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se sĺdlem: ZávodnÍ353/88, 360 06 Karlovy Vary

lČo: zoegĺĺog
Dll: cz7o891í68

Zastoupený;
lng, Karlem Jakobcem, členem Rady Karlovarského kraje
Bankovnĺspojeni: Komerčníbanka,a. g.
Císlo tičtu:
27-562280a267lo1o
Bankovní spojenĺ:
leskoslovenská obchodnĺ banka, a' s'
Cĺslo účtu:
197E8957s/o3oo
Bankovnlspojenĺ: Česká spofitelna, a. s.
Clslo účtu:
781327210800
Bankovnĺ spojení:
PPF banka, a. s'
Císlo úč{u:
2022990024/6000
Telefon:
353 502 220
Fax:
353 S0Z 238
(dále

jen'obiednatel')

a

ľlarles a. r. o'

SÍdlo:

ItO;

czźg1rc724

DlČ:
Zastoupená:

Milanem Maršalĺkem, jednatelem

Bankovní spoienĺ:

tlslo

účłu:

Zapaaná v obchodnĺm
(dále jen *zhďovĺtel")
(společně jako

"smluvnĺ

oddĺl C, vlożka 26094
strany')

Vzhledem k tomu, že:
(A) objednate| reallzovalv letech 2013 aź 2015 projekt omezenÍ výskytu lnvaznĺch rostlin
v }Grlovarském kĘi, akceptaěnlčĺslo13142856 (dále jen
operačnĺprogrem

Životnĺprostředĺ, a

"pĘekľl,

(B) v rámci ukončanĺprojektu je objednatel povinen zajistlt udrżitelnost projektu po dobu
10 let, a to tak, Že nedojde k opótovnému rozšĺřenĺinvaznĺch rostlin nad śtavdósaźený
v rámci pĘektu, a
(C) zhotovitel má doetateöné odbomé znalosti a teďlnické vybavenÍ k zajištěnl úöelu dle
pÍsmene B), a

(D)zltolovitel je jediným vybraným dodavatelem veŕejná akázky nRámcová dohoda realizace opatřenĺ k omEzenÍ výskytu invaznĺch rostlin v Kańovarském kraji 2019'
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na uzavřenĺ rámcové dohody a objednatel bude zadávat veřejné zakázky na základě
této rámcové dohody postupem bez obnovenĺ soutěŽe, a
(E) uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesenĺm č. RK 373/0 4ĺ19 ze
dne 8.
(viz příloha Ö. 6 této smlouvy),

4' zo1g

dohodly se smluvni strany nĺŽe uvedeného dn_e, dle $ 131 zákona ě' 134/2016 Sb', o
zadávánĺ veřejných
11!ái9k've zněnl pozdějšĺch přepisů a $ 1746 odst. 2 a g zđrioa
násl' zákona ć.8912012 Sb., oběanský zákonĺk, ve zněnĺ poioe1ĺĺcnpreapisď(ááĹ
1"n
"oböanský zákonĺk"), na uzavřenĺ této

nÁľłcovÉsMtoUvY o oÍlo
(DÁLE IEN,,sMLoUvA')
1. Předmětsmlouvv
1.1. Předmětem této rámcové smlouvy je úprava podmÍnek týkaJĺcĺchse jednotlivých
yeřejných zakázek na činnosti spojéné se zjištěnĺmstavu a záiistänĺm omeźinĺuý"ŕľü
invaznich druhú rostlin v terénu v určených lokalitách v rámci Karlovarského kĄá.
1.2. Tato rámcová smlouva je rámcovou smlouvou uzavřenou s Jednĺm rJöastnlkem, přičemŽ

veškerépodmlnky plněnĺjsou v této rámcové smlouvě konkrétně vymezeny.
1.3. Zhotovitel se podpisem rámcové smlouvy zavazuje provádět pro objednatele dá|e
specłÍikovanépráce a objednatel se zavazuje zhotovlteli za ýto práce rihradlt cenu ve
výši a za podmínek sjednaných v této smlouvá.

2.

Podmlnkv zadánĺ veřeinÚch zakázok ne základě rámcové gmlouw

2.1. objednatel nenĺ na základě této rámcové smlouvy povinen zadat jakýkoliv

konkrétnĺ

objem dĺlěĺchveřejných zakázek' DĺlčĺveřeJná zakázky budou zadávány vżdy dle
aktuáln ích potřeb objednatele.

2.2. Smlouvy na realizaci dĺlčĺchveřejných zakázek

(dále jen
smlouvy") zadávané na
základě této rámcové smlouvy budou uzavĺrány ne základó'dĺlěl
pÍsemnó výzvy obJednatele
k_poskytnutĺ plněnĺ, jeź je návrhem na uzavřenĺ smlouvy, a pĺsemnóńo potvzenl této
výzÝy zhotovitelem, jeŽ je přijetlm návrhu smlouvy.

