou/sni 1
poklopu vč odvozu odpadu na akládku 1 

d te Mkvn .S é 185/700' St>

V cenš jsou zahrnuly veškeré náklady 1 
nu In é k provedení prací vč DIO a 1

79s 5841 89470R Vpustě, šachty - přestavba

Položka zahrnuje-poktapy šrámem, 1 
mlijn jrlmpm stupírtl* Žob/Ky stropy 1 
zteaí dfeeu-a pnd r'a4»ps*-4 Irouhy, 1 

vtono<tc«a beiD^itš dno • není' 1
u vedend jinak i podkladní vrstvu (z 1

temortiva nebo bclonu)- výplň těsněni a 1 
žg»ž.»yy, r .uf P-.»oh>fl



80s 5842 89921R.1 Výšková úprava poklopů

poiozKa vysxova úpravy zahrnu)e 
všechny nulné práce a materiály pru 
zvýšen f nebo sn ížení zařízon i (včolné 

nulo ó úp ra vy s Láva j fc lho po vrchu 
vozovky nebo chodníku) vč odvozu 

odpadu na skládku dlo zákona č 
—SSZSii.'z

81s 5911 91781R.1 Silniční obruby - oprava

rarvHuje movuoiezani I
vylomených obrub včelně podsypáni 

betonovou smést Z oUMtz.t vnthkUiu 
odpadu na skládku dla zákona č

1 85/2U01 Sb

wp^pvtvw Alts'* >0'i1r

82s 5911 917425R.1 Silniční obruby kamenné - výměna

Rntořk m jah nwje od *1 w An l 
poškozených kamenných obrubníků 

(bez ohledu na rozměry) včalné odvozu 
vzrrklóho odpadu na skládku dle zákona 
č 185/2001 Sb a zřízení nové obruby z 

kamenných obrubníků (osazení a 
MM •fcrvbntů

83s 5922 917224R.1 Silniční obruby betonové - výměna

Potorta /ahrnujo oddrsněrtl lUvejicMh 1 
balonových obrubníků (bez ohledu ne 
rozměry) vč odvozu vzniklého odpadu 
na skládku dle Zákona č 185/2001 Sb

Zřízení nové obruby z boto nových 
obrubníků (osazeni a dodání obnjhnlků 

niedeounweh rozmér.. včolnt> l

84s 6012 93818.2 Mosty - čištění

u»h> rasám řta znae-tum wzovky. 1
krajnico, obslužného chodníku PHS, 1

římsy moelu nebo sběr a naležení 1 
ojodinélých p/odmělú (pneumatika, pytel 1 
3 odpadky apod ) V ceně jsou zahrnuly 1 
veškerá náklady nulné k prováděni prací 1 
vtšurfwl/l. tvřpatfa «» vAUdb.j

85s 6013 12980R Mosty - čištění odvodňovačů

Cislénia prapiach llakuvou vedou, 1 
vč odvozu vzniklého odpadu na skládku 

dle zákonná 165/2001 Sb

V ceně jsou zahrnuty veškerá náfdady 1 
nutně k provedení prací vč OlO a

86s 6014 93832R.1 Mosty - čištění skluzů a odláždění

Ručně r«b« Valentu t
následným an live go lačním poslfikem 1

Položka Zi*v'iu;a oístunénl ntije'ace « 1 
oMtfnl vť odw/u vzriVehu odpadu na 1

ikédkv <*• Zákonač IM/2001 Sb

v iWv * r.á»'*dr 1

87s 6015 Mosty - čištění mostních závěrů

R.čnšraba MAnvou »04«>u «4 odvozu 1 
vzniklého odpadu rva skládku dkj Zákona 1 

• ItSttOOl Sb

V ceně jsou zahrnuly veškeré náklady 1 
nulné k pravedoníprací vč DlOa 1

88s 6016 93832R.1 Mosty - odstranění vegetace

uostrancm vegeteco z mostu (římsy. 1 
chodníky, pf Id těžby, schod 3té, ) 1

zádUžby potí moslem, v okolí apér, 1 
MW a pod i nártdny'" anttogoUfniri’l 
posIHtem vč odvozu vznWého odpadu 1 
na skládku dle Zákona ft 165/2001 Sb 1

