
Předmětem tohoto plánu je specifikace rozsahu a požadavků na pravidelnou údržbu areálu 

sestávajícího z  Baarova parku, Náměstí Brumlovka a Parku Brumlovka, Stadionu a poskytování 

dalších areálových služeb a to včetně celoročního úklidu s likvidací souvisejícího odpadu a péči o 

zeleň, přičemž jednotlivé položky předmětu, místo provádění prací, jakož i další relevantní 

souvislosti, podrobnosti a služby jsou blíže specifikovány v dalších částech tohoto dokumentu.

Účelem tohoto plánu údržby vnějších ploch areálu je zajistit odpovídající péči  a správu 

zpevněných i nezpevněných ploch a zároveń bezpečný a vitální rozvoj zeleně v lokalitě Brumlovka 

s cílem zajistit trvalé zachování a budoucnost rozvíjené krajiny. Organizovaná péče o naše přírodní 

zdroje podporuje v rámci lokality bližší sepětí s přírodou, snižuje znečištění ovzduší v místě i v 

okolí, přispívá ke snížení stresu a zvýšení pocitu pohody pravidelných obyvatel. Veškeré práce 

musí být prováděny v nejvyšší možné kvalitě, dle osvědčených a aprobovaných postupů, řádně a s 

odbornou péčí a včas tak, aby při jejich realizaci nedocházelo k ohrožení zdraví či majetku a aby 

jejich výkon zajistil cíle tohoto plánu. 

Při plnění prací je bezpodmínečně nutné dodržovat ustanovení obecně závazných právních 

předpisů a pracovní operace provádět podle platných právních předpisů a norem ČSN a zároveň 

tak, aby byly splněny požadavky tohoto plánu. 

The subject of this plan is the specification of the scope and requirements for the regular 

maintenance of the area consisting of Baar Park, Brumlovka Square and Brumlovka Park, the 

Stadium and the provision of other area services, including year-round cleaning with associated 

waste disposal and greenery care, with the individual items of the subject, the location of the 

works, as well as other relevant context, details and services being specified in more detail in other 

parts of this document.

The purpose of this Maintenance plan for the outdoor areas of the site is to ensure the appropriate 

care and management of the paved and unpaved areas, and at the same time the safe and vital 

development of the green space on the Brumlovka locality to ensure the continued preservation 

and future of the developed landscape. Organised care of our natural resources promotes a closer 

connection with nature within the site, reduces air pollution on and around the site, and 

contributes to reducing stress and increasing the sense of well-being of regular residents. All work 

shall be carried out to the highest possible quality, according to best and approved practices, in a 

proper and workmanlike manner, and in a timely manner so that no health or property is 

endangered in the performance of the work, and so that its performance will ensure the objectives 

of this plan. 

When carrying out the works, it is absolutely necessary to comply with the provisions of the 

generally binding legal regulations and to carry out the work operations in accordance with the 

applicable legal regulations and Czech State Norm standards and in such a way that the 

requirements of this plan are met. 

Exterior Maintenance PlanPlán údržby vnějších ploch areálu



Pozemek parc.č. 31/1, park, zeleň Plot cadastral no. 31/1, park, greenery

Úklid m2 888 104 průběžně Cleaning m2 888 104 Continuously

Zimní údržba-chodník m2 888 5 11.-3. měsíc Winter maintenance - sidewalk m2 888 5 11.- 3. month

Úklid zeleň m2 2576 156 průběžně Greenery maintenance / cleaning m2 2576 156 Continuously
Sekání trávníku m2 1440 24 dle období* Lawn moving m2 1440 24 According to the season*

Hnojení trávníku m2 1440 1 květen Fertilization of the lawn m2 1440 1 May

Vertikutace m2 1440 1 duben Verticutting m2 1440 1 April

Plošné odplevelení m2 1660 1 květen Extensive weeding m2 1660 1 May

Odplevelení záhonů a kořenových mís m2 916 4 4., 6., 8. a 10. měsíc Weeding of beds and root bowls m2 916 4 4., 6., 8. and 10. month

Výchovný řez keřů m2 857 3 3., 6. a 9. měsíc Bush trimming m2 857 3 3., 6. and 9. month

Výchovný řez stromů ks 40 0,5 březen Trees trimming pcs. 40 0,5 March

Výchovný řez stromů ks 19 1 březen Trees trimming pcs. 19 1 March

Vysypání košů a popelníků ks 8 156 4x týdně Emptying waste bins and ashtrays pcs. 8 156 4x a week

Odřezání okrajů kořenových mís ks 12 1 srpen Cutting off the edges of the root bowls pcs. 12 1 August

Odřezání okrajů travnaté plochy m 628 1 srpen Cutting off the edges of the lawn areas m 628 1 August

Podzimní vyhrabání listí m2 2576 1 říjen Autumn leaf raking m2 2576 1 October

Vizuální kontrola tartan. hřiště ks 1 156 3x týdně Visual inspection of the tartan pitch pcs. 1 156 3x a week

Provozní kontrola tartan. hřiště ks 1 4 1.,4.,7. a 10. měsíc Operational  inspection of the tartan pitch pcs. 1 4 1., 4., 7. and 10. month

Pozemek parc.č. 23/1, park, zeleň, chodník Plot cadastral no. 23/1, park, greenery, sidewalk

Úklid m2 320 104 průběžně Cleaning m2 320 104 Continuously

Zimní údržba-chodník m2 320 5 11.-3. měsíc Winter maintenance - sidewalk m2 320 5 11.-3. month

Úklid zeleň m2 1550 156 průběžně Greenery maintenance / cleaning m2 1550 156 Continuously

Sekání trávníku m2 892 24 dle období* Lawn moving m2 892 24 According to the season*

Hnojení trávníku m2 892 1 květen Fertilization of the lawn m2 892 1 May

Vertikutace m2 892 1 duben Verticutting m2 892 1 April

Plošné odplevelení m2 1005 1 květen Extensive weeding m2 1005 1 May

Odplevelení záhonů a kořenových mís m2 545 4 4., 6., 8. a 10. měsíc Weeding of beds and root bowls m2 545 4 4., 6., 8. and 10. month

Výchovný řez keřů m2 521 3 3., 6. a 9. měsíc Bush trimming m2 521 3 3., 6. and 9. month

Výchovný řez stromů ks 24 0,5 březen Trees trimming ks 24 0,5 March

Vysypání košů a popelníků ks 5 156 4x týdně Emptying waste bins and ashtrays ks 5 156 4x a week

Ošetření dřevěné lávky m2 18 1 srpen Maintenance of the wooden footbridge m2 18 1 August

Odřezání okrajů kořenových mís ks 3 1 srpen Cutting off the edges of the root bowls ks 3 1 August

Odřezání okrajů travnaté plochy m 521 1 srpen Cutting off the edges of the lawn areas m 521 1 August