2.3. Pĺsemná q.Ęva k poskytnutl plněnÍdle předchozĺho odstavce

bude zhotoviteli zasllána
formou dĺlěĺobJednávky' Dĺlčĺobjednávkybudou obsahovat údaje potřebné pro uzavi1enĺ

smlouvy, tzn. označenĺsmIuvnĺch stran, ustanovenĺ, Že se jedná o pĺsemnou výzvu
k posk$nutĺ plněnĺ dle této smlouvy, a poŽadavek na plněnl, který bude formu|óván
jednoznaěně a konkrétně ee stanovenĺm termlnu jeho splněnĺ tak, aby splněnĺ
pożadavku bylo reálné. Dllčĺobjednávky budou zhotoviteli odesilány prostŕedniavĺm
elektronlckého nástroje (E_ZAK).

2'4,

je povlnen nejpozději do třĺ pracovnĺch dnú objednávku proatřednictvlm
elektronického nástroje (E_ZAK) potvrdlt.
Zhotovite|
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2.5

Vpřípadě pochybnostĺ' je zhotovĺtel povĺnen vyžádat si od objednatele doplňujÍcÍ
informace. Neučinĺ-litak ve lhůtě dle |řeocnozĺľrô odstavce smlouvy, má se zÄ b,- te

pokyny-jsou pro něho do-staěujĺcía nemŮŽe se z tohoto důvodu zprosĺit odpovédnosti
za
ne_splněnĺ ěi vadné splněnĺ zakázky. Po dobu, neŽ jsou poskýnuĺy doplňujlcĺ informace,
lhŮta dle předchozĺho odstavce smlouvy neběŽĺ.
2.6.

Zhotovitel není oprávněn odmltnout zadání veřejné zakázky dle této rámcové smlouvy'

3.

Předmět olnónĺ dĺlčíchemtuv

3.1. Zhotovitel se dĺlčísmlouvou zavazuje provést na svŮj náklad a své nebezpečĺpro

provedenĺ a obstaránĺvešĺĺerýchpracĺa činnostĺnutných
spočĺvajícív
a k omezení výskytu vybraných invaznich druhů rostlin v terénu
v lokalitách určený-ch zhotoviteli prostředni-ctvĺm dílčíobjednávky, a to v rámci části č. 2
Chebglĺo - |lh / ľlaľlánrkolŁeňgko zakázky
opatÉník omezenĺ výskytu
'Realizáce
obje_dnatele dllo
k

zjištěnístavu

invazních rostlin v Karlovarském

kĘi 2o19"

(dále jen

'dĺlo,,).

3.2. Součástí předmětu dlla jsou také práce v tomto ělánku nespecifikované, které jsou

nezbytné k řádnému provedenĺdlla a o ktených zhotovitel vzhledem ke své kvalifikáci a
zkušenostem měl nebo mohlvédět. Provedenltěchto pracĺ nemá vllv na sjednanou cenu
díla' Zhotovitel je. qoYiĘn tyto práce provést na své náklady tak. aby byl dodr2en
sjednaný termĺn plnónĺ díta'

3'3.

Zhotovitel se zavazuje provádět dĺlo výhradně v souladu s metodikou, která je přĺlohou
ě. 1 této smlouvy, s platnou legislativou a s pokyny objednatote. Pokud by ae do'datečně
ukázale potřeba uŽĺt jiné postupy ěi upravit ľrármohogram pracÍ neż jsou uvedené
v metodice či pokynech sdělených zhotoviteli objednate!ám' je zhotovitel
lovinen na ně
objednatele neprodleně pĺsemně upozomit a objednatelmŮ{e takové postupy čizměnu
-Do

harmonogramu povolit písemným souhlasem.
doby schválení oujeonätabm nenĺ
zhotoviteloprávněn se od metodiky a pokynŮ odchýlit.

3.4. Pokud by změna podle předchozĺho bodu měnĺla rĺýznamným zpúsobem práva

a
povinnoati zhotovitele či objednatele je souhlas s takovóu změńou nápřĺpustný, a to ani
prostřednic'tvím dodatku této emlouvy o dĺlo.

3.5. obJednatel

se zavazuje hradit zhotovlteli dohodnutou cenu.

3.6' lnvaznĺmi druhy podle odstavce 1.1 se rozumĺ bolšęvnĺkvelkolepý

(Haraclaum

mantegazzianum),' neýkavka żláznatá (tmpattens glandulifara) a kfidlailiy
iReynoutrta
spp.), konkrétně křĺdlatka japonská (R. japonica1, saôhalinská (R. sachaliněnšlĐ a eesra
(R. x bohemica).

3.7. omezením vyskytu

3.8'

se

rozumĺ likvidace invaznĺch rostlin chemlckými nebo
mechanĺckýml metodami v závislosti na omezenÍch daných charakterem lokalĘ výskytu.
V případech specifikovaných v metodĺce je součástĺpŕedmětu dila i odvoz a likvidace
rostllnného odpadu.
zjištěnĺmgtevu se rozumĺ prováděnĺ průběżnó kontroly výskytu invaznĺch rostlin
v zadaných lokelitách. Zjišténlmstavu se téżrozumĺ $ituac€, zá rtěre by zhotoviteljinak
prováděl omezenĺ výskytu invaznĺch rostlin, ale rrzhledem k nevprišténĺmajitäem
pozemku do lokality či v dr]sledku Ęická překáŽky (např, opIocenĺ) nebylo moŽné
lokalitu ošetfit.

