
Práce v ceníku neuvedené budou oceňovány dle ceníku Plochy a úpravy území 823-1.

Druh výkonu mj cena za mj pozn.

sečení trávníku parkového rovina m2 2,51 Kč

sečení trávníku parkového svah m2 2,51 Kč

vyhrabání trávníku, listí: jaro m2 4,51 Kč

                                  podzim m2 8,69 Kč

řez živých plotů výšky do 0,8m a šířky do 0,8m m2 25,52 Kč

řez živých plotů výšky 0,8 - 1,5 m a šířky do 1m m2 25,52 Kč

řez růží ks 4,95 Kč

rytí záhonů m2 22,30 Kč

úprava záhonů hrabáním m2 3,52 Kč

výsadba sazenic (letničky, dvouletky) hrnkovaných ks 5,83 Kč bez materiálu

výsadba cubulovin a hlíz ks 2,86 Kč

zrušení výsadby ks 1,16 Kč

odplevelení a nakypření: záhonů květin m2 29,70 Kč

                                   záhonů růží m2 44,55 Kč

                                   dřevin solitérních m2 35,53 Kč

                                   souvislých keř. skupin m2 35,53 Kč

zálivka: dovoz a zalití zóna I m3 583,00 Kč Maredův Vrch, Čelkovice

zálivka: dovoz a zalití zóna II m3 617,00 Kč Blanické předměstí, Ústecké předměstí, 

zálivka: dovoz a zalití zóna III m3 652,00 Kč Dukelských, bojovníků, Čekanice, Horky, Měšice

zálivka: dovoz a zalití zóna IV m3 687,00 Kč Pražské sídliště, SNL, Náchod

zálivka: dovoz a zalití zóna V m3 721,00 Kč Zárybničná Lhota, Větrovy, Všechov

zálivka: dovoz a zalití váz, stromů a záhonů do 10m2 m3 774,40 Kč

zálivka s hnojicím roztokem m3 1 427,80 Kč nad 10 km se účtuje zvlášť

chemické odplevelení postřikem bylin na ploše m2 3,85 Kč

chemické odplevelení postřikem křídlatky

bolševníku a náletů dřevin

hnojení půdy um. hnojivem naširoko ručně kg 9,24 Kč květinové záhony, nezahrnuje cenu hnojiva

hnojení půdy um. hnojivem s rozdělením 

k jednotlivým rostlinám kg nezahrnuje cenu hnojiva

nátěr pařezů herbicidem ks 2,42 Kč

odfrézování pařezu m2 3 363,80 Kč

štěpkování m3 2 071,00 Kč

použití křovinořezu: rovina m2 7,04 Kč

                             svah m2 11,66 Kč
povolení a převázání úvazků u stromů po výsadbě ks 48,40 Kč

Ceník provozu veřejná zeleň 
Ceník prací je odvozen z ceníku "Plochy a úpravy území 823-1", vydaného ÚRS Praha , Pražská 18, Praha 10 

352,00 Kč1 hod. cena přípravku je účtována zvlášť 

17,38 Kč
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