Podzimní vyhrabání listí m2 1550 1 říjen Autumn leaf raking m2 1550 1 October

Pozemek parc.č. 23/10, park, zeleň Plot cadastral no. 23/10, park, greenery

Úklid zeleň m2 163 156 průběžně Greenery maintenance / cleaning m2 163 156 Continuously

Sekání trávníku m2 85 24 dle období* Lawn moving m2 85 24 According to the season*

Hnojení trávníku m2 85 1 květen Fertilization of the lawn m2 85 1 May

Vertikutace m2 85 1 duben Verticutting m2 85 1 April

Plošné odplevelení m2 85 1 květen Extensive weeding m2 85 1 May
Odplevelení záhonů a kořenových mís m2 78 4 4., 6., 8. a 10. měsíc Weeding of beds and root bowls m2 78 4 4., 6., 8. and 10. month
Výchovný řez keřů m2 68 3 3., 6. a 9. měsíc Bush trimming m2 68 3 3., 6. and 9. month
Výchovný řez stromů ks 10 0,5 březen Trees trimming ks 10 0,5 March

Odřezání okrajů kořenových mís ks 1 1 srpen Cutting off the edges of the root bowls ks 1 1 August

Odřezání okrajů travnaté plochy m 30 1 srpen Cutting off the edges of the lawn areas m 30 1 August

Podzimní vyhrabání listí m2 163 1 říjen Autumn leaf raking m2 163 1 October

Pozemek parc.č. 23/11, park, zeleň, chodník Plot cadastral no. 23/11, park, greenery, sidewalk

Úklid m2 48 104 průběžně Cleaning m2 48 104 Continuously

Unit

BAARŮV PARK

Description

BAAR´S PARK

Count
Frequency/ 

Year
Required execution timePopis MJ Počet

Četnost / 

rok
Předepsaný čas realizace



Zimní údržba-chodník m2 48 5 11.-3. měsíc Winter maintenance - sidewalk m2 48 5 From November to March

Úklid zeleň m2 112 156 průběžně Greenery maintenance / cleaning m2 112 156 Continuously

Sekání trávníku m2 77 24 dle období* Lawn moving m2 77 24 According to the season*

Hnojení trávníku m2 77 1 květen Fertilization of the lawn m2 77 1 May

Vertikutace m2 77 1 duben Verticutting m2 77 1 April

Plošné odplevelení m2 77 1 květen Extensive weeding m2 77 1 May

Odplevelení záhonů a kořenových mís m2 35 4 4., 6., 8. a 10. měsíc Weeding of beds and root bowls m2 35 4 4., 6., 8. and 10. month

Výchovný řez keřů m2 31 3 3., 6. a 9. měsíc Bush trimming m2 31 3 3., 6. and 9. month

Výchovný řez stromů ks 4 0,5 březen Trees trimming ks 4 0,5 March

Odřezání okrajů kořenových mís ks 1 1 srpen Cutting off the edges of the root balls ks 1 1 August

Odřezání okrajů travnaté plochy m 35 1 srpen Cutting off the edges of the grass area m 35 1 August

Podzimní vyhrabání listí m2 112 1 říjen Autumn leaf raking m2 112 1 October

Pozemek parc.č. 3252/1, park, zeleň, chodník Plot cadastral no. 3252/1, park, greenery, sidewalk

Úklid m2 141 104 průběžně Cleaning m2 141 104 Continuously

Zimní údržba-chodník m2 141 5 11.-3. měsíc Winter maintenance - sidewalk m2 141 5 From November to March

Úklid zeleň m2 707 156 průběžně Greenery maintenance / cleaning m2 707 156 Continuously

Sekání trávníku m2 171 24 dle období* Lawn moving m2 171 24 According to the season*

Hnojení trávníku m2 171 1 květen Fertilization of the lawn m2 171 1 May

Vertikutace m2 171 1 duben Verticutting m2 171 1 April

Plošné odplevelení m2 270 1 květen Extensive weeding m2 270 1 May

Odplevelení záhonů a kořenových mís m2 437 4 4., 6., 8. a 10. měsíc Weeding of beds and root bowls m2 437 4 4., 6., 8. and 10. month

Výchovný řez keřů m2 428 3 3., 6. a 9. měsíc Bush trimming m2 428 3 3., 6. and 9. month

Výchovný řez stromů ks 9 0,5 březen Trees trimming ks 9 0,5 March

Vysypání košů a popelníků ks 4 156 4x týdně Emptying waste bins and ashtrays ks 4 156 4x a week

Odřezání okrajů kořenových mís ks 1 1 srpen Cutting off the edges of the root balls ks 1 1 August

Odřezání okrajů travnaté plochy m 92 1 srpen Cutting off the edges of the grass area m 92 1 August

Podzimní vyhrabání listí m2 707 1 říjen Autumn leaf raking m2 707 1 October

Pozemek parc.č. 3247/1, výsadba v ul. Telčská, zeleň Plot cadastral no. 3247/1, planting in Telčská st., greenery

Úklid zeleň m2 176 156 průběžně Greenery maintenance / cleaning m2 176 156 Continuously

Sekání trávníku m2 176 24 dle období* Lawn moving m2 176 24 According to the season*

Hnojení trávníku m2 176 1 květen Fertilization of the lawn m2 176 1 May

Vertikutace m2 176 1 duben Verticutting m2 176 1 April

Plošné odplevelení m2 1005 1 květen Extensive weeding m2 1005 1 May

Odplevelení záhonů a kořenových mís m2 2 4 4., 6., 8. a 10. měsíc Weeding of beds and root bowls m2 2 4 4., 6., 8. and 10. month

Výchovný řez keřů m2 2 3 3., 6. a 9. měsíc Bush trimming m2 2 3 3., 6. and 9. month

Výchovný řez stromů ks 9 0,5 březen Trees trimming ks 9 0,5 March

Odřezání okrajů travnaté plochy m 35 1 srpen Cutting off the edges of the grass area m 35 1 August

Podzimní vyhrabání listí m2 176 1 říjen Autumn leaf raking m2 176 1 October

Pozemek parc.č. 3247/3, výsadba v ul. Telčská, zeleň Plot cadastral no.3247/3, planting in Telčská st., greenery

Úklid zeleň m2 11 156 průběžně Greenery maintenance / cleaning m2 11 156 Continuously

Odplevelení záhonů a kořenových mís m2 11 4 4., 6., 8. a 10. měsíc Weeding of beds and root bowls m2 11 4 4., 6., 8. and 10. month

Výchovný řez keřů m2 3 3 3., 6. a 9. měsíc Bush trimming m2 3 3 3., 6. and 9. month

Výchovný řez stromů ks 1 0,5 březen Trees trimming ks 1 0,5 March

Podzimní vyhrabání listí m2 11 1 říjen Autumn leaf raking m2 11 1 October

Pozemek parc.č. 3247/1, výsadba uprostřed Telčské ul. Plot cadastral no. 3247/1, planting in the middle of Telčská Street.