4.
4,1'

Uľčcnĺmlste plněnĺ

Smluvnĺ strany se dohodly, że jednotlivá mĺsta plněnĺ dĺla budou zhotoviteli určována na
základó dílěĺchobjednávek, a to pĺsemnou formou. Dílčĺobjednávka musĺ obsahovat
zeJména:
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specifikaci lokality, dle ěĺsĺaparcely a názvu katastrálního územís uvedenou
výměrou a vyznatenĺm zasażené části na parceĺe, nebo jednoznaěným určenlm
koncových bodů a šĺřkoukoridoru,
mapové podklady,
V přĺpadě odchylky od metodiky termĺn/y plnění
metodu likvidace, přlpadně bliŽšĺspecifikaci nebo poŽadavky vyplývajĺcl z okolnostĺ
daných metodikou,
termĺn provedení kontroly a průběžnékontroly realizace zásahu,

5.

5'1'

Dodání a přęvzetĺ dĺla

Smluvnĺ strany se dohodly, Že dílo bude zhotovitelem objednateli předáno formou
pÍsemnéhoprotokolu, ktený musĺ být podepaán oprávněnými zástupci imluvnich stran.
'
Přílohou protokolu bude rĺždy,bude-li relevantnĺ:

'

seznam lokalit, které byly předmětem dĺla, a to v rozěteněnĺ podle jednotlivých
dĺlěĺchobjednávek,

'

s€znam

loka]it, na kteých zhotovitel nebyl schopen provést zásah z dŮvodu
nevpuštěnĺ na pozem6k vlastnĺkem, nájemcem čijinou oprávněnou osobou,

'

seznam ]okalit, na kteých zhotovitel neprovedl dĺlo v souladu s metodikou.
Přĺlohou protokolu bude i datšĺdokumentac€, pokud tak stanovĺ tato smlouva, dllčĺ
objednávka nebo je_li to obvyklé.

6.2.

Zhotovitel ae zavazuje zahájit prováděnĺ dĺla na základó dílěĺobjednávky nejpozději do 7
kalendářních dnŮ ode dne jejího doručenĺzhotoviteli'

5.3. objednatel

se zavazuje dĺlo bez vad převzĺt nejpozději do 15 pracovnĺch dnt] od termĺnu
konkoly splněnĺ dĺla uvedeného v metodice, nebyl_li-v dĺlěĺóujeonávce uveden termĺn

jlný.

5.4. V přĺpadé,Že je dĺlo reallzováno na koridorech, je zhotovitel oprávněn objednatele

vyzval k provedenĺ kontrol a přeraetí pracĺ před teńnínem stanovóným v metódice' Je_
li objednatel kapacitné schopen provést potřebné kontroly' zašle
ýsemná zhotoviteli
informacl o předpokládaném termĺnu kontrol a předpoklácianám termlnu přerzetÍ dĺla,
bude-li bez vad.

5.5. pĺl9 yľ':9 být předáno

po čáatech, kdy ěástĺse rozumĺdĺtoprovedené v rámci nejméně
jedné celá dĺlčíobjednávky.

5.6. Zhotovitelje

povinen na základě pĺsemnévýzvy objednatele provést opravu dĺla na těch
lokalitách, které vykazujĺ nedostatkył. odstraněnĺ-nedostatlirl proved'e zhotovitel do 7
kalendářních dnl' jinak se má za to, że daná lokalita nehĺ zpŮsobi!á k převzetĺ
obJednatelem.

5'7. objednatelje

oprávněn ze seznemu přebĺraných lokalit vyjmout každou lokalitu, na které

se byť i jen z öásti. budou
_vyskytovat nedostatky svěoěicĺ o prováděnĺ díla v rozporu
s touto smlouvou. V přĺpadě koridorü je objednatel oprávnán'
iá_li to vhodné' nebudbu_li
tĺm ohrożeny zájmy objednatele a bude-li áespoň z části napĺněn úěel smlouvy, pľevzit
alespoň ěást korldoru.
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6.
6.1.

Pľovádění dila

objednatel i zhotovitol mohou písomně svolat společnou koordinačnĺschrizku k řešenĺ
jakéhokollv tématu navrŽeného jednou ze stran k zajištěnírealizace díla. Schůzka se
bude konat po dohodě obou stran zpravidla do týdne od doručenĺżádosti o jeji konánĺ'
Z koordinačnĺschůzky bude proveden plsemný zápis, kteý podepĺšízástupci obou
smluvnĺch strany'

6.2. objednatel nebo jĺm pověřený zástupce je oprávnén kontrolovat prováděnĺ díla v

jednotlivých lokalitách' ZjistÍ-li objednatel, że zhotovitel provádĺ dĺlo v rozporu s touto
smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovital vady odstranil a dĺlo
prováděl řádným zpúsobem' JestliŽe zhotovitel dila tak neučinĺani v náhradní !hůtě,
kterou mu k tomu objednatel poskytne, nenáleŽĺ zhotoviteli v rozsahu vadného plněnĺ
nárok na úhrady ceny dĺlu.

6.3.

