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Objednávka
Objednáváme u Vás opravu cesty mezi zadním vchodem do Dendrologické zahrady a chatičkami
v Křeslicích umístěné na pozemcích parc. Č. 685/1 k. ú. Újezd u Průhonic a 307/19 k. ú. Křeslice.
Délka cesty je cca 1 200 bm, průměrná Šířka cesty jsou 2 m v Újezdě a 1,2 m v Křeslicích.
Rozsah prací na základě místního Šetření je uveden v nabídce ze dne 12. 10. 2020. Nabídka je
nedílnou součástí objednávky.
Celková cena úpravy povrchu cyklostezky mezi Újezdem a Křeslicemi činí 328 000 KČ bez DPH.
Částka bude uhrazena převodem z bankovního účtu.
Naše fakturaČní údaje jsou:
Městská část Praha-Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4
IČO: 00 24 17 84
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Děkujeme.
S pozdravem

" VáClav Drahorád
starosta NIČ Praha - Újezd
MĚSTSKÁ ČÁST PRAKA- ÚJEZD
Úřad městská části
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V Okrouhle dne 12.10.2020

Nabídka
Na opravu cesijy mezi zaáhím vchodem do Dendrologické zahrady a chatičkumi v Křeslicích umístěné na
pozemcích parc.C. 68$'/ v kutastrálnim území Úiezd u Průhonic a 307//9 v katastrálním území Křeslice.
Tato cesta slouží převážně pro pěší turistiku a cyklistiku. Délka césfýje cca 1200 bm, průměrná šířka cesg
V kú. ý"ezd u Průhonicje 2 m a y k.ú. Křeslice 1,2 m.
Skládku materiálu je možná zřídit na pozemku 602 'l a tento pozemek bude i výchozím bodem pro rozvoz
materiálu.
Rozsah prací byl projednán na místě během místního šetřeni dne 8. 9. 2020 a obsahuje:

-

zařízení staveniště na pozemku parc.č. 602/1
příprava podloži v místech plánovaných oprav - odbagrování a rozprostřeni materiálu po
okrajích pozemku 685/1

-

odbagrováni pěti pařezů
prořez náletových dřevin
rozšIření cesty v místech, kde je užší než 2m resp 1,2m (odbagrovaný materiál bude
odvezen a nebo použit na cestě pod svahem, nebude použit na svahu nad cestou aby
nedocházelo k jeho splavováni)

-

doprava materiálu na zařIzeni staveniště
přeloženi materiálu na staveništní stroje a jeho rozvoz po pozemku 685/1 a 307/19
hutnění a válcování povrchů

Cena di7a
,,akce: oprava cesty"

S přátelským pozdravem
Martin Kapela
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328 000,- bez Dph