Úklid zeleň m2 45 156 průběžně Greenery maintenance / cleaning m2 45 156 Continuously

Odplevelení záhonů a kořenových mís m2 45 4 4., 6., 8. a 10. měsíc Weeding of beds and root bowls m2 45 4 4., 6., 8. and 10. month

Výchovný řez keřů m2 45 3 3., 6. a 9. měsíc Bush trimming m2 45 3 3., 6. and 9. month

Výchovný řez stromů ks 4 0,5 březen Trees trimming ks 4 0,5 March

Podzimní vyhrabání listí m2 45 1 říjen Autumn leaf raking m2 45 1 October

Pozemek parc.č. 3246/5, zeleň navazující na Baarův park k ZŠ Plot cadastral no. 3246/5, greenery adjacent to Baar´s park near primary school

Úklid zeleň m2 252 156 průběžně Greenery maintenance / cleaning m2 252 156 Continuously

Sekání trávníku m2 242 24 dle období Lawn moving m2 242 24 According to the season*

Odplevelení záhonů a kořenových mís m2 13 4 4., 6., 8. a 10. měsíc Weeding of beds and root bowls m2 13 4 4., 6., 8. and 10. month



Výchovný řez keřů m2 13 3 3., 6. a 9. měsíc Bush trimming m2 13 3 3., 6. and 9. month

Podzimní vyhrabání listí m2 252 1 říjen Autumn leaf raking m2 252 1 Ocotber

Pozemek parc.č. 3246/5, zeleň navazující na Baarův park - kostelík Plot cadastral no. 3246/5, greenery adjacent to Baar´s park - church

Úklid zeleň m2 167 156 průběžně Greenery maintenance / cleaning m2 167 156 Continuously

Sekání trávníku m2 167 24 dle období* Lawn moving m2 167 24 According to the season*

Hnojení trávníku m2 167 1 květen Fertilization of the lawn m2 167 1 May

Vertikutace m2 167 1 duben Verticutting m2 167 1 April

Plošné odplevelení m2 167 1 květen Weeding of beds and root bowls m2 167 1 May

Výchovný řez stromů ks 1 0,5 březen Trees trimming ks 1 0,5 March

Vysypání košů a popelníků ks 2 156 4x týdně Emptying bins and ashtrays ks 2 156 4x a week

Odřezání okrajů kořenových mís ks 1 1 srpen Cutting off the edges of the root balls ks 1 1 August

Podzimní vyhrabání listí m2 167 1 říjen Autumn leaf raking m2 167 1 October

Pozemek parc.č. 3246/5, zeleň navazující na Baarův park - k budově G, chodník Plot cadastral no. 3246/5, greenery adjacent to Baar´s park to building G - pavement

Úklid m2 162 104 průběžně Cleaning m2 162 104 Continuously

Zimní údržba-chodník m2 162 5 11.-3. měsíc Winter maintenance - sidewalk m2 162 5 From November to March

Úklid zeleň m2 250 156 průběžně Greenery maintenance / cleaning m2 250 156 Continuously

Sekání trávníku m2 246 24 dle období* Lawn moving m2 246 24 According to the season*

Hnojení trávníku m2 246 1 květen Fertilization of the lawn m2 246 1 May

Vertikutace m2 246 1 duben Verticutting m2 246 1 April

Plošné odplevelení m2 9 1 květen Extensive weeding m2 9 1 May

Výchovný řez keřů m2 4 3 3.,6. a 9. měsíc Bush trimming m2 4 3 3., 6. and 9. month

Výchovný řez stromů ks 5 0,5 březen Trees trimming ks 5 0,5 March

Odřezání okrajů kořenových mís ks 1 1 srpen Cutting off the edges of the root balls ks 1 1 August

Podzimní vyhrabání listí m2 250 1 říjen Autumn leaf raking m2 250 1 October

Spuštění, zazimování a kontrola závlah v Baarově parku ks 1 2 4. a 10. měsíc Spring starting / wintering and control of irrigation ks 1 2 4th and 10th month

Poznámky: Sidenotes:

Základní ošetření stromů se bude provádět jednou za dva roky. Basic tree treatment will be carried out once every two years.

Úklidem zeleně se také rozumí sběr odpadků v celé ploše údržby. Greenery cleaning also means litter picking throughout the maintenance area.

Vizuální kontrola prvků dětského hřiště dle manuálu 3x až 7x týdně. Visual inspection of playground elements according to the manual 3x to 7x a week.

Provozní kontrola prvků dětského hřiště každé čtvrtletí se zápisem v knize kontrol. Operational inspection of playground elements every quarter with an entry in the inspection book.

1x ročně dodavatel údržby objednává revizi prvků dětského hřiště s revizní zprávou. 1x a year, the maintenance contractor orders an inspection of the playground elements with an inspection report.

Borkování záhonů se bude provádět jednou za dva roky na objednávku. Bark topping of the beds will be carried out every two years on a separe order.

* Seč trávníku: * Lawn moving:

v měsíci dubnu a říjnu 2x v měsíci (po 14 dnech) in April and October twice a month (14 days each)

v měsících 5.-9. 4x v měsíci (každý týden) in months 5.-9. 4x a month (every week)

Úklidem zpevněné plochy, chodníku se též rozumí kontrola této plochy v průběhu celého roku, eliminace trávy v 

chodníku, doložení kostky dlažební mozaiky apod.

Cleaning the paved area, sidewalk also means checking this area throughout the year, eliminating grass in the 

sidewalk, small repairs of the cobblestone mosaic, etc.



Úklid Cleaning

Strojní a ruční úklid nečistot z povrchu tartanu m2 1509 68 průběžně
Machine and manual cleaning of dirt from the 

tartan surface 
m2 1509 68 continuously

Zeleň Greenery

Pletí výsadeb v arealu m2 95 3 4.,7. a 10. měsíc Weeding of plantings in the area m2 95 3 4, 7 and 10 month

Pletí výsadeb za branou m2 155 dle potřeby Weeding the plantings behind the gate m2 155 on demand

Přihnojení keřů m2 95 1 duben Fertilisation of bushes m2 95 1 April

Střih keřů m2 95 2 květen, říjen Bush cuting m2 95 2 May, October

Údržba ploch Maintenance of surfaces 

Vynášení košů ks 2 30 týdně; měsíčně Taking out bins ks 2 30 Weekly, monthly

Mytí sedátek ks 20 1 květen Washing the seats ks 20 1 May

Čištění žlábku m 241 2 březen,říjen Cleaning the gutter m 241 2 March, october

Výměna písku v doskočišti m3 5 dle potřeby Changing the sand in the boardwalk m3 5 on demand

Poznámky: Sidenotes:

Základní ošetření stromů se bude provádět jednou za dva roky. Basic tree treatment will be carried out once every two years.
Úklidem zeleně se také rozumí sběr odpadků v celé ploše údržby. Greenery cleaning also means litter picking throughout the maintenance area.