Pokud by počet lokalit, na nichž zhotovitel provádĺ dilo v rozporu se smlouvou, dosáhl
více jak 10 7o Je|lch celkového počtu za všechny dĺlěíobjednávky, jednalo by se o
podstatné porušenĺ této smlouvy o dĺlo a objednate| by byl oprávněn od smlouvy
odstoupit.

6.4. Pokud

zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně porušl smlouvu nebo platné

normy a předpisy mŮŽe zadavatel od smlouyy odstoupit.

6.5. Zhotovitelv

plné mĺře zodpovldáza bezpeěnost a ochranu zdĺavi všech osob v prostoru
pracoviśtě a zabezpečĺjejich vybavení ochrannými pracovnĺmi pomŮckami' Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat bezpeönostnÍ, hygienické či přĺpadné jiné předpisy
souvisejĺcĺs realizacl dĺla, zejména vzhledem ke anýšenámu riziku zdravotnĺho
poškozenĺpři potřĺeněnlštävoubolśevnlku, opatmost při pohybu v nároěném terénu.

6'6' Veškeréodbomé práce musi

vykonávat pracovnlci zhotovitele majĺct přĺslušnou
kvaliÍikaci. Dokled o kvalÍÍikaci pracovnlkú přĺmo v terénu pouŽĺvajÍcĺchchemické
prostňedky (osvědčenĺo odbomé zpŮsobitosti pro nakládáni s přĺpravky na ochranu
rostlin l. stupně nebo vyššl) Je zhotovitel na pożádánl obiednate|e povinen předloŽlt.

6.7, Zhotovitel je povinen pfi realizaci dita dodrżovat platné zákony a jejich prováděcĺ
předpisy a dalšĺobecně zävaznépředpisy, kteľése $kají jeho činnostl, zeJména
dodrŽovat všechna omezenĺ pfi použitípřĺpravků ne ochranu rostlin (včetně
ekozemědělstvi).

6.8. Zhotovitel potvrzu|e' że se v plném rozsahu seznámil s rozeahem a povahou dĺla, że
jsou mu známy veškerétechnlcké, kvalitativnĺ a jiné podmínĘ nezbytná k ree|lzaci dl|a,
Že disponuje takovými kapacitami a odbomýml znalostmi, které jsou k provedenĺ dlla
nezbýnó. Dále potvzuJe, że Jeho pracovnĺci a přĺpadnĺ subdodavatelé:

o
r
e
r
o
o

znaj] zdravotnĺrizika zejména pfi likvideci bolśevnĺkuvelkolepého a všichni pracovníci
podílejĺcĺse na reallzacl zakázky jsou vybaveni vhodnými osobnĺmi ochrannými

prostředky,
majĺ zkušenosti s použitímherbicidů płĺhubenĺ neżádouclch rostlin,
majĺ zkušenosti s pracĺ motorovou kosou, zemědělskou technikou, apod.,
projevujldobrou orientaciv terénu a v mapě,
majĺ zkušenosti pfi určovánl bolševníku velkolepého, křĺdlatek a netýkavky Ž|äznatév
jednotlivých fázĺch vývoJe (z dŮvodŮ moŹné záměny s jinými rostlinami),

meJĺ dobrá komunlkaěnĺ schopnosti pro přĺpadná jednání
użivateli pozemků,

s

vlastniky, nájemci
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ěi

díla škodu v düsledku porušenĺ svých
6.9. Pokud zhotovitel zpťtsobi v rámci realizace jiné
osobě' nese veškerévzniklé náklady
povĺnnostl ěi smlouvy, a to ať iiŹ objedńátefi či

