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Nabídka
prací a služeb
Běžná údržba komunikací
	čištění vozovek předsazeným nebo závěsným koštětem
	čištění vozovek samosběrem
	mytí vozovek tlakovou vodou rozstřikovací lištou
	výspravy výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem
	výspravy výtluků asfaltovou směsí za tepla i za studena
	nátěry vozovek (lokální výspravy, celoplošné nátěry)
	frézování lokálních poruch vozovky
	pokládka živičných krytů

Obnova a údržba
dopravního značení
	čištění svislého dopravního značení (SDZ) strojním mytím
	výměna SDZ na původním stojanu
	zřízení SDZ včetně stojanu a patky
	zřízení a obnova vodorovného dopravního značení (VDZ)
	pronájem svislého dopravního značení
	označení objízdných tras dle stanovení dopravního značení

Obnova a údržba silničního
příslušenství
	nátěry svodidel a zábradlí s očištěním (ručně, strojně)
	výměna nebo nové zřízení svodidel a zábradlí
	výměna nebo nové zřízení směrových sloupků
	osazení zpomalovacích prahů
	obnova nebo nové zřízení dopravního zrcadla
	seřezávání krajnic
	čištění a hloubení příkopů
	opravy a zřízení propustí
	čištění a opravy uličních vpustí
	kosení travních porostů (strojně)
	likvidace pařezů frézováním
	oprava propadlých poklopů a vpustí kanalizačních řadů
(vyfrézování otvoru spárovou vykružovací pilou, výměna poškozených dílů
či vyzvednutí a následné uvedení povrchu komunikace do původního stavu)

Frézování živičného
krytu vozovek
Mechanizace:

Wirdgen W50

Technický popis: 	Šířka frézování 50 cm, hloubka frézování 1–12 cm,
denní výkon 500 m2
Kontakt: 	Libor Štol – cestmistr
cestmistrovství Moravská Třebová
Nádražní 15, 571 01 Moravská Třebová
tel.: 721 949 480, email: libor.stol@suspk.cz

Zajištění dopravy, zapůjčení
strojů a mechanizace
s obsluhou
	doprava kameniva, stavebních hmot a asfaltových emulzí
	zapůjčení drobné mechanizace s obsluhou (motorová pila, křovinořez,
štěpkovač, jádrové odvrty, vibrační váleček, vibrační deska – pěch)
	zapůjčení ocelových mostních provizorií

Technická pomoc
	zpracování návrhu doporučené obnovy a údržby komunikací
dle příslušných technických podmínek
	zajištění stanovení dopravního značení pro potřebu
dopravního omezení
	zpracování výběrového řízení na dodavatele stavby
	technický dozor staveb dopravního charakteru

Zimní údržba silnic
	posyp
	pluhování

Prodej materiálu pro zajištění
zimní údržby silnic
	posypová sůl volně ložená, pytlovaná
	posypový materiál pro zimní údržbu (drtě, písek)

Mechanizace na frézování pařezů – Fréza SC 50 TX
Technický popis: Samojízdná fréza na pařezy na pásovém podvozku
s měnitelným rozchodem v rozmezí 89 – 130 cm. Motor Caterpillar
37 kW. Průměr frézovacího kotouče 66 cm. Pracovní rozsah – 66 cm
nad terénem, 43 cm pod úrovní terénu. Šířka pracovního záběru cca
178 cm, systém „Autosweep“ (regulace posuvu frézovacího ramene
v závislosti na otáčkách kotouče).

