
Příloha č. 2

Místo Specifikace Čas úklidu Celkem  m 2

Přední dům 

(přízemí až 6. patro)

Chodby a schodiště: zamést a vytřít včetně zábradlí 

Výtah: zamést nebo vysát a  vytřít, vyčištění zrcadla, umytí celkového 

obložení klece, umytý madla, omytí všech vstupních dveří 

Parapety, hydranty, soklíky, poštovní  schránky, otopná tělesa atd.: otřít 

prach případně vysát prach,  omytí, 

Všude ometení pavučin.

V odpoledních hodinách od 17:00 192.5

Komerční plochy

(přízemí až 1. suterén)

Chodby a schodiště: zamést a vytřít včetně zábradlí

Výtah:  omytí vstupních dveří 

Parapety, hydranty, soklíky atd.: otřít prach případně vysát prach,  omytí,

WC a příslušenství: vytření podlah, omytí všech zařizovacích předmětů 

(WC, pisoáry, umyvadla atd.), vynášení odpadkových košů potažmo mytí 

odpadové nádoby, vyleštění baterií,  odstranění nečistot z obkladů,  vyleštění 

zrcadel, doplnění hygienických potřeb. 

V odpoledních hodinách od 17:00 50.6

Zadní dům 

(1. suterén až 6. patro)

Chodby a schodiště: zamést a vytřít včetně zábradlí  výtahu a jeho okolí, 

Výtah: zamést nebo vysát a  vytřít, vyčištění zrcadla, umytí celkového 

obložení klece, umytý madla, omytí všech vstupních dveří 

Parapety, hydranty, soklíky atd.: otřít prachy potažmo vysát prach,  omytí, 

otřít 

Všude ometení pavučin.

V odpoledních hodinách od 17:00 132.1

Pasáž a 

prostor č. 2 (dispečink)

Pasáž: zamést a vytřít keramickou dlažbu, očistit rohože včetně místa 

uložení, 

Dispečink: zamést a vytřít prostor č.2, vynesení košů případně umytí 

odpadové nádoby, mytí přístupných pracovních ploch , 

odstranění prachu z parapetů, odstranění prachu z nábytku 

Všude ometení pavučin. 

Od 15.4. do 14.9. v době od 22:00 hodin do 7:00 

hodin a od 15.9. do 14.4. v době od 20:00 hodin do 

7:00 hodin

187.1

Úklid chodeb a odpadového 

hospodářství 

(1. suterén - PD, ZD) 

Chodby: zamést a vytřít 

Odpadové hospodářství:  zamést a vytřít ,připravit a roztřídit odpad k 

dovozu včetně výměny odpadové nádoby v ZD

V odpoledních hodinách od 17:00 60.7

Chodník, nádvoří a terasa 

mezi PD a ZD

Chodník, nádvoří, terasa: zametení  a případné odstranění skvrn.  V 

zimních měsících úklid sněhu a provedení posypu , dle potřeby. Od 5:00 do 7:00 514.7

Komerční plochy

(přízemí až 1. suterén)

Chodby a schodiště: zamést a vytřít včetně zábradlí

Výtah:  omytí vstupních dveří 

Parapety, hydranty, soklíky atd.: otřít prach případně vysát prach,  omytí,

WC a příslušenství: vytření podlah, omytí všech zařizovacích předmětů 

(WC, pisoáry, umyvadla atd.), vynášení odpadkových košů případně umytí 

odpadové nádoby, vyleštění baterií,  odstranění nečistot z obkladů,  vyleštění 

zrcadel, doplnění hygienických potřeb. 

V odpoledních hodinách od 17:00 50.6

Pasáž a 

prostor č. 2 (dispečink)

Pasáž: zamést a vytřít keramickou dlažbu, očistit rohože včetně místa 

uložení, 

Dispečink: zamést a vytřít prostor č.2, vynesení košů potažmo mytí 

odpadové nádoby, mytí přístupných pracovních ploch , 

odstranění prachu z parapetů, odstranění prachu z nábytku 

Všude ometení pavučin. 