dohody mezi ob|ednatelem a
zhotovitel. Zhotovitel je povinen ,"sŕńou"t-uzavřené
jejich dúsledky pro vlastńi likvidaci rostlin' pokud
vlastnĺky pozemkü rijejich uźivatenä
prostřednictvím lnformaěního
s nĺmi byl seznámen písemně n"no ná-ne uviůpoid'ńěn
šv"te*típroierĺů(lS i{eracleum) ěi jiným průkazným způsobem'
Že při realizacl dĺla pouŽije výhradně registrované
6.10. Zhotovitel se zavazuiea ručl za to'
povoiených přĺpravků pro ochranu
přípravky n" o.ňi'ňí rostlin uvedené ů sernamu
zpüsobem
rostlinobr.r'ře .p'e* pro äany rok' a to výhradně Pokud tak
rostIin _
orgánu'
správnĺho
výrobcem, právnĺm preapi.em Ei_roińoonutlń
určeným"voauä'šiái"i
pĺ9véstokamŽitě
objednatele
vyzvánĺ
n.'pĺ'"ňné
je
povinen
zhotovitel neučinĺ,
včatně
přlpravkŮ'
nerąistiovaných
nápravu. vesĹäiäńárr"oy spojené's pouŽitiň
pii'paonýcn'"ńĹ.i a náprałnýcďopatřenĺ nese zhotovitel.
pŕoti škodám způsobeným jeho činnostĺobiednatelĺ
6.11' Zhotovitel je povinen být pojiśt{
způsobené iĺroay ve výši 1 mil' Kč'
nebo třetĺm osobám' a to minimáln!'ňä u'tiu
smlouvy' Zhotovitel se zavazuie
je přĺlohou. e
.s ľtg
6.12. Kopie pojistné smlouvy zhotovitele
tĺvánl smlouvy a na výzvu objednatele
udržovat v platnostitoto pojištěnĺ píJeróu dobu
je povinen iĺeolozĺtdoklad o iejĺ platnosti'
škody objednateli nebo jiným subjektúm
6'13. Pokud öinnostĺ zhotovĺtele dojde ke způsobonĺ
joońĺnek vyplývajĺcĺchz platných
z titulu opomenutĺ' nedbalostĺ n"uä n"ňńénĺm
je
výplývajĺcĺcn i teio smlouvy o dílo'
zákonü, tsN neno iiných prĺvnĺcň-ń-o.ń
sräou oágtranit' a nenl_lito možné'tak
zhotovitel povinen bez zbytečnono oäiláłu iuto
odstraněni škody třetĺ osobou musĺ být
Íinančněuhradit jejl odstranenl tľętĺosóbou.
na odstrańěnĺ škody třetl osobou'
pĺsemně o.nääLhä;.*o*"[pľäääpoe"ĺm|racĺ
pra:l
na odatľaněnĺ škody' a to jak
Třetĺ osoba musĺ být opĺávnena
poruo ;; ;ůi"d"ď"i f,oohyunosti o technlckó nebo odborné
technicky tar' iivälinráend.
od zjrolovitele doklady o této způsobilosti
způsobilostitdň;ä;ř, i"
pfudloŽit. Nesplnénĺ této povinnosti
"ľa;le;;i;ý'ádát
a zhotovitelje povinen mu tyto o"ii"äv'""p'oäu.e
smlouvy' Veškerénáklady
z jakýchkoli dŮvodü |e pokládánä i"'połqahé.póruśení
.p"É.á s odatraněnĺm ĺltoay ĺrese vŽdy zhotovitel'

ilń

i}"*""l

6.14.Zhotovitelnenloprávněnpověřitprovedenlmdĺlaaĺrijehoěástijinouosobu'neŽosoby
beż pĺsemného souhlasu
uvedené v přĺloie amlouvy č. ď ililm suboodavatelú'
pd"Eováno za podstatné porušenl smlouvy'
objednatele' póru}"nĺ této-povinn;"ti đ
do 5 pracovnĺch dni' od
Vpřlpadě, Že objednatel zapojeniiúÉooaavatele neschüálĺ Žádost za neschválenou'
povazuje se tato
doruöeni žádosti o souhlae s;eľlo ianoleňň,
plńenĺ dĺla nevyźaduje vyhotovenĺ
Schválenl zapoienl nového subää;;;iáiá'ao
dodatku této smlouvy.

7.
7.1.

Denĺk pracl

do
činnoEti denik pracĺ (dále jen 'denlk")'
Zhotovitel ie povinen végt ode dne zahájenl
je
Zejména
plněnl
dĺla'
pro
rozlrodné
kterého je povinen zapisovat vsecľ'n}_äřlňeqňosu
pracovišti, b cásovom poatupu pracl'
povinen zapisovat údaje_o počtu.prácovnĺkůna
od úetodiky ěi dĺlčĺobjednávky'
ôácľlylex ľä-'l9äĺ;ň
jejich jakosti, z]uvołnÉňĺ
ę1"ćĺ
budou

jiných.eubje.Ę!' které
zaznamenávat_ň'etne-vazoíóä "ui't"iřu lo'.*irq.nebo
|o.L1ek, zákez YyYłĺt!chemického-prostředku'
zásahem dotđíGňľ'řeJpuĺteninä
"í'Juĺ,inost
próaanĺm a převzetĺm celého
vést d;'.llr" p;ą"' .
apod.)' opr"u.
v den
;a;"h lietl:l Jenirü |reoa zhotovitel objednateli nejpozději
ukonfuného oila.
ukonöení ce]ého dlla.

řilł

i*l

7.2'Zhotoviteljepovinennavýzvu'objednateledoloŹitkopiidenĺku,zejménapropotřebu
dnĺ'
Ŕontroly prbvádenĺdlla, a to do 5 pracovnĺch
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7.3. Zhotovitel je povinen

v případě, że mu nebude umoŽněn třetĺ osobou (vlastník, ći
nájemce pozemku apod') přĺstup do lokalĺty, kde má být dĺ|o provedono, bez zbyteěného
odkladu pĺsemně informovat o této skutećnosti objednateĺe'

?.4.

Zhotovitel je povinen v rámci vedení denĺku vést rovněž řádnou evidenci u chemických

zásahu dle zákona
předpisů.

