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Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 ,30 Ostrava

Městský obvod Ostrava Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČO: 00845451

V Ostravé dne: 21.1.2022

Vyřizuje:

Tel. / E-mail:

Položkový rozpočet — „Servis odlučovačů lehkých kapalin ve správě městského obvodu Ostrava - Jih

včetně kontroly jakosti odváděných vod pro rok 2022“

  

1. OLK -„Parkoviště mezi budovami „A“- „B“, ÚMOb Ostrava —Jih“,(SOL 2/4 M )

. 1 x 3 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů vnádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači ...................................................... 200 Kč/ kontrola

. 1 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu...... ......4 000 Kč

Celkemzaplnění3/2022—12/2022 ...... .. ...4800Kč

2. OLK -„Parkoviště mezi budovami „A“- „B“, ÚMOb Ostrava —Jih“,(SOL 2/4 M )

. 1 x 3 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači ...................................................... 200 Kč / kontrola

. 1 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu.. ...4 000 Kč

Celkemzaplnění3/2022—12/2022. ...4800 Kč

3. OLK -„Parkoviště mezi budovami „A“- „B“, ÚMOb Ostrava —Jih“,(SOL 2I4 M )

. 1 x 3 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů vnádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači.. .. .. .200 Kč / kontrola

. 1 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyCIstenI odlučovače, čištění a výměna

sorpčníchif |tru, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu........... .4 000 Kč

Celkemzaplnění3/2022—12/2022..... ......4800Kč

4.0LK - Kryté sportoviště Ostrava —Dubina (AS TOP 30 VFS), Horní 81

. 1 x měsíčně kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů vnádrži, kontrola výšky

ropných láteknahladiněvodyvodlučovači.. ...200Kč/kontrola

SUEZ CZ a.s.
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. 2 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu...............„
......8

000 Kč

Celkemza p|nění3/2022—12/2022..
...........

...... . ...18000 Kč

5.0LK - na parkovišti pro BD na ul. Provaznická 270/2,270/15,241l4, 288/18, 311/2 (AS TOP RCIEOIPB)

. 1 x měsíčně kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači...
200

Kč/kontrola

. 2 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu ..........................
.................6 000 Kč

Celkemza plnění 3/2022-12
/20

22
...14000 Kč

6.0LK - na parkovišti na ul. Šeříkova , Ostrava —Výškovice (AS TOP 40 RCIEOIPB)

. 1 x měsíčně kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači.............
.. 200

Kč / kontrola

. 2 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu...„............
.........._....

...6 000 Kč

Celkemzaplnéní3/
2022—12/2022....

.

......14000Kč

7.0LK -„ Bělský les III1.stavba — dostavba 300 b.j.“ ( AS- TOP 30P )

. 1 x měsíčně kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači................
........ 20

0Kč / kontrola

. 2 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu ..........................
.................6 000 Kč

Celkemzaplnění3/2
022—12/2022......

..
..14000Kč

8.0LK - „ Bělský Ies lll1.stavba — dostavba 300 b.j.“ ( AS- TOP 30P) - ul Horni u domů 3030/96

o 1 x měsíčně kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači...
200

Kč / kontrola

. 2 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu ..............................
.............6 000 Kč

Celkemza plnění3/2022—12/2022
....... . ..... ..... ..... ..„ „14000 Kč

9. OLK - parkoviště u Finančního úřadu v O-Hrabůvce 2 X LOP20

. 1 x měsíčně kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů vnádrži, kontrola výšky

ropných láteknahladiněvodyvodl
učovači...............

............ .. .....200Kč/kontrola
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. 2 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedeni odlučovače do provozu... . .. .........6 000 Kč

Celkemza plnění3/2022—12/2022... ....... 14000Kč

10. OLK - parkoviště u Finančního úřadu v O-Hrabůvce 2 X LOP20

. 1 x měsíčně kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači.. .200 Kč / kontrola

. 2 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčisteni odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedeni odlučovače do provozu ...........................................6 000 Kč

Celkemzaplnění3/202—12/2022 ..... ..... .....14000 Kč

11.0LK - parkoviště ÚMOb Ostrava-Jih — mezi budovami B a C 2 X SOL 2

. 1 x 3 mésice kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači.. .... . .. .. ..200 Kč/ kontrola

. 1 x ročně vyčerpáni sedimentů a zbytků ropných látek, vycisteni odlučovače, čištění a výměna

sorpčníchifiltrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěnýchiňltrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu.. .. ........4 000 Kč

Celkemzaplnění3/2022—12/2022.„......... ..4800Kč

12.0LK - parkoviště ÚMOb Ostrava-Jih — mezi budovami B a C 2 X SOL 2

. 1 x 3 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači ...................................................... 200 Kč / kontrola