89s 6017 93831 R.1 Mosty - očištění

OCtStém svislých a vodorovných ploch 1
vodou vC OdrOZu 1

vzniklého odpadu na skládku dleZákonel 
č 165/2001 Sb

V ceně jsou zahrnuly veškeré náklady 1 
"v'"í k 0'0 > 1

90s 7111 938441 R.1 Silniční zdi čištění

Učišlěn i avBlych a vodorovnycn piocn 1 
sinčrtkh aJlrúkowu vodou vč odvozu 1 
vra váho odpadu na SkMdku ďs Zákonel

č 1»5/200! Sb

V co ně jsou zahrnuly veškeré náklady 1 
toWkereitft'trb'HivC qo« 1

91s 7211 938545R.1 Protihlukové stěny čištění

ť4‘á< »*»óvo«j včodkoru I
i/Mkhti odpadu na ůCíflku éidZákpnal 

ft 105/2001 Sb

V ceně jsou zahrnuly veškeré náklady 1 
nulné k provedení prací vč DIO a 1 
fWMW <M ■» ’»» f*K* 1

92s 8121 18481-617. Řez a průklest stromů

koz a pruxiosi atromu udatranfim 1 
suchých, nalomených nebo jinak 1 

nebezpečných větvi Větví zasahujících 1 
do průjezdního profilu, větví 

nadbytečných, výmladků a pod vč 1 
odvozu vzniklého odpadu na skládku dle 1 

qHwut i«®2Wt %

93s 8123 112 15-15 Řez a průklest stromů ve výškách

Rez a průklest stromu za použili mobilní 1 
plošiny nebo lazecké techniky 

Odstranění suchých, nalomených nobo II 
jinak nebezpečných větvi Všiví 1

ta sáhujících do p/fyatdmho profík; vélv 1 
nadbytečných výmtadkú a pod ’vč [ 

MtaAt VáMCěhO VěMěU "« «w I

94s 8151 11711 Kácení stromů - BSP o průměru kmene do
25 cm

Pokáceni nehnutých nopo nalomených 1
slromů hrozících zřícením vč odvozu 1 

vzniklého odpadu na skládku dle zákona 1 
ft 165/2001 Sb

V coné jsou zahrnuly veškeré náklady I 
nutná k nravudnnl araci vč RIO a 1

95s 8151 11711 Kácení stromů - BSP o průměru kmene do
50 cm

P«*éeaol ozmeutjCb A*M*««ycn 1
stromů hrazicUb z/«n*n vč Mwai 1 

vzniklého odpadu na skládku ďo zákona | 
č 185/2001 Sb

V cené jaou zahrnuly voškoré náklady I 
~v1M * MwděnlBZMi vč IW • 1

96s 8151 11711 Kácení stromů - BSP o průměru kmene 
nad 50 cm

<’>Ušce,»i rahnulych nebo n^orteyen 1
stromů hrozících zřícením vč odvozu 1

vzniklého odpadu na skládku dis zákona 1 
č 185/2801 Sb

V ceně jsuu zahrnuly VBŠkaté náklady 1
OOa 1

97s 8221 111 21 Řez a průklest keře

Řeza prtiKiest ko/u ao pracný 40 m2 vč 1 
odvozu vzniklého odpadu na skládku dla 1 

zákona č 185/2001 Sb

V ceně Jsou zahrnuly veškeré náklady II 
nutné k provoděni prací vč DIO a II
000* »»¥'*! I

98s 8313 111 15 Kosení travních porostů ručně 
křovinořezem

lsi<”‘tučné sfowH'/azem
rozsahu napl zajiélénf rozhlodových 1 

podmínek

V cnní jsou zahrnuty veškeré náklady 1 
nulné k provedeni prací vč UlO a 1 

___r ___ 1
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