7

ě'

32tsl2004 sb.,

o rostlinolékařské péči,ve zněnĺ pozdějšĺch

'5' Zápisy do denlku čitelně zapisuje a

podepisuje pracovnĺk zhotovitele nebo jeho
subdodavatele zpravidla ten den' kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti,
které jsou předmětem zápisu' Mimo zhotovitele múŽe do denlku provádót zäznamy
pouz6 objednatel nebo jĺm pověřený zástupce.
Zápis v deniku bude obsahovat minimálně t$o Údaje:

o
r
r

r
o
o
l
.
o

7.6.

datum,

jednoznačné určenl lokality, moŽno i s odkazem na objednávku,
jméno vedouclho pracovní skupiny (vŽdy vyznaěit připadnou změnu vedoucĺho
skupiny), poěet ělenŮ pracovnĺ skupiny,
metoda likvidace (chemická x mechanická),
v přĺpadě chemické likvidace uvést vŽdy použitý přĺpravek a jeho koncentraci,

záznam o kllmatických podmĺnkách a jejich změny během dne, tedy čas, teplota,
zäznam o počasĺ$asno, polojasno, oblaöno, sráŽky...)'
v pľĺpadě uakladněn| likvidačnĺchprostředků na mĺatě pracl mĺsto, způsob a
zabezpečenĺlikvidaěnĺch prostředkü, v přĺpadě chemických přípravkŮ zpŮsob
zabezpečenl proti úniku chemikáliĺ,
v připadě odchýlenĺod metodiky odüvodněnizměny,

bude_li to relevantnl záznamy o kontaktech s vlastnĺky nebo uživeteli pozemků či
jinými oprávněnými osobami, se zástupci mĺstnĺsamosprávy, kontrolnĺmi orgány
atd.
Nesouhlasĺ_li zhotovitel se zápiaem, který uěinil obiednstel nebo jĺm povóřený zástupce,
mueĺ k tomuto zápisu pfipoiit svoje stanovieko nejpozději do třĺ pracovnlch dnů, jinak se
mázato, Že s uvedeným zápisem souhlasĺ.

nebo jím pověřený zástupce je oprávněn ee k zápisŮm v denĺku učiněných
zhotovitelem vyjadřovat, a to v pfiměřené lhŮtě ode dne předloŽenĺ zápisu ke kontrolę.

7,7. objednatel

7.8. Zápisy v deniku

se nepovaŽujĺza změnu smlouvy, ale slouŽĺjako doklad pro vypracování
případných doplňkú (dodatků) a změn smlouvy o dĺlo.

7.9. Vedení deníku V rozporu

a požadavky uvedenými v této smlouvé o dĺlo Je podstatným
porušenĺm smlouvy, sĘně jako nepředlożenĺ denĺku na základě výzvy podle

odstavce 7.1 a 7.2.

8.
8.1

Gena dĺla

Smluvnl strany se na ceně dĺla dohodly takto. Cena dĺla či čáeti dile bude stanovena

výpoč{em dle |ednotkových cen uvedených zhotovltelem v cenové nabĺdce v přiloze ě' 3
této smlouvy a rozsahu skutečně provedených a převzatých pracĺ, podle protokolu.

Maximální cena dĺla podle této smlouvy bude dána souětem plnánl za jednotlivé dllčĺ
objednávky' objednatel nehradl żádné vícepráce' Tento limit objemu pracĺ pro rok 20ĺ9
je nepřekroěitelný. Pokud zhotovitel provede práce nad stanovený limit, nemá nárok na
jejich Úhradu a náklady za jejich provedenĺ uhradĺz vlastnĺch prostředkŮ'

7|stránka
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8.2' Smluvnĺ strany se

výslovně dohodly, Že cena dĺla bude objednatelem zhotoviteli
uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem' Zhotovĺtel vystavl
daľlový doklad nejdřĺve po převzetĺ dĺla ěi jeho části. a to do 10 pracovnĺch dnů od
převzeti dĺla čijeho části. Daňový doklad bude vystaven v souladu s metodikou a podle
Tabulky pro přebĺránĺa fakturacidĺla - přĺlohy ö. 2 smlouvy, přiöemž jeho obsahem bude:
ceny převzatého dĺla
ceny převzatého dila po ukončenl2. elapy,

a) u ploch přebĺraných v 1. i 2. etapě v souladu s metodikou 40

po dokončení1. etapy a 60

o/o

o/o

b)u ploch přebĺraných pouze ve 2' etapě v souladu s metodikou 100
dila po dokoněenĺ2' etapy,

% ceny

převzatého

c) u ploch přebĺraných v rámci krizového managementu v souladu s metodikou í00 %
ceny převzatého dila po dokončenĺ2'etapy,

d) u koridorů přebĺraných v 1' nebo v 2. etapě vsouladu smetodikou 100
provedeného zásahu či zásahŮ v přĺalušnéetapě

Nedílnou přĺlohou daňového dokladu bude protokol

objednatelem.

o

o/o

cený

převzetí dĺla podepsaný

8.3. Ke każdéfakturované öástce

bude připoč{ena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené
obecně závaznými daňovými předpiay k datu vystavenl daňového dokladu.

8'4.

Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsehovat pojmové náleŽitosti daňového
dokladu stanovené zákonem ć'. 235l20C4 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve zněnĺ
pozdějšĺch předpisů a zákonem č. 563/1991 sb., o účetniďvĺ,ve zněnĺ pozdějšĺch
předpisů a současně bude vystav€n v€ smyslu tohoto ělánku smlouvy. V přĺpadě, Že
daňový doklad nebude obsahovat správné Údaje či bude neúplný, je objednatel
oprávněn daňový doklad vrátit ve lhútě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovite|je
povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmĺnky stenovené v tomto článku
smlouvy.

