
 

 

      M Ě S T O  L I T O M Ě Ř I C E 
     __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                           Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

 

 

Dne: 12.října 2017                                        vyřizuje: XXXXX 

                                                           Tel.: XXXXX 

      e – mail: XXXXX 

 

Objednávka č. ŽP/00048/2017 

 

Dodavatel: PROSTROM Bohemia s.r.o.    objednatel:   Město Litoměřice     

                   Železniční 18                                                Mírové náměstí 15/7  

                   326 00 Plzeň                                                 412 01 Litoměřice 

                   
         IČO: 26376717                                             IČO: 00263958  

                   DIČ: CZ26376717                                        DIČ: CZ00263958   

 

Objednáváme u Vás prořez stromů dle nabídky ze dne 6. října 2017 

 

Specifikace objednávky: 

Objednáváme prořez jasanů, javorů a dubu rostoucích v ulici Daliborova, po 
pravé straně směrem na Žitenice. Cenová nabídka ze dne 06. 10. 2017 je 
nedílnou součástí objednávky. 

 

  

● termín dodání: do 10. listopadu 2017 

 

● cena: 62 571,- Kč bez DPH (75 710,91,- Kč vč. DPH) 

                

 

Fakturační adresa: Město Litoměřice 

     Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  

     IČO: 00263958, DIČ: CZ00263958  

 

 

      Za zhotovitele:                                                                  Za objednatele: 

 

 

 

 

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

 

 

 

 



 
 

 

PROSTROM Bohemia s. r. o.       
Železniční 18  

326 00 PLZEŇ     

 

Tel./ FAX:  XXXXX     

                   XXXXX  

E-mail: XXXXX 

  

Bankovní spojení: Raiffeisenbank          

XXXXX 

     

MÚ Litoměřice 

Odbor životního prostředí 

• XXXXX  

funkce: zástupce vedoucího, městská 

zeleň 

telefon: XXXXX 

e-mail: XXXXX 

 
                                                                                                                                                                  

__ 

 
Váš dopis            Vyřizuje                        v Plzni dne 

                      XXXXX                           06.10.2017                                                                                

Věc: Cenová nabídka 
 

Ošetření stromů rostoucích podél Daliborovy ul., v k.ú. Litoměřice. 
 

č. 
Název stromu  
(rod - taxon): 

Průměr 
kmene 
(cm): 

Opatření 
(zásah): 

 Cena:  
Poznámka, opatření, rizika, 

doporučení: 

304. 
jírovec - Aesculus 
hippocastanum 

25 RZ             352,00 Kč  RZ - řez zdravotní. 

306. 
dub - Quercus 
robur 

25 RZ             527,00 Kč  RZ - řez zdravotní. 

449. 
jasan - Fraxinus 
exelsior 

28 RB             703,00 Kč  RB - řez bezpečnostní. 

450. 
jasan - Fraxinus 
exelsior 

20, 20, 
25 

RB, RR-SP             879,00 Kč  
Trojkmen. RB - řez bezpečnostní. RR-
SP - uvolnit VO. 

447. 
jasan - Fraxinus 
exelsior 

35 RB         1 055,00 Kč  RB - řez bezpečnostní. 

446. 
jasan - Fraxinus 
exelsior 

55 
RB, RR-PV, 

OVK 
        2 460,00 Kč  

RB - řez bezpečnostní. RR-PV - zvýšení 
koruny na nutné provozní výšky 
(podjezdný a podchodný profil). OVK - 
odstranit výmladky na kmeni. 

445. 
jasan - Fraxinus 
exelsior 

50 
RB, RR-PV, 

OVK 
        2 812,00 Kč  

RB - řez bezpečnostní. RR-PV - zvýšení 
koruny na nutné provozní výšky 
(podjezdný profil). OVK - odstranit 
výmladky na kmeni. 

439. 
javor - Acer 
platanoides 

20 RZ             352,00 Kč  
Kodominantní typ větvení. RZ - řez 
zdravotní (vylišit terminální výhon). 

492. 
jasan - Fraxinus 
exelsior 

85 RB, RR-PV         6 679,00 Kč  
RB - řez bezpečnostní. RR-PV - zvýšení 
koruny na nutné provozní výšky 
(podjezdný profil). 

508. 
jasan - Fraxinus 
exelsior 

50 RZ, RR-PV         2 812,00 Kč  
RZ - řez zdravotní. RR-PV - zvýšení 
koruny na nutné provozní výšky 
(podchodný profil). 

mailto:lenka.brozova@litomerice.cz


663. 
jasan - Fraxinus 
exelsior 

60 RZ, RR-PV         4 921,00 Kč  
RB - řez bezpečnostní. RR-PV - zvýšení 
koruny na nutné provozní výšky 
(podjezdný a podchodný profil).  

602. 
jasan - Fraxinus 
exelsior 

40, 45 RB         3 867,00 Kč  Dvojkmen. RB - řez bezpečnostní. 

661. 
jasan - Fraxinus 
exelsior 

60 RB, RR-LR         6 679,00 Kč  
RB - řez bezpečnostní. RR-LR - lokálně 
zakrátit větve nad garáží. 

660. 
javor - Acer 
campestre 

18, 25, 
30, 28 

RB, RR-LR         1 758,00 Kč  
Vícekmen. RB - řez bezpečnostní. RR-
LR - lokálně zakrátit větve nad garáží. 