Od 15.4. do 14.9. v době od 22:00 hodin do 7:00 

hodin a od 15.9. do 14.4. v době od 20:00 hodin do 

7:00 hodin

187.1

Úklid chodeb a odpadového 

hospodářství 

(1. suterén - PD, ZD) 

Chodby: zamést a vytřít 

Odpadové hospodářství:  zamést a vytřít ,připravit a roztřídit odpad k 

dovozu včetně výměny odpadové nádoby v ZD

V odpoledních hodinách od 17:00 60.7

Chodník, nádvoří a terasa 

mezi PD a ZD

Chodník, nádvoří, terasa: zametení  a případné odstranění skvrn.  V 

zimních měsících úklid sněhu a provedení posypu , dle potřeby. Od 5:00 do 7:00 514.7

Komerční plochy

(přízemí až 1. suterén)

Chodby a schodiště: zamést a vytřít včetně zábradlí

Výtah:  omytí vstupních dveří 

Parapety, hydranty, soklíky atd.: otřít prachy potažmo vysát prach,  omytí,

WC a příslušenství: vytření podlah, omytí všech zařizovacích předmětů 

(WC, pisoáry, umyvadla atd.), vynášení odpadkových košů potažmo mytí 

odpadové nádoby, vyleštění baterií,  odstranění nečistot z obkladů,  vyleštění 

zrcadel, doplnění hygienických potřeb. 

V odpoledních hodinách od 17:00 50.6

Pasáž a 

prostor č. 2 (dispečink)

Pasáž: zamést a vytřít keramickou dlažbu, očistit rohože včetně místa 

uložení, 

Dispečink: zamést a vytřít prostor č.2, vynesení košů případně mytí 

odpadové nádoby, mytí přístupných pracovních ploch , 

odstranění prachu z parapetů, odstranění prachu z nábytku 

Všude ometení pavučin. 

Od 15.4. do 14.9. v době od 22:00 hodin do 7:00 

hodin a od 15.9. do 14.4. v době od 20:00 hodin do 

7:00 hodin

187.1

Úklid chodeb a odpadového 

hospodářství 

(1. suterén - PD, ZD) 

Chodby: zamést a vytřít 

Odpadové hospodářství:  zamést a vytřít ,připravit a roztřídit odpad k 

dovozu včetně výměny odpadové nádoby v ZD

V odpoledních hodinách od 17:00 60.7

Chodník, nádvoří a terasa 

mezi PD a ZD

Chodník, nádvoří, terasa: zametení  a případné odstranění skvrn.  V 

zimních měsících úklid sněhu a provedení posypu , dle potřeby. Od 5:00 do 7:00 514.7

Přední dům 

(přízemí až 6. patro)

Chodby a schodiště: zamést a vytřít včetně zábradlí 

Výtah: zamést nebo vysát a  vytřít, vyčištění zrcadla, umytí celkového 

obložení klece, umytý madla, omytí všech vstupních dveří 

Parapety, hydranty, soklíky, poštovní  schránky, otopná tělesa atd.: otřít 

prachy potažmo vysát prach,  omytí, 

Všude ometení pavučin.

V odpoledních hodinách od 17:00 192.5

Komerční plochy

(přízemí až 1. suterén)

Chodby a schodiště: zamést a vytřít včetně zábradlí

Výtah:  omytí vstupních dveří 

Parapety, hydranty, soklíky atd.: otřít prachy potažmo vysát prach,  omytí,

WC a příslušenství: vytření podlah, omytí všech zařizovacích předmětů 

(WC, pisoáry, umyvadla atd.), vynášení odpadkových košů potažmo mytí 

odpadové nádoby, vyleštění baterií,  odstranění nečistot z obkladů,  vyleštění 

zrcadel, doplnění hygienických potřeb. 