8.5'

Smluvnl strany se dohodly na splatnosti daňotĺých dokladů uvedených v tomto článku
smlouvy v trvánÍ20 kalendářnÍch dnů ode dne doruěenĺ řádnáho, správného a úplného
daňového dokladu ob|ednateli. V přĺpadě opravdaňového dokladu je běh lhŮty aplatnosti
přeruśen a po dodánĺopraveného dokledu běŽl |hüta od počátku.

8.6. Cena

dĺla Je povażována za uhrazenou řádně a věes, pokud ke dni splatnosti ceny ěijejl
splátky budou peněžnÍ prostředky odpovldajĺcĺceně či |ojĺ splátce odepsány z úětu
objednatele ve prospěch účtuzhotovitele.

8.7. Únrada ceny,

ať jiż jako celku či dĺlčĺchplněnĺ, nemá vliv na moŽnoet uptatněnĺ práva
objednatele z vad dĺla.

8|Stránka
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Smluvnístrany této smlouvy se dohodly,že jezhotovitel, coby poskytovatelzdanitelného
plněnĺ, povinen bez zbyteěného prodlěĺrĺpisemně informovat objednatele_9 t_oľ' Źe se
italnespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovenĺ$ 106a zákona ć,235ĺ2004 Sb., o dani
z přidané hodn-oty,'v platném znání (dále jen "zákon o DPH")' Smluvnĺ strany si dále
spoleÖně ujednalý, Že pokud objednatelv průběhu platnostĺ tohoto smluvnĺho váahu na
zbruoe inŕormace od zhotoviteie či na základě vlastnĺho ěetřenl zjistí, Že se zhotovitel
stat nespolehlivým plátcem ve smyslu $ 106a zákona o DPH, souhlasl obě sm|uvnĺ
strany s tĺm, żéobjednatel uhradĺ za zhotovltele daň z pfidané hodnoty z takového
zdanitelného plnění-dobrovolně správci daně dle $ 109a citovaného právnĺho předpisu.
Zaplacenĺcadtxy ve výšidaně objednatelem správcidaně pak bude emluvnlmistranami
povaŽováno za-splněnĺ závazku uhradit sjednanou cenu dle smlouvy, resp-.. jejl ěástbmluvni strany ji u teto souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost přĺ
vzájemném poirytovánĺ informacl poŽadovaných zákonem o DPH. Zhotovĺtel současně
souhlasĺ s tĺm, žó je povinen objednateli nahradit veśkerou škodu vzniklou v důsledku
aplikace institutu rućenĺ ze stŕany správce daně, Smluvnĺ strany' sg dohoďy, że
obieonatel bude hradit sjednanou ienu pouze na účetzaregistrovaný a aneřejněný ve
smyslu $ 96 odst' 1 zákona o DPH.

8.8

9.
g.1.

Doba trvánĺ a ukončenl smlouvv

Smluvni strany se dohodly, Že tato smlouva je uzavřena na dobu určĺtou,která počĺná
běŽet dnem podpisu smlouvy a končĺdnem 30. 11 .2019.

9.2. Smlouva

(l)
(ii)
(iii)

zaniká:

uplynutĺm doby dle ölánku 9. odst. 9.1 smlouvy,
dohodou smluvnĺch stran;
výpovädĺkterékolize smluvních stran.

být provedena pĺsemnou formou a je účinná.9kamżikemjejí|'o
aófucenĺ druhé smluvnĺ siránä. Výpovědní lhůta ěinĺtfi měsĺce a počĺnáběŽet prvnlm

9.3. Výpověď smlouvy musi

9.4'

dnem kalendářnlho měgĺce, následujicĺho po doručenĺvýpovědi. Smluvní strany se
dohodly' że zhotovitelJe oprávněn tuio smlouvu vypovědět v přĺpadě, źe Je objednatel
po dobil delšĺnež 30 dnů v prodlenl s Úhradou jakékoli ćásĘ dle amlouvy.
Smluvnl strany se dohodly, že objednatelje oprávněn tuto smlouvu vypovědět v připadě,
že:
a) se zhotoviteldostane do prodlenĺs dodánĺm dila öijeho ěásti,
b) zhotovitel opakovaně dodá dílo s vadami,
c) zhotovitel opakovaně neprovede likvidacĺ stanovenou metodikou,
di zhotovitel porušuje pfi práci platné zákony a předpisy, a to zejména pokud |de o
pouŽltĺ chemických prostředkú na ochranu rostlin.