Práce na objednávku: Work based on specific Order:
Zimní údržba - úklid sněhu m2 1509 Winter maintenance - snow removal m2 1509

Stadion - pozemky 720/1, 724/1, 729 + část 3245/2

Popis MJ Počet
Četnost/r

ok

Předepsaný čas 

realizace

Úklidem zpevněné plochy, chodníku se též rozumí kontrola této plochy v průběhu celého roku, 

eliminace trávy v chodníku, doložení kostky dlažební mozaiky apod.

Stadium - plots 720/1, 724/1, 729 + part of 3245/2

Description Unit Count Frequency/ Year
Required 

execution time

Cleaning the paved area, sidewalk also means checking this area throughout the year, eliminating grass 

in the sidewalk, small repairs of the cobblestone mosaic, etc.



Úklid  Cleaning

Uklid zpevněných ploch m2 411 104 průběžně Cleaning paved areas m2 411 104 Continuously

Zimní údržba m2 411 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 411 5 11.-3. month

Úklid mlatových chodníků, tartanu a pískoviště m2 747 12 průběžně
Cleaning of mortar walkways, tartan and 

sandpit
m2 747 12 Continuously

Zeleň Greenery

Úklid zeleně m2 5087 156 průběžně Greenery maintenance m2 5087 156 Continuously

Sekání trávníku m2 4575 24 dle období* Lawn moving m2 4575 24 According to the season*

Odplevelení záhonů a kořenových mís m2 512 4 4.,6.,8. a 10. měsíc Weeding of beds and root bowls m2 512 4 4., 6., 8. and 10. month

Výchovný řez keřů m2 494 3 3.,6. a 9. měsíc Bush trimming m2 494 3 3., 6. and 9. month

Odřezání okrajů kořenových mís ks 49 1 srpen Cutting off the edges of the root bowls ks 49 1 August

Výchovný řez stromů ks 49 0,5 březen Trees trimming ks 49 0,5 March

Odřezání okrajů travnaté plochy m 140 1 srpen Cutting off the edges of the lawn areas m 140 1 August

Podzimní vyhrabání trávníku m2 4575 1 říjen Autumn lawn raking m2 4575 1 October

Vertikutace m2 4575 1 duben Verticutting m2 4575 1 April

Přihnojení trávy m2 4575 1 květen Fertilization of the lawn m2 4575 1 May

Odplevelení trávy m2 4575 1 květen Lawn weeding m2 4575 1 May

Spuštění, zazimování a kontrola závlah ks 1 2 4. a 10. měsíc Starting, winterising and checking irrigation ks 1 2 4 and 10 month

Vysypání košů a popelníků ks 5 156 4x týdně Emptying waste bins and ashtrays ks 5 156 4x a week

Zálivka stromů bez AZS ks 2 10 4. - 10. měsíc Tree watering without AAS ks 2 10 4 - 10 month

Vybavení dětského hřiště Playground equipment

Vizuální kontrola hřiště ks 1 156 3x týdně Visual playground inspection ks 1 156 3x a week

Provozní kontrola hřiště ks 1 4 1.,4.,7. a 10. měsíc Operational control of the playground ks 1 4 1., 4., 7. and 10. month

Pozemek parc.č. 96/1+96/44, zeleň Pozemek parc.č. 96/1+96/44, zeleň

Úklid zeleň m2 65 156 průběžně Greenery maintenance / cleaning m2 65 156 Continuously

Sekání trávníku m2 65 24 dle období* Lawn mowing m2 65 24 According to the season*

Poznámky: Sidenotes:

Základní ošetření stromů se bude provádět jednou za dva roky. Basic tree treatment will be carried out once every two years.

Úklidem zeleně se také rozumí sběr odpadků v celé ploše údržby. Greenery cleaning also means litter picking throughout the maintenance area.

Vizuální kontrola prvků dětského hřiště dle manuálu 3x až 7x týdně. Visual inspection of playground elements according to the manual 3x to 7x a week.

Provozní kontrola prvků dětského hřiště každé čtvrtletí se zápisem v knize kontrol. Operational inspection of playground elements every quarter with an entry in the inspection book.

1x ročně dodavatel údržby objednává revizi prvků dětského hřiště s revizní zprávou. 1x a year, the maintenance contractor orders an inspection of the playground elements with an inspection report.

Borkování záhonů se bude provádět jednou za dva roky na objednávku. Bark topping of the beds will be carried out every two years on a separe order.

* Seč trávníku: * Lawn moving:

v měsíci dubnu a říjnu 2x v měsíci (po 14 dnech) in April and October twice a month (14 days each)

v měsících 5.-9. 4x v měsíci (každý týden) in months 5.-9. 4x a month (every week)

Úklidem zpevněné plochy, chodníku se též rozumí kontrola této plochy v průběhu celého roku, eliminace trávy v 

chodníku, doložení kostky dlažební mozaiky apod.

Cleaning the paved area, sidewalk also means checking this area throughout the year, eliminating grass in the sidewalk, 

small repairs of the cobblestone mosaic, etc.

Park Brumlovka - park south with children's playground - plots 

parc.no. 3283/2, 433/1, 433/2

Description Unit Count
Frequency/ 

Year
Required execution time

Park Brumlovka - park jih s dětským hřištěm - pozemky parc.č. 

3283/2, 433/1, 433/2

Popis MJ Počet Četnost/rok
Předepsaný čas 

realizace



Úklid Cleaning

Uklid zpevněných ploch m2 1118,5 104 průběžně Cleaning paved areas m2 1118,5 104 Continuously

Zimní údržba m2 1118,5 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 1118,5 5 11-3 month

Zeleň Greenery

Střih Platanů ks 7 1 březen Platanus cut pcs 7 1 March

Přihnojhení stromů m2 20 1 březen Fertilisation of trees m2 20 1 March

Střih Javor Babyka ks 13 0,5 květen Cuting Maple Babyka pcs 13 0,5 May

Vyčištění odtokových žlábů litina m 142,1 1 listopad Cleaning of drain gutters cast iron m 142,1 1 November

Vyčištění odtokových žlábů štěrbina m 142,2 2 březen a listopad Cleaning the drainage gutter slit m 142,2 2 March and november

Mytí vodního prvku ks 1 2 červenec a listopad Washing the water element pcs 1 2 July and november

Zametení motorovým kartáčem m2 1118,5 7 4.-10. měsíc Sweeping with a motorised brush m2 1118,5 7 4.-10. month

Údržba ploch Maintenance of surfaces 

Vynášení košů ks 25 172 2x až 5x týdně Taking out the bins pcs 25 172 2x- 5x week

Vynášení popelníků ks 5 172 2x až 5x týdně Taking out ashtrays pcs 5 172 2x-5x week

Lehátka hod 2 110 pracovní den, 5.-9. měsíc Deckchairs hour 2 110 working day, 5-9 month

Mytí dlažby vč. vodního prvku m2 1119 1 duben
Washing the pavement including the 

water element
m2 1119 1 April

Poznámky: Sidenotes:

Základní ošetření stromů se bude provádět jednou za dva roky. Basic tree treatment will be carried out once every two years.

