
Technické služby města Mnichovice 
Příspěvková organizace města Mnichovice se sídlem Masarykovo náměstí 83, 251 64, Mnichovice     

Provozovna: K Hubačovu 709, 251 64, Mnichovice, telefon: 323 640 108 
www.sluzby.mnichovice.cz, e-mail: technicke.sluzby@mnichovice.cz 

IČ: 43753922, DIČ: CZ43753922 
 
 

OBJEDNÁVKA PROVEDENÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 
 

(ev.  č. dodavatele) …………                      ze dne: ………… 

 

Dodavatel:   
Technické služby města Mnichovice 
Provozovna: K Hubačovu 709, 251 64, Mnichovice  
IČ: 43753922, DIČ: CZ43753922 
 
Odběratel:    
Jméno/název organizace: …………………………………………………………………………………………                      

Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum nar./IČ: ………………………………………………………..   DIČ: ………………………………………….         

Bankovní spojení: ………………………………………………………………………………………………………..       

Mobilní telefon: ………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

 

 

Předmět objednávky (vyplní odběratel): 

 

Objednávám provedení zimní údržby na účelové komunikaci parc.č. ……………………………..…,  

k.ú. :………………………………, v celkové délce účelové komunikace: ……………. m v zimním období 

2022/2023. 

 

Zimní údržba soukromé účelové komunikace bude prováděna v režimu (zaškrtněte 

požadované): 

 Režim 1 - souběh zimní údržby   při pravidelné údržbě místních a účelových komunikací 
ve městě Mnichovice 

 Režim 2 - výjezd techniky na výzvu majitele soukromé účelové komunikace k provedení 
zimní údržby    

 

Cena za objednané služby (vyplní dodavatel) 

 

Cena za jedno provedení zimní údržby ve výše uvedené účelové komunikaci činí:  

…………Kč   bez DPH 21 %, celková cena s DPH ………………….Kč.          
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• Cena je vypočtena na základě schváleného ceníku provedení zimní údržby na 

soukromých účelových komunikací pro zimní sezonu 2022/2023. 

• Odběrateli bude na konci zimního období 2022/2023 vyúčtována celková cena za celé 

zimní období 2022/2023, což je součin ceny za jedno provedení zimní údržby dané 

účelové komunikace a počtu provedených úkonu zimní údržby dané komunikace.  

• Dodavatel na konci zimního období vystaví odběrateli fakturu za provedení zimní 

údržby v období 2022/2023 se splatností 14 dní.  

• Objednatel se zavazuje tuto fakturu bez prodlení uhradit v její splatnosti.  

• Četnost provedení úkonů zimní údržby v režimu 1 určuje dodavatel Technické služby 

města Mnichovice.  

• V případě výjezdu techniky k provedení úkonu zimní údržby v režimu 2 na výzvu 
majitele soukromé účelové komunikace, bude o tomto výjezdu proveden záznam, 
který bude odsouhlasen majitelem účelové komunikace.  

• V případě sněhové kalamity bude na výše uvedené účelové komunikaci provedena 
zimní údržba až po odstranění kalamitního stavu na městských komunikacích. 

 
 
 
 
V Mnichovicích dne …………………………….. 
 
 
 
 
……………………………………………………                             …………………………………………… 
             dodavatel              odběratel 
    
 
 
 

 

 

 

 

 
 


