
Obec Vrátkov vypisuje poptávkové řízení na bezpečnostní a 

zdravotní řez stromů v obci 
 

  

  
 

 

 

 

 

Předpoklady poptávkového řízení: 

 

Označení stromu Počet stromů Druh řezu 

Jasany ve stromořadí podél 

silnice – č. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 

14, 15, 16 – viz mapa 

9 Bezpečnostní řez – vyřezání suchých 

větví a větví hrozících pádem na vozovku 

Lípy před zvoničkou 2 Zdravotní řez – odstranění suchých větví 

Lípa u bývalé váhy u č. p. 10 

– č. 4 viz mapa 

1 Zdravotní řez – odstranění suchých větví 

Lípa před č. p. 11 – č. 5 viz 

mapa 

1 Zdravotní řez – odstranění suchých větví 

a mírná obvodová redukce koruny 

Jírovec na pozemku č. 673/1 

naproti památníku – viz 

mapa 

1 Zdravotní řez – odstranění suchých větví 

Smrk ztepilý na pozemku č. 

673/2 u kruhového objezdu – 

nejvzrostlejší ze skupiny 

stromů – č. 1 viz mapa 

1 Zdravotní řez - lokální redukce koruny 

směrem k elektrickému vedení 

 

 

 

 

 

 

 



Podmínky poptávkového řízení: 

 

- Při prořezu stromů musí být zajištěna bezpečnost práce odpovědnou osobou, která 

splňuje kvalifikační předpoklady pro provádění prořezu stromů 

- Vytěžená dřevní hmota včetně větví a dřevního odpadu se stane vlastnictvím vítěze 

poptávkového řízení 

- Prořezy stromů proběhne do 31. 8. 2014  

- Plocha a okolí prořezů musí být vyčištěno a uklizeno a vytěžené hmoty odvezeny 

- Prohlídky lokality pro vytvoření nabídkové ceny, odhadu množství dřevní hmoty, 

apod. proběhnou individuálně - nezávisle na vypisovateli poptávkového řízení  

 

Nabídka na kácení stromů bude doručena vypisovateli poptávkového řízení  

do 15. 6. 2014 a bude obsahovat: 

 

1) Název společnosti, včetně adresy a kontaktu nebo jména a příjmení, včetně adresy a 

kontaktu a jméno a příjmení odpovědné osoby, která splňuje kvalifikační předpoklady 

pro provádění prořezu stromů 

2) Navrhovaný termín prořezů stromů 

3) Konečnou cenu prořezu po odečtení dřevní hmoty 

4) Nabídku je zapotřební doručit na adresu Obec Vrátkov, Vrátkov 17, 282 01 Český 

Brod s označením obálky „Prořezy stromů“ 

 

Ve Vrátkově dne 21. 5. 2014  