Úklidem zeleně se také rozumí sběr odpadků v celé ploše údržby. Greenery cleaning also means litter picking throughout the maintenance area.

Vyčištění odtokových štěrbinových žlábků bude provedeno při zazimování vodního prvku Cleaning of the drainage gullies will be done during the water feature winterization.

Cleaning the paved area, sidewalk also means checking this area throughout the year, eliminating grass 

Náměstí Brumlovka 

Popis MJ Počet

Úklidem zpevněné plochy, chodníku se též rozumí kontrola této plochy v průběhu celého roku, 

Četnost/rok Předepsaný čas realizace

Brumlovka Square 

Count
Frequency/ 

Year
Required execution timeDescription Unit



Úklid Cleaning

Uklid zpevněných ploch m2 1807 104 průběžně Cleaning paved areas m2 1807 104 continuously

Mytí dlažby m2 163 1 duben Washing the pavement m2 163 1 April

Zimní údržba m2 1927 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 1927 5 11.-3. month

Zeleň Greenery

Výchovný řez stromů ks 4 0,5 březen Trees trimming pcs 4 0,5 March

Výchovný řez stromů ks 16 1 březen Trees trimming pcs 16 1 March

Přihnojení stromů ks 20 1 březen Fertilisation of trees pcs 20 1 March

Vyčištění kořenových mís ks 20 4 4.,6.,8. a 10. měsíc Root bowl cleaning pcs 20 4 4.,6.,8. a 10. month

Postřik proti savému hmyzu ks 11 1 květen Spraying against absorbent insects pcs 11 1 May

Vysadba mobilních mís ks 11 1 květen Planting of mobile bowls pcs 11 1 May

Zálivka mobilních mís ks 11 24 každý týden Watering of mobile bowls pcs 11 24 Every week

Údržba ploch Maintenance of surfaces 

Zametení motorovým kartáčem ks 1807 7 4. - 10. měsíc Sweeping with a motorised brush pcs 1807 7 4. - 10. month

Poznámky: Sidenotes:

Základní ošetření stromů se bude provádět jednou za dva roky. Basic tree treatment will be carried out once every two years.

Úklidem zeleně se také rozumí sběr odpadků v celé ploše údržby. Greenery cleaning also means litter picking throughout the maintenance area.

Vyčištění odtokových štěrbinových žlábků bude provedeno při zazimování vodního prvku Cleaning of the drainage gullies will be done during the water feature winterization.

Description Unit

Úklidem zpevněné plochy, chodníku se též rozumí kontrola této plochy v průběhu celého roku, 

eliminace trávy v chodníku, doložení kostky dlažební mozaiky apod.

Cleaning the paved area, sidewalk also means checking this area throughout the year, 

eliminating grass in the sidewalk, small repairs of the cobblestone mosaic, etc.

Popis MJ Počet

Area between buildings A + B

Count Frequency/ Year
Required execution 

time

Plocha mezi budovami A + B

Četnost/rok Předepsaný čas realizace



Úklid Cleaning

Uklid zpevněných ploch m2 68 104 průběžně Cleaning paved areas m2 68 104 continuously

Zimní údržba m2 68 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 68 5 11.-3. month

Zeleň Greenery

Výchovný řez stromů ks 13 0,5 březen Trees trimming pcs 13 0,5 March

Přihnojení stromů ks 13 1 březen Fertilisation of trees pcs 13 1 March

Vyčištění kořenových mís ks 13 4 4.,6.,8. a 10. měsíc Root bowl cleaning pcs 13 4 4.,6.,8. a 10. month

Sečení trávy m2 180,2 24 dle období Lawn moving m2 180,2 24 According to the season*

Vertikutace m2 180,2 1 duben Verticutting m2 180,2 1 April

Přihnojení trávy m2 180,2 1 květen  Lawn Fertilisation m2 180,2 1 May

Odplevelení trávy m2 180,2 1 květen Lawn weeding m2 180,2 1 May

Pletí keřů m2 51,8 4 4.,6.,8. a 10. měsíc Bush weeding m2 51,8 4 4.,6.,8. a 10. month

Přihnojení keřů m2 51,8 1 květen Bush Fertilisation m2 51,8 1 May

Střih kěřů m2 51,8 3 3.,6. a 9. měsíc Bush cuting m2 51,8 3 3.,6. a 9. month

Údržba ploch Maintenance of surfaces 

Zametení motorovým kartáčem ks 68 7 4. - 10. měsíc Sweeping with a motorised brush pcs 68 7 4. - 10. month

Poznámky: Sidenotes:

Základní ošetření stromů se bude provádět jednou za dva roky. Basic tree treatment will be carried out once every two years.

Úklidem zeleně se také rozumí sběr odpadků v celé ploše údržby. Greenery cleaning also means litter picking throughout the maintenance area.

Description Unit

Úklidem zpevněné plochy, chodníku se též rozumí kontrola této plochy v průběhu celého roku, 

eliminace trávy v chodníku, doložení kostky dlažební mozaiky apod.

Cleaning the paved area, sidewalk also means checking this area throughout the year, eliminating 

grass in the sidewalk, small repairs of the cobblestone mosaic, etc.

Popis MJ Počet

Brumlovka - south from building C

Count
Frequency/ 

Year
Required execution time

Brumlovka - jižně od budovy C

Četnost/rok Předepsaný čas realizace



Pozemek parc.č. 456/39, ul. Želetavská Land parc.no.456/39, ul. Želetavská

Úklid, chodník m2 375 104 každý týden Sidewalk cleaning m2 375 104 weekly

Zimní údržba m2 375 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 375 5 11.-3. month

Úklid zpevněných ploch m2 176 104 každý týden Cleaning paved areas m2 176 104 weekly

Výchovný řez stromů ks 14 0,5 březen Trees trimming pcs 14 0,5 March

Vysypání košů a popelníků ks 4 156 3x týdně Emptying waste bins and ashtrays pcs 4 156 3x/week

Odřezání okrajů kořenových mís ks 3 1 srpen Cutting off the edges of the root bowls pcs 3 1 August

Pozemek parc.č. 456/31 + 456/32, ul. Želetavská Land parc.no.456/31 + 456/32, ul. Želetavská

Výchovný řez stromů ks 4 0,5 březen Trees trimming ks 4 0,5 March

Pozemek parc.č. 432/3, park jih Land parc.no.432/3, park south

Úklid zeleň m2 528 156 každý týden Greenery maintenance / cleaning m2 528 156 Weekly

