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RÁMCOVÁ SMLOUVA 
Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) a zákona číslo 185/2006 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany: 

 

1. Objednatel  
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

Zastoupený: PhDr. Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Kateřinou Rabasovou, referentkou OIDŽP 

ÚMO Pardubice VI 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice  č. ú. 27-1205456399/0800 

IČ: 00274046       DIČ:CZ00274046 

 

 

2. Zhotovitel 

HORYS – STAV s. r. o. 

V Zátiší 1063, 530 12 Pardubice 

Zastoupený: Ing. Josefem Horáčkem, jednatelem společnosti                                

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Horáček, Filip Horáček                              

Bankovní spojení: ČSOB a. s. Pardubice   č. ú. 287115912/0300 

IČ: 07785992       DIČ:CZ07785992 

Tel.: 602 186 192      e-mail: horacek@hokr.cz  

 

 

uzavírají tuto rámcovou smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad  

a nebezpeční pro objednatele dílo specifikované v Článku I této smlouvy a kterou  

se objednatel zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu podle Článku II této smlouvy za řádné 

a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených. 

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Práce a služby, které 

jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby 

výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu 

použití. 
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Článek I 

Předmět díla, technické podmínky 

1. Předmětem díla je: „LIKVIDACE PLEVELŮ ROSTOUCÍCH V CHODNÍCÍCH - 

2022“. 

2. Likvidací plevelů se rozumí zejména: 

a) Likvidace plevelů prorůstajících chodníkovými dlažbami na území MO Pardubice VI 

pomocí herbicidů. Seznam ulic, včetně ploch k ošetření herbicidem je obsahem 

Přílohy č. 1. 

b) Zpevněné chodníkové plochy musí být ošetřeny v celé šíři včetně obruby, nesmí 

přitom dojít k poškození majetku, okolní vegetace ani k jiné ekologické újmě. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé plněním předmětu této zakázky. 

c) Součástí předmětu této veřejné zakázky je také odstranění rostlinných zbytků. 

d) Oprava narušených či poškozených ploch bude provedena nejpozději k předání 

hotového díla nebo do 14 kalendářních dní od doručení výzvy. Rostlinný materiál 

bude odvezen do 24 hodin po odstranění rostlinných zbytků. 

e) Zadavatel si vyhrazuje právo pozměnit po dohodě se zhotovitelem seznam 

ošetřovaných ulic. Při této změně nedojde k navýšení celkové ošetřované plochy ani 

k navýšení celkové ceny. 

f) Pokud při plnění předmětu veřejné zakázky vznikne jakýkoli odpad, bude s tímto 

odpadem zacházeno podle platné legislativy, zejména podle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

g) Likvidace plevele proběhne dvakrát za sezónu. 

h) Četnost jednotlivých prací může být zadavatelem upravena v závislosti na průběhu 

počasí, stavu a vývoji vegetace v průběhu roku. 

3. V předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a další činnosti nutné k naplnění předmětu 

díla. 

 

Článek II 

Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Cena, za provedení jedné likvidace plevele, v termínech stanovených v Článku III 

v rozsahu popsaném v Článku I, na komunikacích, které jsou vypsány v Příloze č. 1, 

kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí na základě 

cenové nabídky ze dne 07.03.2022 tuto částku: 

 

Cena za provedení jedné likvidace plevele bez DPH     100.000,00 Kč 

DPH 21 %                                                                                             21.000,00 Kč 

Cena včetně DPH                                                                             121.000,00 Kč 

 

2. Zhotovitel předá objednateli plochy, na kterých prováděl údržbu neprodleně  

po dokončení prací.  

3. Tato cena je stanovená zadávacím řízením a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

v souvislosti s prováděním díla tak, jak je popsáno v Článku I této smlouvy. 
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4. Právo zhotovitele na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Provedením díla se rozumí 

jeho dokončení a předání. O předání musí smluvní strany sepsat protokol o převzetí díla, 

ve kterém bude současně uvedeno, zda je dílo přejímáno bez výhrad, či s výhradami. 

5. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat dle skutečně provedených prací 

odsouhlasených objednatelem. Součástí faktury bude i soupis provedených prací a služeb. 

6. Zhotovitel může fakturovat průběžně po každém provedení likvidace plevele. 

7. Faktury budou adresovány na kontaktní údaje objednatele uvedené v této smlouvě  

a budou splňovat náležitosti daňového dokladu.  