. 1 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních ňltrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu ...........................................4 000 Kč

Celkemzap|nění3/202—12/2022.. ..... ..4800Kč

13.0LK - parkoviště KD K-Trio AS -TOP 15PIEOIPB a AS-TOP 6PIEO/PB, UI. Dr. Martínka 1439/4

. 1 x měsíčně kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači ...................................................... 200 Kč/ kontrola

. 2 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu............... .......6 000 Kč

Celkemzaplnění3/2022—12/2022... ..... 14000Kč

14.0LK - parkoviště KD K-Trio AS —TOP 15PIEOIPB a AS-TOP 6PIEOIPB, Ul. Dr. Martinka 1439/4

. 1 x měsíčně kontrola znečištění segmentů kontrola výšky sedimentů vnádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači.. . .. .. 2.00 Kč/ kontrola

. 2 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vycrsteni odlučovače, čištění a výměna

SUEZ CZ a.s.

Španělská 1073/10 12:) 00 PRAHA 2— VINOHRADY, Zákaznická link www.suezcz

IČO: 256 38 955 DIČ: C225638955, bankovni spojen spolecnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9378
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sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedeni odlučovače do provozu ...............................
............6 000 Kč

Celkemzap|néní3/2022—
12/2022 ...........

..... ..14000Kč

15.0LK - parkoviště na ul. Pavlovova 71 — Ostrava -Zábřeh (1 X AS-TOP 20 VFIEOIPB)

. 1 x měsíčně kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači...
200Kčlkontrola

. 2 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu .............................
............6 000 Kč

Celkemzaplnění3l2022—12
/2022.,..... ............

,......14000Kč

16.0LK - „ Bělský les III1 — úprava ploch.“(bývalý J. Meinl) ( 1 X AS- TOP 15 L),ul. Bohumira Četyny 1

. 1 x měsíčně kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači....„.........2
00Kč/ kontrola

. 2 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu ...............................
...........6 000 Kč

Celkemzaplněni3/20
22—12/2022 .....

.. ....14000Kč

17.0LK -„Parkoviště parc. 783/2, 783/7 a 783/8 ul. Výškovická, k.ú. Zábřeh nad Odrou KANALIZACE

. 1 x měsíčně kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači............
200Kč l kontrola

. 2 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače doprov
ozu ...6 000 Kč

Celkemzaplnění3/2022—
12/2022............

.............. .......14000Kč

18.0LK - pozemky p.č.311l1,304l2,311/33 k.ú Hrabůvka-naproti ZŠ E.Lukášové GSO/50-KB-0.20-100

. 1 x měsíčně kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači.........
200Kč / kontrola

. 1 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedeni odlučovače do provozu..................
.......4 000 Kč

Celkemzaplnění3/2022
—12/2022.

. ..... ...6000 Kč

vn.,

19.Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka —SO 301 Odvodnění komunikace (1 x vpusťSOL-214M s mrIZI)

o 1 x za 2 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladiněvodyvodlučovači........
..............................

................200 Kčlkontrola

Celkem za plnění 3/2022—12/2022 ..... ...... ..... ..... .. .. ....1 000 Kč

SUEZCZa.s.   
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20.Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka —SO 301 Odvodnění komunikace (1 x vpust’ SOL—2I4M s mříží)

. 1 x za 2 měsíce kontrola znečištění segmentů. kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači...............200Kč/kontrola

Celkem za plnění3/2022—12/2022 ............ .. ..... ..1 000 Kč

21.Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka —SO 301 Odvodnění komunikace (1 x vpust’ SOL-2I4M s mříží)

. 1 x za 2 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači...... .. 200Kč/kontrola

Celkem za plnění3/2022—12/2022..... . ..... . ...1 000 Kč

22.Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka —SO 301 Odvodnění komunikace (1 x vpusť SOL-2I4M s mříží)

. 1 x za 2 mésice kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vodyvodlučovači....................................................„200 Kč/kontrola

Celkemza plnění3/2022—12/2022... ..1 000 Kč

23.Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka —30 301 Odvodnění komunikace (1 x vpusť SOL-2l4M s mříží)

. 1 x za 2 měsíce kontrola znečištění segmentů. kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači ...................................................... 200 Kč / kontrola

Celkem za plnění 3/2022— 12/2022... .. .. „.....1000 Kč

24.Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka —SO 301 Odvodnění komunikace (1 x vpusť SOL-2l4M s mříží)

. 1 x za 2 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači ..................................................... 200 Kč/ kontrola

Celkemza plnění 3/2022— 12/2022 ...................... ..... .. ....1 000 Kč

25.Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka —SO 301 Odvodnění komunikace (1 x vpusť SOL-2l4M s mříží)

. 1 x za 2 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači ...................................................... 200 Kč / kontrola

Celkem za plnění3/2022—12/2022........ ..... ..1 000 Kč

26.Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka —80 301 Odvodnění komunikace (1 x vpust’ SOL-2l4M s mříží)

. 1 x za 2 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných lateknahladiněvodyvodlučovači„....................................................200Kč/kontrola

Celkemzaplnění3/2022—12/2022. .......1 000Kč

SUEZCZa.s.