Sekání trávníku m2 456 24 dle období* lawn moving m2 456 24 according to the season*

Podzimní vyhrabání listí m2 528 1 říjen Autumn leaf raking m2 528 1 October

Pozemek parc.č. 436/16 Land parc.no.436/16

Úklid zeleň m2 2 156 každý týden greenery cleaning m2 2 156 Weekly

Sekání trávníku m2 2 24 dle období* lawn moving m2 2 24 according to the season*

Pozemek parc.č. 436/22, park jih Land parc.no.436/22, park south

Úklid zeleň m2 56 156 každý týden greenery cleaning m2 56 156 weekly

Sekání trávníku m2 56 24 dle období* lawn moving m2 56 24 according to the season*

Podzimní vyhrabání listí m2 56 1 říjen Autumn leaf raking m2 56 1 October

Pozemek parc.č. 436/1, park jih Land parc.no.436/1, park south

Úklid, chodník m2 225 104 každý týden Sidewalk cleaning m2 225 104 weekly

Zimní údržba m2 225 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 225 5 11.-3. month

Úklid zeleň m2 1440 156 každý týden Greenery maintenance / cleaning m2 1440 156 weekly

Sekání trávníku m2 1412 24 dle období* lawn moving m2 1412 24 according to the season*

Odplevelení kořenových mís ks 8 4 4., 6., 8. a 10. měsíc Cutting off the edges of the root bowls ks 8 4 4., 6., 8. a 10. month

Výchovný řez stromů ks 8 0,5 březen Trees trimming ks 8 0,5 March

Vysypání košů a popelníků ks 2 156 3x týdně Emptying waste bins and ashtrays ks 2 156 3x/week

Odřezání okrajů kořenových mís ks 8 1 srpen Cutting off the edges of the root bowls ks 8 1 August

Podzimní vyhrabání listí m2 1440 1 říjen Autumn leaf raking m2 1440 1 October

Pozemek parcela č. 138, část parku jih Land plot No. 138, part of the park south

Úklid, chodník m2 6 104 průběžně Sidewalk cleaning m2 6 104 Continuously

Zimní údržba-chodník m2 6 5 11.-3. měsíc winter maintenance - walkways m2 6 5 11.-3. month

Úklid zeleň m2 131 156 průběžně Greenery maintenance / cleaning m2 131 156 Continuously

Sečení trávy m2 131 24 dle období* lawn moving m2 131 24 according to the season*

Pozemek parc. č. 436/18, ul. V.Sedláčka Land parc. no. 436/18, ul. V.Sedláčka

Úklid, chodník m2 458 104 každý týden Sidewalk cleaning m2 458 104 weekly

Zimní údržba m2 458 5 11.-3. měsíc winter maintenance m2 458 5 11.-3. month

Úklid zeleň m2 671 156 každý týden Greenery maintenance / cleaning m2 671 156 weekly

Sekání trávníku m2 639 24 dle období* lawn moving m2 639 24 according to the season*

Hnojení trávníku m2 639 1 květen Fertilization of the lawn m2 639 1 May

Vertikutace m2 639 1 duben verticutting m2 639 1 April

plošné odplevení m2 639 1 květen Extensive weeding m2 639 1 May

Odplevelení kořenových mís ks 32 4 4., 6., 8. a 10. měsíc Cutting off the edges of the root bowls ks 32 4 4., 6., 8. a 10. month

Výchovný řez stromů ks 32 0,5 březen Trees trimming ks 32 0,5 March

Odřezání okrajů kořenových mís ks 32 1 srpen Cutting off the edges of the root bowls ks 32 1 August

Vysypání košů a popelníků ks 3 156 3x týdně Emptying waste bins and ashtrays ks 3 156 3x/week

Services - Areálové služby

Popis MJ Počet
Četnost/r

ok

Předepsaný čas 

realizace

Services - Area services

Description Unit Count
Frequency/ 

Year
Required execution time



Podzimní vyhrabání listí m2 671 1 říjen Autumn leaf raking m2 671 1 October

Pozemek parc.č. 310/151, výsadba v ul. Vyskočilova 1.část ptačí zob Land parc.no.310/151, planting in ul. Vyskočilova 1.part of the bird's beak

Úklid zeleň m2 544 156 každý týden Greenery maintenance / cleaning m2 544 156 weekly

Odplevelení záhonů a kořenových mís m2 544 4 4., 6., 8. a 10. měsíc Weeding of beds and root bowls m2 437 4 4., 6., 8. and 10. month

Výchovný řez keřů m2 544 3 3., 6. a 9. měsíc bush trimming m2 544 3 3., 6. a 9. month

Pozemek parc.č. 520/1, výsadba v ul. Vyskočilova 1.část Land parc.no.520/1, planting in ul. Vyskočilova 1.part

Úklid zeleň m2 32 156 každý týden Greenery maintenance / cleaning m2 32 156 weekly

Odplevelení záhonů a kořenových mís m2 32 4 4., 6., 8. a 10. měsíc Weeding of beds and root bowls m2 437 4 4., 6., 8. and 10. month

Výchovný řez keřů m2 32 3 3., 6. a 9. měsíc bush trimming m2 32 3 3., 6. a 9. month

Pozemek parc.č. 310/151, výsadba v ul. Vyskočilova 2.část Land parc.no.310/151, planting in ul. Vyskočilova 2.part

Úklid zeleň m2 420 156 každý týden Greenery maintenance / cleaning m2 420 156 weekly

Odplevelení záhonů a kořenových mís m2 420 4 4., 6., 8. a 10. měsíc Weeding of beds and root bowls m2 437 4 4., 6., 8. and 10. month

Výchovný řez keřů m2 257 3 3., 6. a 9. měsíc bush trimming m2 257 3 3., 6. a 9. month

Chodník podél hlavní silnice od Alfy po Betu pozemek 310/172 Footpath along the main road from Alpha to Beta plot 310/172

Úklid, chodník m2 1353 104 každý týden Sidewalk cleaning m2 1353 104 weekly

Zimní údržba m2 1353 5 11.-3. měsíc winter maintenance m2 1353 5 11.-3. month

Výchovný řez stromů ks 22 0,5 březen Trees trimming ks 22 0,5 March

Vysypání košů a popelníků ks 2 156 3x týdně Emptying waste bins and ashtrays ks 2 156 3x/week

Pozemek parc.č. 3250 a část 3/1, památník u Filadelfie Plot of land parc.no.3250 and part 3/1, Memorial at Philadelphia

Úklid, chodník m2 135 104 každý týden Sidewalk cleaning m2 135 104 weekly

Zimní údržba m2 135 5 11.-3. měsíc winter maintenance m2 135 5 11.-3. month

Úklid zeleň m2 1735 156 každý týden Greenery maintenance / cleaning m2 1735 156 weekly

Sekání trávníku m2 578 24 dle období lawn moving m2 578 24 according to the season*

Hnojení trávníku m2 578 1 květen Fertilization of the lawn m2 578 1 May

Plošné odplevení m2 578 1 květen Extensive weeding m2 578 1 may

Odplevelení záhonů a kořenových mís m2 1157 4 4., 6., 8. a 10. měsíc Weeding of beds and root bowls m2 437 4 4., 6., 8. and 10. month

Výchovný řez stromů ks 68 0,5 březen Trees trimming ks 68 0,5 March

Podzimní vyhrabání listí m2 1735 1 říjen Autumn leaf raking m2 1735 1 October

Zálivka stromů bez AZS ks 2 10 4. - 10. měsíc Tree watering without AAS ks 2 10 4. - 10. month

Spuštění, zazimování a kontrola závlah ul. V.Sedláčka Start-up, winterization and checking of irrigation systems ul. V.Sedláčka

Spuštění, zazimování a kontrola závlah ul. 

