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ZIMNÍ A LETNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
-   Letní čistění, údržba a opravy komunikací včetně dopravního 

značení (duben–říjen). 
-   Zimní údržba komunikací – zajištění sjízdnosti a schůdnosti 

komunikací, pěších a parkovacích zón (listopad–březen). 
-   Ruční čištění veřejného prostranství.

    LETNÍ ČIŠTĚNÍ CHODNÍKŮ 
A KOMUNIKACÍ 
-   Kombinované čištění komunikací
-   Samosběrné metení vozovek
-   Ruční dočišťování
-   Splachování, umývání a kropení vozovek
-   Samosběrné a ruční metení chodníků a ostatních 

veřejných ploch
-   Čištění tunelů
-   Čištění uličních vpustí

    LETNÍ ÚDRŽBA A OPRAVY 
KOMUNIKACÍ OD PROJEKTU 
PO VLASTNÍ REALIZACI VČETNĚ 
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ.
-   Opravy asfaltových povrchů vozovek
-   Vysprávky výtluků
-   Údržba silničního tělesa a odvodnění
-   Pokládka dlažby a obrubníků

TECHNIKA

-   vozy se zametacími nástavbami
-   specializované vozy s malými rozměry pro menší 

plochy, pěší zóny, parky

FLEXIBILITA
RYCHLOST
EKONOMIČNOST
KOMPLEXNOST    
ODBORNOST
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    ČIŠTĚNÍ CHODNÍKŮ AGRESÍVNÍM 
KARTÁČEM
-   agresivní kartáč efektivně nahrazuje ruční šintování chodníků
-   zcela vytrhá plevel prorůstající dlažbou. 
-   velmi účinný při čištění obrubníků, kde je efekt zvýšen 

použitím ořezávacího kolečka

TECHNIKA

-   kartáč je připevněn na předním teleskopickém rameni stroje 
Bucher CityCat 2020

    RUĆNÍ ČIŠTĚNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH 
PROSTRANSTVÍ
-   čištění chodníků od odpadků a psích exkrementů
-   čištění tunelů, podjezdů a podchodů
-   čištění bahenních košů, kanalizačních a dešťových vpustí

TECHNIKA

-   STIHL (motorové fukače, křovinořezy) 
-  VARI (motorové zametací kartáče)

    ZIMNÍ ÚKLID MOTORISTICKÝCH 
KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ, PĚŠÍCH ZÓN, 
PARKOVIŠŤ A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ.
-   strojní ošetření ploch posypem
-   preventivní posyp – ošetření smluvních ploch chemickým 

posypovým materiálem v době před očekávanou změnou 
povětrnostních podmínek

-   likvidační posyp – ošetření smluvních ploch chemickým 
posypem, pískem nebo drtí v maximální povolené dávce dle 
místních podmínek

-   odstranění sněhu z plochy
-   sdružený výkon – ošetření smluvních ploch požadovaným 

posypovým materiálem v maximální povolené dávce se současným 
použitím neseného sněhového pluhu; sníh je z dotčené plochy 
odhrnut ke krajové části

-   samostatné pluhování – ošetření smluvních ploch neseným 
pluhem bez posypu

-   odklízení sněhu – naložení, odvoz a uložení sněhu  
na dohodnuté místo

    NONSTOP SERVIS 24 HODIN 

-   monitoring aktuálního počasí a vyhodnocení situace
-   proaktivní přístup ke snížení rizika nesjízdnosti nebo 

neschůdnosti komunikací
-   prodej volně loženého posypového materiálu: chemického  

(NaCl – sůl) a inertního (drť, písek)