Španělská 1373/10, 120 00 DRAHA 2 — VINOHRADY Zákaznická link .suez.cz

IČO: 256 38 955, DIČ: (225638955. bankovní spojen společnost zapsaná u Městského soudu v Praze! oddíl B, vložka 9373
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27.Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka -SO 301 Odvodnění komunikace (1 x vpust’ SOL-2l4M s mříží)

. 1 x za 2 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači..............
........................

......_._.......200 Kč/ kontrola

Celkem za plnění3/2022-12/202
2........... ..... ... ..... .....

.. .1 000Kč

v":

28.Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka —SO 301 Odvodnění komunikace (1 x vpust’ SOL-2I4M s mrizí)

. 1 x za 2 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači....„
200

Kč/kontrola

Celkemza plnění3/2022—12/20
22........

.........
......

..1 000 Kč

29.Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka —SO 301 Odvodnění komunikace (1 x vpust’ SOL-2I4M s mříží)

. 1 x za 2 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači......
200

Kč/ kontrola

Celkem za plněni3/2022—12/20
22..........

... .....
......... 1 000 Kč

30.Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka —30 301 Odvodnění komunikace (1 x vpust’ SOL-2I4M s mříží)

. 1 x za 2 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači._....
200

Kč / kontrola

Celkem za plnění 3/2022—12/2022.....
...... ..... ...

....... ..... .. .... ....1 000Kč

31. OLK parkoviště na ul . Výškovická p.p.č.7931281,k.ú Výškovice SO 301

. 1 x za 2 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači.........
200

Kč / kontrola

. 1 x ročně vyčerpáni sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedeni odlučovače dopro
vozu

3000 Kč

Celkemzaplnění3
/2022—12/2022..

.„

....4000 Kč

32. OLK parkoviště na ul . Výškovická p.p.č.7931281 ,k.ú Výškovice SO 301

. 1 x za 2 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači...
200

Kč/ kontrola

. 1 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu .............................
.............. 3 000 Kč

Celkemzaplnění3/2
022—12/2022......

.......
..

4000Kč

33. OLK parkoviště na ul. Šeříkova - p.p.č. 793/278, k.ú. Výškovice SO 301

. 1 x za 2 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropnýchlátekna hladiněvodyvodlučova
či..................

....... .... ....... 200 Kč/kontrola

SUEZ CZ a.s.
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. 1 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu ..... . .. .. ........... 3 000 Kč

Celkemza plnění3/2022—12/2022 ........... ..... .4000 Kč

34. OLK parkoviště na ul. Šeříkova - p.p.č. 793/278, k.ú. Výškovice SC 301

. 1 x za 2 mésice kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači.. ... . . .. 2..00 Kč / kontrola

. 1 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek vyčištění odlučovače čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu ................ .... ......3 000 Kč

Celkemzaplnění3/2022—12/2022 ......... .. ..........4000Kč

35.Parkoviště ul. P .Lumumby, p.p.č.1237l18 k.ú. Zábřeh nad Odrou — 80 301

. 1 x za 2 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači.. . . .. .200 Kč / kontrola

. 1 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vycrsteniodlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu........... ...3 000 Kč

Celkemzaplnění3/2022—12/2022... ...4000 Kč

36.Parkoviště ul. P.Lumumby, p.p.č.1237l18 k.ú. Zábřeh nad Odrou — SO 301

. 1 x za 2 mésice kontrola znečištění segmentů kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači.. . .. .. .. 2.00 Kč / kontrola

. 1 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčísteni odlučovače, čištění a výměna

sorpčníchiňltrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu...... .. .. .. .. ............. 3 000 Kč

Celkemzap|néní3/2022—12/2022... ......„4000Kč

37.V. Jiříkovského, parcela č.71l3, k.ú. Dubina u Ostravy

. 1 x za 2 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači.. . . .. .200 Kč / kontrola

. 1 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčísteni odlučovače, čištění a výměna

sorpčníchifiltrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu. ......4 000 Kč

Celkemzaplnění3/2022—12/2022...... ..... „. ......5000 Kč

38.Parkoviště u. Aviatiků p.p.č. 436/6, k.ú. Hrabůvka

. 1 x 3 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači.. .. .. ..200 Kč / kontrola

. 1 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek vyčistění odlučovače, čištění a výměna

SUEZ CZ a.s.