V.Sedláčka
ks 2 2 4. a 10. měsíc

Start-up, winterization and checking of irrigation 

systems ul. V.Sedláčka
ks 2 2 4. a 10. month

Poznámky: Sidenotes:

Základní ošetření stromů se bude provádět jednou za dva roky. Basic tree treatment will be carried out once every two years.

Úklidem zeleně se také rozumí sběr odpadků v celé ploše údržby. Greenery cleaning also means litter picking throughout the maintenance area.

Vizuální kontrola prvků dětského hřiště dle manuálu 3x až 7x týdně. Visual inspection of playground elements according to the manual 3x to 7x a week.

Provozní kontrola prvků dětského hřiště každé čtvrtletí se zápisem v knize kontrol. Operational inspection of playground elements every quarter with an entry in the inspection book.

1x ročně dodavatel údržby objednává revizi prvků dětského hřiště s revizní zprávou. 1x a year, the maintenance contractor orders an inspection of the playground elements with an inspection report.

Borkování záhonů se bude provádět jednou za dva roky na objednávku. Bark topping of the beds will be carried out every two years on a separe order.

* Seč trávníku: * Lawn moving:

v měsíci dubnu a říjnu 2x v měsíci (po 14 dnech) in April and October twice a month (14 days each)

v měsících 5.-9. 4x v měsíci (každý týden) in months 5.-9. 4x a month (every week)

Úklidem zpevněné plochy, chodníku se též rozumí kontrola této plochy v průběhu celého roku, eliminace trávy v 

chodníku, doložení kostky dlažební mozaiky apod.

Cleaning the paved area, sidewalk also means checking this area throughout the year, eliminating grass in the sidewalk, 

small repairs of the cobblestone mosaic, etc.



Náměstí - úklid Cleaning

Uklid zpevněných ploch m2 761 104 průběžně Cleaning paved areas m2 761 104 continuously

Vysypání košů a popelníků ks 8 156 4x týdně Emptying waste bins and ashtrays pcs. 8 156 4x a week

Zametení motorovým kartáčem ks 68 7 4. - 10. měsíc Sweeping with a motorised brush pcs 68 7 4. - 10. month

Zimní údržba m2 761 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 761 5 11.-3. month

Náměstí - zeleň Greenery

Základní ošetření stromů ks 8 0,5 březen Basic tree treatment pcs 8 0,5 March

Přihnojení stromů ks 8 1 březen Fertilisation of trees pcs 8 1 March

Vyčištění kořenové misy ks 8 3 4., 6. a 8. měsíc Root bowl cleaning pcs 8 3 4.,6.,8. a 10. month

Zálivka stromů bez AZS ks 2 10 4. - 10. měsíc Tree watering without AAS ks 2 10 4 - 10 month

Spuštění zazimování a kontrola závlah ks 1 2 4. a 10. měsíc Starting, winterising and checking irrigation ks 1 2 4 and 10 month

Poznámky: Sidenotes:

Základní ošetření stromů se bude provádět jednou za dva roky. Basic tree treatment will be carried out once every two years.

Úklidem zeleně se také rozumí sběr odpadků v celé ploše údržby. Greenery cleaning also means litter picking throughout the maintenance area.

Vizuální kontrola prvků dětského hřiště dle manuálu 3x až 7x týdně. Visual inspection of playground elements according to the manual 3x to 7x a week.

Provozní kontrola prvků dětského hřiště každé čtvrtletí se zápisem v knize kontrol. Operational inspection of playground elements every quarter with an entry in the inspection book.

1x ročně dodavatel údržby objednává revizi prvků dětského hřiště s revizní zprávou. 1x a year, the maintenance contractor orders an inspection of the playground elements with an inspection report.

Borkování záhonů se bude provádět jednou za dva roky na objednávku. Bark topping of the beds will be carried out every two years on a separe order.

* Seč trávníku: * Lawn moving:

v měsíci dubnu a říjnu 2x v měsíci (po 14 dnech) in April and October twice a month (14 days each)

v měsících 5.-9. 4x v měsíci (každý týden) in months 5.-9. 4x a month (every week)

Cleaning the paved area, sidewalk also means checking this area throughout the year, eliminating grass in 

the sidewalk, small repairs of the cobblestone mosaic, etc.

E.G.White square

Description Unit Count
Frequency / 

Year
Required execution time

Úklidem zpevněné plochy, chodníku se též rozumí kontrola této plochy v průběhu celého roku, 

eliminace trávy v chodníku, doložení kostky dlažební mozaiky apod.

Náměstí E.G.White 

Popis MJ Počet Četnost / rok Předepsaný čas realizace



Pozemek parc.č. 12/8, U michelské školy, zeleň, park. stání Land parc.no 12/8, U michelské školy, greenery, parking

Úklid, chodník m2 149 104 průběžně Sidewalk cleaning m2 149 104 weekly

Zimní údržba m2 149 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 149 5 11.-3. month

Úklid vozovka, park. stání m2 126 104 průběžně Roadway, parking cleaning m2 126 104 continously

Zimní údržba m2 126 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 126 5 11.-3. month

Úklid zeleň m2 43 156 průběžně Greenery maintenance / cleaning m2 43 156 Weekly

Sekání trávníku m2 5 24 dle období* Lawn moving m2 5 24 according to the season*

Odplevelení záhonů a kořenových mís m2 38 4 4., 6., 8. a 10. měsíc Weeding of beds and root bowls m2 38 4 4., 6., 8. and 10. month

Výchovný řez keřů m2 24 3 3.,6. a 9. měsíc Bush trimming m2 24 3 3., 6. and 9. month

Výchovný řez stromů ks 17 0,5 březen Trees trimming ks 17 0,5 March

Pozemek parc. č. 13/1, U michelské školy, zeleň, park. stání Land parc.no 13/1, U michelské školy, greenery, parking