V odpoledních hodinách od 17:00 50.6

Zadní dům 

(1. suterén až 6. patro)

Chodby a schodiště: zamést a vytřít včetně zábradlí  výtahu a jeho okolí, 

Výtah: zamést nebo vysát a  vytřít, vyčištění zrcadla, umytí celkového 

obložení klece, umytý madla, omytí všech vstupních dveří 

Parapety, hydranty, soklíky atd.: otřít prach případně vysát prach,  omytí, 

otřít 

Všude ometení pavučin.

V odpoledních hodinách od 17:00 132.1

Pasáž a 

prostor č. 2 (dispečink)

Pasáž: zamést a vytřít keramickou dlažbu, očistit rohože včetně místa 

uložení, 

Dispečink: zamést a vytřít prostor č.2, vynesení košů potažmo mytí 

odpadové nádoby, mytí přístupných pracovních ploch , 

odstranění prachu z parapetů, odstranění prachu z nábytku 

Všude ometení pavučin. 

Od 15.4. do 14.9. v době od 22:00 hodin do 7:00 

hodin a od 15.9. do 14.4. v době od 20:00 hodin do 

7:00 hodin

187.1

Úklid chodeb a odpadového 

hospodářství 

(1. suterén - PD, ZD) 

Chodby: zamést a vytřít 

Odpadové hospodářství:  zamést a vytřít ,připravit a roztřídit odpad k 

dovozu včetně výměny odpadové nádoby v ZD

V odpoledních hodinách od 17:00 60.7

Chodník, nádvoří a terasa 

mezi PD a ZD

Chodník, nádvoří, terasa: zametení  a případné odstranění skvrn.  V 

zimních měsících úklid sněhu a provedení posypu , dle potřeby. Od 5:00 do 7:00 514.7

Čtvrtek

Den v týdnu
Jungmannova 747/28 - TeTa, Praha 1
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Komerční plochy

(přízemí až 1. suterén)

Chodby a schodiště: zamést a vytřít včetně zábradlí

Výtah:  omytí vstupních dveří 

Parapety, hydranty, soklíky atd.: otřít prachy potažmo vysát prach,  omytí,

WC a příslušenství: vytření podlah, omytí všech zařizovacích předmětů 

(WC, pisoáry, umyvadla atd.), vynášení odpadkových košů potažmo mytí 

odpadové nádoby, vyleštění baterií,  odstranění nečistot z obkladů,  vyleštění 

zrcadel, doplnění hygienických potřeb. 

V odpoledních hodinách od 17:00 50.6

Pasáž a 

prostor č. 2 (dispečink)

Pasáž: zamést a vytřít keramickou dlažbu, očistit rohože včetně místa 

uložení, 

Dispečink: zamést a vytřít prostor č.2, vynesení košů případně mytí 

odpadové nádoby, mytí přístupných pracovních ploch , 

odstranění prachu z parapetů, odstranění prachu z nábytku 

Všude ometení pavučin. 

Od 15.4. do 14.9. v době od 22:00 hodin do 7:00 

hodin a od 15.9. do 14.4. v době od 20:00 hodin do 

7:00 hodin

187.1

Úklid chodeb a odpadového 

hospodářství 

(1. suterén - PD, ZD) 

Chodby: zamést a vytřít 

Odpadové hospodářství:  zamést a vytřít ,připravit a roztřídit odpad k 

dovozu včetně výměny odpadové nádoby v ZD

V odpoledních hodinách od 17:00 60.7

Chodník, nádvoří a terasa 

mezi PD a ZD

Chodník, nádvoří, terasa: zametení  a případné odstranění skvrn.  V 

zimních měsících úklid sněhu a provedení posypu , dle potřeby. Od 5:00 do 7:00 514.7

Komerční plochy

(přízemí až 1. suterén)

Chodby a schodiště: zamést a vytřít včetně zábradlí

Výtah:  omytí vstupních dveří 

Parapety, hydranty, soklíky atd.: otřít prachy potažmo vysát prach,  omytí,

WC a příslušenství: vytření podlah, omytí všech zařizovacích předmětů 

(WC, pisoáry, umyvadla atd.), vynášení odpadkových košů potažmo mytí 

odpadové nádoby, vyleštění baterií,  odstranění nečistot z obkladů,  vyleštění 

zrcadel, doplnění hygienických potřeb. 