659. 
jasan - Fraxinus 
exelsior 

20 RZ,  RR-LR             352,00 Kč  
RZ - řez zdravotní. RR-LR - odstranit 
celou spodní větev rostoucí nad 
garáží. 

658. 
jasan - Fraxinus 
exelsior 

55 
RB, RR-PV, 

RR-LR 
        5 273,00 Kč  

RB - řez bezpečnostní. RR-PV - zvýšení 
koruny na nutné provozní výšky 
(podjezdný profil). RR-LR - lokální 
odlehčení větví nad plochou zahrady. 

657. 
jasan - Fraxinus 
exelsior 

45 RB, RR-LR         2 460,00 Kč  
RB - řez bezpečnostní.  RR-LR - lokální 
odlehčení větví nad plochou zahrady. 

656. 
jasan - Fraxinus 
exelsior 

55 RB, RR-LR         4 570,00 Kč  
RB - řez bezpečnostní.  RR-LR - lokální 
odlehčení větví nad plochou zahrady. 

654. 
jasan - Fraxinus 
exelsior 

35, 35, 
45 

RB, RR-PV, 
RR-LR 

        8 084,00 Kč  

Trojkmen. Defekt v hlavním úžlabí. 
Eroze půdy, částečné odhalení 
kořenové soustavy. RZ - řez zdravotní. 
RR-PV - zvýšení koruny na nutné 
provozní výšky (podjezdný profil). RR-
LR - lokální odlehčení větví nad 
plochou zahrady. 

653. 
javor - Acer 
pseudoplatanus 

60 RZ, RR-LR         1 406,00 Kč  
RZ - řez zdravotní.  RR-LR - lokální 
odlehčení větví nad plochou zahrady. 

652. 
jasan - Fraxinus 
exelsior 

55 
RB, RR-PV,  

RR-LR 
        4 570,00 Kč  

RB - řez bezpečnostní. RR-PV - zvýšení 
koruny na nutné provozní výšky 
(podjezdný profil). RR-LR - lokální 
odlehčení větví nad plochou zahrady. 

651. 
bříza - Betula 
pendula 

30, 35 KS                      -   Kč  

Roste nad opěrnou zdí, u podezdívky 
oplocení. Defekt v hlavním úžlabí.  
Na daném stanovišti je 
neperspektivní. KS - kácení stromu, 
zajistí zadavatel na své náklady. 

  
Cena celkem bez 
DPH: 

          62 571,00 Kč    

  DPH 21 %:           13 139,91 Kč    

  
CENA CELKEM 
VČETNĚ DPH: 

          75 710,91 Kč    

 
V celkové ceně nejsou zahrnuty náklady na likvidaci vzniklé dřevní hmoty. 
Veškerá dřevní hmota bude složena zhotovitelem v místě mimo silniční a pěší komunikace, a následně bude 
odklizena na náklady zadavatele. 
 
 

 

 
Terminologie: 

RZ – řez zdravotní (odstranění větví suchých, vitálně oslabených, křížících se, 
infikovaných či napadených škůdci, rizikové z hlediska provozní bezpečnosti). 



RB – řez bezpečnostní (odstranění silných suchých, zlomených, nebo jinak 
nebezpečných větví). 

RR-OR – řez redukční obvodový za účelem snížení těžiště a stabilizace koruny stromu. 

RR-LR – řez redukční lokálním odlehčením jednotlivých větví, či jen části koruny (např. 
symetrizace koruny). 

RT-ZZ – řez redukční tvarovací, znovu zapěstováním přerostlého tvarovacího řezu (se 
selektivním ponecháním delších výhonů nad původní úrovní tvarování). 

RR-SP – řez redukční lokálním odlehčení či zakrácení větví rostoucích ve směru 
k překážce (např. el. vedení, tělesa VO, střechy budov apod.). 

RR-PV – řez redukční zvýšením koruny na provozní výšky (podchodný nebo podjezdný 
profil). 

RV – řez výchovný u mladých stromů za účelem zapěstování jeho koruny. 

OVK – odstranění výmladků na bázi kmene, či na kmeni do hlavního rozvětvení. 

OPŘ – opravný řez po neodborném předchozím zásahu, nebo po zlomech vzniklých 
např. po těžbě či větrné kalamitě. 

VDH – instalace bezpečnostní vazby dynamické (i více úrovní). Jedná se o nepředepjatý 
typ vazeb, instalovaných obvykle v horní třetině výšky koruny (PP lana) 

VSD – instalace bezpečnostní vazby statické (i více úrovní). Jedná se o předepjatý typ 
vazeb většinou z ocelového lana a dřevěných podkladnic, instalovaných obvykle ve 
spodní třetině výšky koruny (případně vazby vrtané) 

KS – kácení stromu 

BZ – bez zásahu (bez nutnosti realizace opatření). 
 
 
Termín realizace: dle požadavků zadavatele (vegetační období r. 2018). 

                                                                                                                                                                                                                                  
Zpracoval: XXXXX 

                                                                                     

 