Španělská 1073/10, 120 00 PRAHA 2 — VINOHRADY Zákaznická link .suez.cz
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sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedeni odlučovače do provozu .........................
..................4 000 Kč

Celkemzaplnění3/
2022—12/2022....

...... .....
..... . ...... .4800Kč

39.Parkoviště u. Aviatiků p.p.č. 436/6, k.ú. Hrabůvka

. 1 x 3 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů vnádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači...
200

Kč/ kontrola

. 1 x ročně vyčerpáni sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu...................
.. 4000 Kč

Celkemzaplnění3/2
022—12/2022 .......................

.....
..... „..4800Kč

40.Parkoviště u. Aviatiků p.p.č. 436/6, k.ú. Hrabůvka

. 1 x 3 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů vnádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači......
200

Kč / kontrola

. 1 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních ňltrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedeni odlučovače do provozu ..........................
................4 000 Kč

Celkemza plnění3/2022-12/202
2...........

.....
..4800Kč

41 .Vybudování parkovacích míst stání na ul. Dr. Martínka p.p.č. 436/6 k.ú. Hrabůvka

. 1 x 3 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů v nádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači...
200

Kč / kontrola

o 1 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedeni odlučovače do provozu .........................
.................4 000 Kč

Celkemzaplnění3/20
22—12/2022..

.. ..... ..4800Kč

42.Vybudování parkovacích míst stání na ul. Dr. Martínka p.p.č. 436/6 k.ú. Hrabůvka

. 1 x 3 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů vnádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači..............
........................

................200 Kč/kontrola

. 1 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedeni odlučovače do provozu..................
„......4 000 Kč

Celkemzaplnění3/202
2—12/2022....... .....

„..4800Kč

43. Vybudování parkovacích míst stání na ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52 k.ú. Výškovice

. 1 x 3 měsíce kontrola znečištění segmentů, kontrola výšky sedimentů vnádrži, kontrola výšky

ropných látek na hladině vody v odlučovači...
200

Kč / kontrola

. 1 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

SUEZ CZ a.s.

Španělská 1073/10, 120 00 PRAHA 2 — VINOHRADY, Zákaznická link www.suezcz
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sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu..... .. .

Celkem za plnění 3/2022 — 12/2022.

Čištění OLK č.19 — č.30

.4 000 Kč

. .4 800 Kč

. 1 x ročně vyčerpání sedimentů a zbytků ropných látek, vyčištění odlučovače, čištění a výměna

sorpčních filtrů, likvidace odčerpaných sedimentů a znečištěných filtrů v souladu s platnými předpisy

odpadového hospodářství, uvedení odlučovače do provozu......

Celkem za plnění3/2022— 12/2022.....

Analýzy — kontrola jakosti odváděných srážkových vod z OLK:

1.0LK č.1 — č.17 + 1 x vyústění kanalizačního sběrače DN 1600

. 4xročně kontrolajakostiodváděných vod..........

Celkem za plnění 3/2021 — 12/2021 .. .....

2. OLK č. 18

. 2 x ročně kontrola jakosti odváděných vod. . ...........

Celkemza p|nění3/2021 —12/2021..... .... ..... .........

3. OLK č. 19 — č.42

. 1 x ročně kontrola jakosti odváděných vod..

Celkem za plnění3/2021 —12/2021 ....

2. OLK č. 43

. 2 x ročně kontrola jakosti odváděných vod...... .. .. ..

Celkem za plnění 3/2021 — 12/2021 .......................... .

Osazení a údržba dočasného dopravního značení

. Osazení a odklízení dopravního značení v průběhu prováděných prací.

Celkemza p|nění3/2021—12/2021.. ..

Cena Celkem bez DPH :

DPH 21% :

Celkem s DPH :

SUEZ CZ a.s.

Španělská 1073/10, 120 00 PRAHA 2 —\'lNOHRADY, Za'

lČO: 255 38 955, DIČ: C225638955, bankovni spojen

Divize SEVER: Slovenská 20841102, Ostrav —

 

   

3....„..0 OOO Kč/akce

..........30 000 Kč

14 500 Kč lakce

............ 58 000 Kč

. ...850 Kč /akce

................. 1 700 Kč

„850 Kč /akce

.20 400 Kč

.850 Kč lakce

.... .1 700 Kč

....9 500 Kč/akce

. ..19 000 Kč

402 600,00 Kč

84 546,00 Kč

487 146,00 Kč

Praze, oddíl B, vložka 9378

 

  



 