V odpoledních hodinách od 17:00 50.6

Pasáž a 

prostor č. 2 (dispečink)

Pasáž: zamést a vytřít keramickou dlažbu, očistit rohože včetně místa 

uložení, 

Dispečink: zamést a vytřít prostor č.2, vynesení košů potažmo mytí 

odpadové nádoby, mytí přístupných pracovních ploch , 

odstranění prachu z parapetů, odstranění prachu z nábytku 

Všude ometení pavučin. 

Od 15.4. do 14.9. v době od 22:00 hodin do 7:00 

hodin a od 15.9. do 14.4. v době od 20:00 hodin do 

7:00 hodin

187.1

Úklid chodeb a odpadového 

hospodářství 

(1. suterén - PD, ZD) 

Chodby: zamést a vytřít 

Odpadové hospodářství:  zamést a vytřít ,připravit a roztřídit odpad k 

dovozu včetně výměny odpadové nádoby v ZD

V odpoledních hodinách od 17:00 60.7

Chodník, nádvoří a terasa 

mezi PD a ZD

Chodník, nádvoří, terasa: zametení  a případné odstranění skvrn.  V 

zimních měsících úklid sněhu a provedení posypu , dle potřeby. Od 5:00 do 7:00 514.7

Komerční plochy

(přízemí až 1. suterén)

Chodby a schodiště: zamést a vytřít včetně zábradlí

Výtah:  omytí vstupních dveří 

Parapety, hydranty, soklíky atd.: otřít prach případně vysát prach,  omytí,

WC a příslušenství: vytření podlah, omytí všech zařizovacích předmětů 

(WC, pisoáry, umyvadla atd.), vynášení odpadkových košů potažmo mytí 

odpadové nádoby, vyleštění baterií,  odstranění nečistot z obkladů,  vyleštění 

zrcadel, doplnění hygienických potřeb. 

V odpoledních hodinách od 17:00 50.6

Pasáž a 

prostor č. 2 (dispečink)

Pasáž: zamést a vytřít keramickou dlažbu, očistit rohože včetně místa 

uložení, 

Dispečink: zamést a vytřít prostor č.2, vynesení košů případně umytí 

odpadové nádoby, mytí přístupných pracovních ploch , 

odstranění prachu z parapetů, odstranění prachu z nábytku 

Všude ometení pavučin. 

Od 15.4. do 14.9. v době od 22:00 hodin do 7:00 

hodin a od 15.9. do 14.4. v době od 20:00 hodin do 

7:00 hodin

187.1

Úklid chodeb a odpadového 

hospodářství 

(1. suterén - PD, ZD) 

Chodby: zamést a vytřít 

Odpadové hospodářství:  zamést a vytřít ,připravit a roztřídit odpad k 

dovozu včetně výměny odpadové nádoby v ZD

V odpoledních hodinách od 17:00 60.7

Chodník, nádvoří a terasa 

mezi PD a ZD

Chodník, nádvoří, terasa: zametení  a případné odstranění skvrn.  V 

zimních měsících úklid sněhu a provedení posypu, dle potřeby. Od 5:00 do 7:00 514.7

Poznámky

1) Dvakrát do roka (duben, říjen) umyt okna na obou schodištích (PD, ZD) včetně všech vstupních dveří a stěny v průchodu mezi PD ( 109,52 m2) a ZD (57,4) m2

2) Dvakrát do měsíce umýt pasáž mycím strojem (mycí stroj musí mít minimální hmotnost vzhledem k dlažbě a nesmí danou dlažbu poškodit).

3) Jednou měsíčně umýt garážové vrata včetně výkladců nad vraty 28,7 m2 

4) Jednou týdně umýt hlavní vstupní  dveře do pasáže včetně výkladců nad dveřmi 39,6 m2

Pátek

Sobota

Neděle