Úklid, chodník m2 130 104 průběžně Sidewalk cleaning m2 130 104 weekly

Zimní údržba m2 130 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 130 5 11.-3. month

Úklid vozovka, park. stání m2 27 104 průběžně Roadway, parking cleaning m2 27 104 continously

Zimní údržba m2 27 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 27 5 11.-3. month

Odplevelení kořenových mís ks 3 4 4., 6., 8. a 10. měsíc Root bowl cleaning pcs 3 4 4.,6.,8. a 10. month

Výchovný řez stromů ks 3 0,5 březen Trees trimming ks 3 0,5 March

Zálivka stromů bez AZS ks 1 10 4. - 10. měsíc Tree watering without AAS ks 1 10 4 - 10 month

Pozemek parc.č. 456/23, ul. Želetavská, vozovka Land parc.no 456/23, Želetavská street, roadway

Úklid vozovka m2 1198 104 průběžně Sidewalk cleaning m2 1198 104 weekly

Zimní údržba m2 1198 5 11.-3. měsíc Roadway, parking cleaning m2 1198 5 continously

Vysypání košů a popelníků ks 2 156 4x týdně Emptying waste bins and ashtrays ks 2 156 4x a week

Pozemek parc.č. 456/30, ul. Želetavská, vozovka Land parc.no 456/30, Želetavská street, roadway

Úklid m2 5 104 průběžně Sidewalk cleaning m2 5 104 weekly

Zimní údržba m2 5 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 5 5 11.-3. month

Úklid vozovka m2 685 104 průběžně Roadway, parking cleaning m2 685 104 continously

Zimní údržba m2 685 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 685 5 11.-3. month

Pozemek parc.č. 456/31, ul. Želetavská, vozovka Land parc.no 456/31, Želetavská street, roadway

Úklid vozovka m2 142 104 průběžně Roadway, parking cleaning m2 142 104 continously

Zimní údržba m2 142 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 142 5 11.-3. month

Pozemek parc.č. 456/39, ul. Želetavská, vozovka Land parc.no 456/39, Želetavská street, roadway

Úklid vozovka m2 29 104 průběžně Roadway, parking cleaning m2 29 104 continously

Zimní údržba m2 29 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 29 5 11.-3. month

Pozemek parc.č. 456/40, ul. Želetavská, vozovka Land parc.no 456/40, Želetavská street, roadway

Úklid vozovka m2 1751 104 průběžně Roadway, parking cleaning m2 1751 104 continously

Zimní údržba m2 1751 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 1751 5 11.-3. month

Pozemek parc.č. 436/1, konec ul. V.Sedláčka, vozovka Land parc.no 436/1, end of V.Sedlacka street, roadway

Úklid vozovka m2 617 104 průběžně Roadway, parking cleaning m2 617 104 continously

Zimní údržba m2 617 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 617 5 11.-3. month

Pozemek parc.č. 436/18, ul. V.Sedláčka, parkoviště Land parc.no 436/18, V.Sedlacka street, parking

Úklid vozovka m2 1300 104 průběžně Roadway, parking cleaning m2 1300 104 continously

Zimní údržba m2 1300 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 1300 5 11.-3. month

Pozemek parc.č. 60/18, zeleň Vyskočilova - před prodejnou GIANT Land parc.no 60/18, greenery Vyskocilova - in front of GIANT store

Úklid zeleň m2 98 156 průběžně Greenery maintenance / cleaning m2 98 156 Weekly

Sekání trávníku m2 98 24 dle období Lawn moving m2 98 24 according to the season*

Pozemek parc.č. 60/19 Jemnická - plocha před Maranathou Land parc.no 60/19, Jemnicka, area in front of Maranatha

Úklid, chodník m2 71 104 průběžně Sidewalk cleaning m2 71 104 weekly

E.G.White square

Description Unit Count
Frequency / 

Year
Required execution time

Brumlovka - Services other plots

Popis MJ Počet Četnost/rok Předepsaný čas realizace



Zimní údržba m2 71 5 dle období Winter maintenance m2 71 5 11.-3. month

Pozemek parc.č. 96/27, parkoviště Hodonínská Land parc.no 96/27, parking Hodoninska

Úklid vozovka, park. stání m2 2358 104 průběžně Roadway, parking cleaning m2 2358 104 continously

Zimní údržba m2 2358 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 2358 5 11.-3. month

Úklid zeleň m2 235 156 průběžně Greenery maintenance / cleaning m2 235 156 Weekly

Sekání trávníku m2 235 24 dle období* Lawn moving m2 235 24 according to the season*

Výchovný řez keřů m2 15 3 3.,6. a 9. měsíc Bush trimming m2 15 3 3., 6. and 9. month

Pozemek parc.č. 436/1+436/32+436/34, 436/35 parkoviště za Brumlovkou a za Betou Land parc.no 436/1+436/32+436/35, parking behind Brumlovka and behind Beta

Úklid vozovka m2 3450 104 průběžně Roadway, parking cleaning m2 3450 104 continously

Zimní údržba m2 3450 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 3450 5 11.-3. month

Pozemek parc.č. 14/2+15/2+16/2 Land parc.no 14/2+15/2+16/2

Úklid vozovka m2 33 104 průběžně Roadway, parking cleaning m2 33 104 continously

Zimní údržba m2 33 5 11.-3. měsíc Winter maintenance m2 33 5 11.-3. month

Poznámky: Sidenotes:

Základní ošetření stromů se bude provádět jednou za dva roky. Basic tree treatment will be carried out once every two years.

Úklidem zeleně se také rozumí sběr odpadků v celé ploše údržby. Greenery cleaning also means litter picking throughout the maintenance area.

Vizuální kontrola prvků dětského hřiště dle manuálu 3x až 7x týdně. Visual inspection of playground elements according to the manual 3x to 7x a week.

Provozní kontrola prvků dětského hřiště každé čtvrtletí se zápisem v knize kontrol. Operational inspection of playground elements every quarter with an entry in the inspection book.

1x ročně dodavatel údržby objednává revizi prvků dětského hřiště s revizní zprávou. 1x a year, the maintenance contractor orders an inspection of the playground elements with an inspection report.

Borkování záhonů se bude provádět jednou za dva roky na objednávku. Bark topping of the beds will be carried out every two years on a separe order.

* Seč trávníku: * Lawn moving:

v měsíci dubnu a říjnu 2x v měsíci (po 14 dnech) in April and October twice a month (14 days each)

v měsících 5.-9. 4x v měsíci (každý týden) in months 5.-9. 4x a month (every week)

Úklidem zpevněné plochy, chodníku se též rozumí kontrola této plochy v průběhu celého roku, 

eliminace trávy v chodníku, doložení kostky dlažební mozaiky apod.

Cleaning the paved area, sidewalk also means checking this area throughout the year, eliminating grass in the 

sidewalk, small repairs of the cobblestone mosaic, etc.


