
                          CENÍK TSM PLATNÝ OD : 1.1.2023

SPECIALIZOVANÉ PRÁCE 
ceny jsou uvedeny bez platné sazby DPH 

Asfaltování

Zpracování 1 tuny asfaltové  směsi -uložení , válcování, t 4875

K položce s připočítává čištění podkladu, řez asfaltových hran, penetrace..

K práci bude započteno použití - nájem termokontejneru 750 Kč/den 

Lajnování 

A/ LAJNOVÁNÍ  PROVOTNÍ 

VDZ  -barva bílá bez posypu Sinolac strojem či do šablony m2 325

VDZ  -barva bílá bez posypu Sinolac znak invalida  ks 200

DO  10 m2 se dopravní značení provádí  v hodinové sazbě - pracovník hod 325

Předznačení m 8

Příplatek za žlutou barvu % 15

K ceně se připočítává - dopravné, čištění a příprava nářadí 1 400

Dále se připočítává  příprava podkladu čištěním ….

B/ OBNOVEDNÍ STÁVAJÍCÍHO LAJNOVÁNÍ 

VDZ  -barva bílá bez posypu Sinolac strojem či do šablony m2 275

VDZ  -barva bílá bez posypu Sinolac znak invalida  ks 190

DO  10 m2 se dopravní značení provádí  v hodinové sazbě - pracovník hod 325

Předznačení m 6

Příplatek za žlutou barvu % 15

K ceně se připočítává - čištění a příprava nářadí  za výjezd 1 400

Dále se připočítává  příprava podkladu čištěním ….

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 

Pohotovost ZÚ  je stanovena dle vyhl.   Od 1. listopadu do 31. března 

Pohotovost  je v So,Ne svátek  od 6:00 do 18:00 

Pohotovost  je ve všední den od 2:00 do 6:00 a od 14:30 do 18:00

Zimní pohotovost měsíc 115000

Blokové čištění komunikací

Do hodinové sazby stroje patří - naplnění, výsyp smetků, nájem DZ

pro vyčištění dané lokality. Osazení a odejmutí DZ se započítá zvlášť 

Přeprava a montáž tribuny kus 9500

Výroba betonové směsi 

BETON PRO ČÁSTI DÍLA  NEZAJIŠŤUJÍCÍ STATICKOU FUNKCI KONSTRUKCÍ m3 2600

KLEPMPÍŘSKÉ PRÁCE 

Klempířské práce na  dílně hod 360

Klempířské práce na stavbě hod 400

NAKLÁDKA DRTÍ  

Nakládka drtí a písků v prostorách  společnosti mechanizací

do 1,5 tuny  - dodávka ks 40

do 4 tun ks 75

Práce obsluhy  Sběrného dvora 

Otevření  dvora mimo otvírací dobu - vážení, vydání  dokladu o odevzdání odpadu Kč/ případ 

soukromá osoba - Kč /případ ks 50



fyzická osoba ks 100

Kč/ hod 

třídění, uložení odpadu hod 320

Vytýčení sítí - pro práce na komunikacích apod.

započítává se za každý výjezd 200 Kč paušál na administraci tisk map apod.

cena vytýčení a čas strávený při vytýčení sítí * 400 Kč/h technik TSM 

práce elektirkáře v HZS viz výše 

Vyjádření k existenci  sítí  - paušál za jednu zprávu 200 Kč 

a čas technika na zjištění podmínek a zakreslení sítí 

pro vyjádření  - 400 Kč/h .

Převzetí sítí VO po provedených zemních apod. pracech v katastru Semil ks 350

Nepředání sítí po provedených např. zemních pracích plus ks 1500

náklady na dopravu a práci technika viz výše. 

ODSTRANĚNÍ NELEGÁLNÍ REKLAMY A SAMOLEPEK NA ZAŘÍZENÍ VE SPRÁVĚ TSM 

koše, zařízení veřejného osvětlení, dopravní značení , zastávky BUS 

inzerent či škůdce zaplatí jednorázový  poplatek  400Kč  za každý kus, 

plus náklady na odstranění viz níže 

Mytí DZ a zařízení VO do A5  - odstranění polepu. Plus doprava dle ceníku kus 250

Mytí DZ a zařízení VO do A4  - odstranění polepu. Plus doprava dle ceníku kus 400

Mytí DZ a zařízení VO do A3  - odstranění polepu. Plus doprava dle ceníku kus 550

Pokuta za nepovolené napojení odběru elektřiny ze soustavy veřejného osvětlení. ks 10000

Odstranění nelegálního napojení odběru z VO ks 5000

K cenám  při použití mechanizace nebo práce společnosti TSM se připočtá přípatek za práci o 

víkendu či v noci  ve výši 25 %, ve svátek 50 %  . 