8. Výše fakturované částky bude odpovídat výši v Článku II této smlouvy.  

9. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti 

uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné závady. Současně s vrácením faktury 

sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení faktury. V závislosti na povaze závady je 

zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. 

Oprávněnému vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová 

lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově 

vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.  

10. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. 

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. 

11. Úhradou se rozumí připsání fakturové částky na účet zhotovitele. 

12. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má 

zajištěno. 

 

Článek III 

Čas plnění, místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle Článku I této smlouvy provádět pro objednatele v těchto 

termínech: 

a) Termín prvního postřiku je stanoven na období měsíce května. 

b) Další termín bude stanoven po dohodě se zhotovitelem písemnou výzvou dle potřeb 

objednatele. 

c) Veškeré práce musí být zahájeny do 7 dnů od doručení výzvy.  

d) Veškeré práce musí být dokončeny do 14 dnů po zahájení prací. 

2. Konkrétní termín zahájení likvidace bude oznámen zhotoviteli min. 7 dní před zahájením 

prací písemně s ohledem na klimatické podmínky a stav. 

3. Stanovené termíny lze měnit po vzájemné dohodě především z klimatických důvodů. 

4. Platnost smlouvy: od podpisu smlouvy do 31.12.2022 

5. Místem plnění: Pardubice – MO Pardubice VI. 

 

Článek IV 

Závazky zhotovitele při provádění díla 

1. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle i za škody způsobené 

svou činností v souvislosti s prováděním díla třetí osobě po celou dobu provádění díla, 

tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem. V případě jakéhokoliv narušení  

či poškození okolních ploch zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději  
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k předání hotového díla do původního stavu, a to včetně terénních úprav dotčených 

nezpevněných ploch a jejich osetí trávou.  

2. Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky, bude 

zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla. 

Bude s nimi nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Dále je povinen 

v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci 

na vlastní náklady. 

4. Práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Článek V 

Spolupůsobení objednatele 

1. Objednatel se zavazuje na požádání zhotovitele provést kontrolní prohlídku místa plnění 

předmětu veřejné zakázky. 

 

Článek VI 

Záruky a vady díla 

1. Zhotovitel ručí zato, že zhotovené dílo svojí jakosti splňuje podmínky uvedené v § 2161 

NOZ. 

 

Článek VII 

Zajištění závazku 

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy 

se zhotovitel a objednatel zavazují k níže uvedenému způsobu vypořádání: 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazků dle Článku III. této smlouvy, je oprávněn 

objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý 

den prodlení. Tato částka může být objednatelem odečtena od příští zaslané faktury. 

2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní 

pokutu 500,00 Kč za každý započatý den prodlení. 

 

Článek VIII 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.  

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje nedodržení podmínek 

uvedených v § 2001 – § 2005 NOZ, zejména nedodržení termínu plnění předmětu 

smlouvy podle Článku III této smlouvy, nedodržení garantovaných parametrů, 

nedodržení jakosti, jakož i závažně porušováni technologické kázně. Objednatel je 
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oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkurzním nebo 

vyrovnacím řízení nebo v likvidaci. 

3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele uhradí 

objednatel zhotoviteli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které zhotoviteli 

vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy. 

4. Pokud bude zhotovitel v prodlení větším než 14 dní, může objednatel smlouvu 

vypovědět. Výpověď smlouvy nabývá v tomto případě účinnosti okamžikem doručení 

výpovědi. 

 

Článek IX 

Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky 

1. Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky zavazuje 

zhotovitele k plnění stanovených podmínek. Zhotovitel předal podepsané Čestné 

prohlášení objednateli v zadávacím řízení veřejné zakázky. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat povinnosti stanovené Čestným 

prohlášením. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného 

prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li 

k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 

předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy.  

3. Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení, je 

oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

50.000,00 Kč za každý zjištění případ.  

 

Článek X 

Ostatní ujednání 

1. Zhotoviteli budou předány mapové podklady MO Pardubice VI, na kterých jsou 

přehledným způsobem znázorněny udržované plochy 

2. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele 

a objednatele dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3. Zhotovitel poskytuje souhlas se zpracováním veškerých údajů uvedených ve Smlouvě, 

konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

objednatelem. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 

4. Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky 

obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

5. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této 

smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto 

výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat legální zaměstnávání, férové  

a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny 

osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další 

požadavky na společenskou a enviromentální odpovědnost a udržitelnost uvedené 

v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí 

účastník i u svých poddodavatelů. 
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Článek XI 

Závěrečná ustanovení 

1. Práce požadované objednatelem nad rámec předmětu díla: 

V případě, že bude objednatel, po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností 

požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, 

pokud to bude možné, tyto práce provést. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude 

před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. 

2. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 

závazky, které vyplývají z této smlouvy. Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést 

na svého případného právního nástupce. 

3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám 

oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány 

žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran 

vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují na výzvu druhé smluvní strany 

neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku. 

4. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou 

číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto 

dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, 

telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení oznámení o těchto 

změnách druhé smluvní straně. 

5. Objednatel prohlašuje, že nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené 

daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 

předpisů. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas 

k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich 

vyžádání. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupracovat při výkonu finanční 

kontroly. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má 

zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel v době předání faktury 

objednateli bude veden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel zhotoviteli hradit pouze 

část ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně. 

9. Objednatel provede úhradu ve lhůtě splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený  

na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. 

V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, 

a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet 

nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně 

příslušnému správci daně. 
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10. Pokud při výkonu předmětu díla vzniknou jakékoli odpady, stávají se tyto odpady 

vlastnictvím zhotovitele, který bude plnit všechny povinnosti vlastníka odpadů dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

 

 

Příloha č. 1 – Tabulka ploch pro provedení likvidace plevelů 

 

 

V Pardubicích dne:  V Pardubicích dne: 

 

 

       za objednatele: za zhotovitele: 

 

 

 

        PhDr. Petr Králíček    Ing. Josef Horáček 

 starosta MO Pardubice VI jednatel společnosti



 

Vyřizuje: 

Ing. Silvie Pařízková, referent OIDŽP 

Tel:  

+420 466 301 167 

E-mail: 

silvie.parizkova@umo6.mmp.cz 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PŘÍLOHA Č. 1 

TABULKA PLOCH PRO PROVEDENÍ LIKVIDACE PLEVELŮ 

k rámcové smlouvě 

 „LIKVIDACE PLEVELŮ ROSTOUCÍCH V CHODNÍCÍCH - 2021“ 
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LOKALITA DÉLKA ŠÍŘKA PLOCHA 

Opočínek    

 95,00 m 1,50 m 142,50 m2 

 300,00 m 1,50 m 450,00 m2 

 80,00 m 1,50 m 120,00 m2 

III/32221 155,00 m 2,00 m 310,00 m2 

III/32221 90,00 m 2,00 m 180,00 m2 

 110,00 m 2,00 m 220,00 m2 

 236,00 m 1,50 m 354,00 m2 

  CELKEM 1776,50 m2 

Lány na Důlku    

 75,00 m 2,00 m 150,00 m2 

hl. silnice → kostel 720,00 m 2,00 m 1440,00 m2 

hřbitov → kostel 100,00 m 1,50 m 150,00 m2 

Lány → Srnojedy 950,00 m 1,50 m 1425,00 m2 

 35,00 m 1,50 m 52,50 m2 

  CELKEM 3217,50 m2 

Staré Čívice    
Free Zone 2180,00 m 3,00 m 6540,00 m2 

Přeloučská (Panasonic → Přelouč) 230,00 m 1,00 m 230,00 m2 

V Chaloupkách 430,00 m 1,50 m 645,00 m2 

V Chaloupkách 75,00 m 1,00 m 75,00 m2 

V Chaloupkách 50,00 m 1,50 m 75,00 m2 

Ke Mlýnu 300,00 m 1,00 m 300,00 m2 

Ke Mlýnu 135,00 m 2,00 m 270,00 m2 

Na Návsi 250,00 m 1,00 m 250,00 m2 

Přeloučská 2120,00 m 1,50 m 3180,00 m2 

Za Oborou 20,00 m 1,00 m 20,00 m2 

Kokešova 430,00 m 1,50 m 645,00 m2 

ulička mezi ul. Kokešova a ul. Přeloučská 100,00 m 2,00 m 200,00 m2 

Chotkova 125,00 m 2,00 m 250,00 m2 

Dubánkova 140,00 m 1,50 m 210,00 m2 

K Hladíkovu 395,00 m 1,50 m 592,50 m2 

Bikros 105,00 m 1,50 m 157,50 m2 

Kokešova u bikrosu 220,00 m 1,50 m 330,00 m2 

Přeloučská směr k Free Zone 280,00 m 1,50 m 420,00 m2 

  CELKEM 14390,00 m2 

Popkovice    
Pražská I/2 1000,00 m 1,00 m 1000,00 m2 

Pražská (stará) 670,00 m 2,00 m 1340,00 m2 

Žižkova (U Pilařů) 60,00 m 2,00 m 120,00 m2 

Žižkova (Pražská → Táborská) 100,00 m 2,00 m 200,00 m2 

Březová 80,00 m 2,00 m 160,00 m2 

U Bylanky 190,00 m 1,50 m 285,00 m2 

U Bylanky (louka) 155,00 m 2,00 m 310,00 m2 

  CELKEM 3415,00 m2 
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Svítkov    
Cyklostezka (Rosice → Srnojedy) 800,00 m 3,00 m 2400,00 m2 

U Zastávky 100,00 m 1,50 m 150,00 m2 

K Pašti 90,00 m 2,00 m 180,00 m2 

Habřinská 420,00 m 1,50 m 630,00 m2 

Na Parohách 175,00 m 1,50 m 262,50 m2 

Sportovců 160,00 m 2,00 m 320,00 m2 

Sportovců 160,00 m 1,50 m 240,00 m2 

Motoristů 160,00 m 2,00 m 320,00 m2 

Kolonie 680,00 m 1,50 m 1020,00 m2 

U Parku 110,00 m 1,50 m 165,00 m2 

Park 200,00 m 1,00 m 200,00 m2 

Přerovská (U Zastávky → Žižkova) 200,00 m 2,00 m 400,00 m2 

Přerovská (Žižkova → Školní) 475,00 m 2,00 m 950,00 m2 

Přerovská (Školní → Kostnická) 350,00 m 2,00 m 700,00 m2 

Kostnická (Sportovců → Žižkova) 290,00 m 2,00 m 580,00 m2 

Kostnická (Žižkova → Bylanka) 325,00 m 2,00 m 650,00 m2 

Kostnická (U Bylanky → Školní) 970,00 m 2,00 m 1940,00 m2 

Kostnická (Školní → Přerovská) 740,00 m 1,50 m 1110,00 m2 

Spojovací 140,00 m 1,50 m 210,00 m2 

Školní x Kostnická 225,00 m 1,50 m 337,50 m2 

Školní 815,00 m 1,50 m 1222,50 m2 

Srnojedská 140,00 m 1,50 m 210,00 m2 

Srnojedská 175,00 m 2,00 m 350,00 m2 

Žižkova (Přerovská → Kostnická) 670,00 m 2,00 m 1340,00 m2 

Žižkova (Kostnická → Táborská) 430,00 m 2,00 m 860,00 m2 

Josefa Poppera 235,00 m 1,50 m 352,50 m2 

Kpt. Poplera 370,00 m 1,50 m 555,00 m2 

Bylanka (u lékárny) 130,00 m 1,50 m 195,00 m2 

Hradčanská 850,00 m 1,50 m 1275,00 m2 

U Bylanky 330,00 m 1,50 m 495,00 m2 

Táborská 130,00 m 3,00 m 390,00 m2 

Cyklostezka (Žižkova → Kolonie) 170,00 m 3,00 m 510,00 m2 

Cyklostezka (Pražská → Branecká) 1050,00 m 3,00 m 3150,00 m2 

Branecká (Dubová) 100,00 m 3,00 m 300,00 m2 

Branecká (U Moruší → Březová) 170,00 m 2,00 m 340,00 m2 

Dubová (sídliště) 300,00 m 2,00 m 600,00 m2 

Orebská 180,00 m 1,50 m 270,00 m2 

Františka Ventury 160,00 m 2,00 m 320,00 m2 

Na Humenském 270,00 m 2,00 m 540,00 m2 

K Besedě 365,00 m 2,00 m 730,00 m2 

K Besedě → Spojovací 65,00 m 1,50 m 97,50 m2 

Křemenská 160,00 m 2,00 m 320,00 m2 

K Rybníčku 285,00 m 1,50 m 427,50 m2 

K Dubině 690,00 m 1,50 m 1035,00 m2 

Dlouhá 535,00 m 1,50 m 802,50 m2 

U Moruší 280,00 m 1,50 m 420,00 m2 
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8. května 415,00 m 2,00 m 830,00 m2 

Na Klínku 530,00 m 1,50 m 795,00 m2 

Husitská 390,00 m 2,00 m 780,00 m2 

Branecká (Kostnická → U Moruší) 375,00 m 2,00 m 750,00 m2 

  CELKEM 33027,50 m2 

CELKOVÁ VÝMĚRA 55826,50 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 