í0. Vadv
10.1' Zhotovitel se zavazď1e, Že dodané dĺlo bude prosté jakýchkoli vad a bude mĺt vlastnosti
dle obecně závaznýóľr právnĺch předpisŮ' tsN, této smlouvy a dále vlastnosti v první
jakosti kvaliĘ provóoeni a budou provedeny v sou|adu s ověřenou technickou praxĺ a
metodikou.
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10'2' v přĺpadé' ża zhotovitel
dodá dílo s_vadami, má objedna.te_t
vad' V přĺpadé'łe zrlotovňJňänř'.łop"n
nárok požadovat odstranění
Jĺä-"o*tranit.a dolat teo-v
vad' ať jiŽ z drjvodŮ.
oilo prostého
j"ň;i;;;; č. z dtlv;;;;
".oy ř"äřJ|''"l..ľta.-ľl
pozbylo smyslu' neooť
'" jiz
ĺti,äL-u.oy
týkaly,
-'J_
prostředky liž by'lo
ošetřeńírosilinlałýmitoliv
'"ňläääĺtł..siľ*ĺi!ňä"^'eiby
';,1
n"iiein''t,
ou1eonatěí ;;äk
adekvátnĺ slevu
objednatel j".tyto
,árl"movat ouä pi."'nou formou, z ceny díla.
*auiďn.
_"ą
smluvenýľn .pi::b:T
anebo jiným
tno *Jřii"řl"]r.lľ.i p.opti9, popľĺpáae
''ooiäo""i"i
se projevuJí' Zhotovĺtelp
uvede, jak
päuin"n tľo u"oy óa*iäÁii'nä.ue
náklady.
10'3' Zhotovitel se zavazuje
bez zb$ečnáho odkladu od
or1mŽjly oznámení vad zahájit
a'vaoy oo-s't'äit u t".l,ňäÜ
ř'eĺłratsĺlhůtě, nejpozději do
;Ĺ.jl*",Jŕľn;*'
5

ä

ĺ0.4' objednatel provede kontrolu
odstral

Ńilä;,j"jä'u.tetoh, jiI;;ä;']ľ*|,:?Ĺl&!:Tľ[:1J191äľ;=Än"JĽ""#';

;:'r"*ľ,:'"'

má nárok

'';

;'nä;iĺi'näncniľ'óäńäiĺ,řtłl'za

lokalitu, nere se vada
ýká,

tt.
ĺ 1 . ĺ. Zhotovitel prohlašuje,
Že:
není jako právnická osoba

o
r

'

ĺ pozdějś ích předpisri,

li""1ĺlj.ł'}"",ĺ,ĺ!'";:T":ľ3ľ'řilľľťľiffiil..iľ"onĺćtul'iiJiii,ouy,
co by

11.2. Zhotovitel sr

'

v likvldaci,

není zahájeno insolvenčniľ'o
ľĺieňi,
předmětem je dlużnĺkriv
úpadek nebo hrozícĺúoáilk,
.jehož'
(zhotovitelům)
smyslü ust"näJňi'.aŕ"näe.
.iä;á"
a zpŮsobech jeho ľegdn
łiäaiiebo.,
"e
o úpadtú
i łinsoiveneń l zaro;),

pĺsemně o.nä"ŕu"'uje'

Že objednateli bezodkledně po rzniku
takové skutečnosti

;3[ťT}LJlľffi:Í:ĺľ"'ľ':.łlJ,""'::,:n''T"'ľ".Tđ!ľľ:![ä,,őľyB'J:,:,1,:!iť":

.;3,1'r"ffi ['"",[?"T:1ľJ'J.Tľa'iiäiäř,l,u"iiäii'po.oějšĺchpředpisil,

'

r

'

na majetek
,T$:lĺľf"11ffi[ľfr:L1ienĺł,onłursu

rozhodnu'ĺ

zhotovitele,

tj.

zejména że zhotovitel

přáměny
-ľ'.o:P9nĺ
.zhotovitelg, ."jT9n.
jmónĺ na
ŕil;äđnĺ;'ii'y'ři7l',ł'íä,'y
'!(,:Í,..převodem
dluŽnĺkä
;ľ'"5Ťjľ!i':l.,':;.t',ł:"íń,
či provedenĺjiných
9

;FäffJLj',ä["ffiJJu}l*onu

ěinnosti zhotovitele, která
bezprostředně souvisĺ s

':ĺ:ľ#Ĺ,:-1fľľxilJ,1?l,Í',o",ľi;ľł,#ľľ",JB'fi",ľľ,o!,,ľi:11ĺ':íŤffi

o
11

souvisejĺcích,
rozhodnutí o zrušenĺ zhotovitele.

,.ľľ

3 ZhotovlĘi!!ĘTg";'.""ľJ#^ę::ľ5'ff',l;,'ľĹ1'ľn'í:l*f;i"ľ"r?ľi::?"?Ť;;xŤ
vyjasnlt s objed
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12.

Smluvnĺpokutv

'ĺ2.1. Smluvnl strany se dohodly' te v přĺpadéporušenĺkteréhokoli ustanovenĺ článků3 až7
tóto smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávnén uplatnit vŮči zhotovitaIi ve smyslu
ustanovenĺ $ 2048 a násl. občanskéhozákoĺtíkusmluvnĺ pokutu ve výši 1.ooo,-Kč (slovy;
jeden tisĺc korun ěeských), a to iopakovaně, a zakażdéporušení smlouvy zvlášť.

se dohodly, Že pokud se zhotovĺtel dostane do prodlenĺ s termĺnem
pofurzenĺ objednávky dle čl' 2. odstavce 2.4, ie objednatel oprávnón po zhotoviteli
pożadovat zaplacení smluvnĺ pokuty ve výši 100'- Kč (slovy: jedno sto korun českých)
zakatdý den prodlenĺ'

12.2. Sm]uvnĺ strany

se dohodly, że v připadě prodlenĺ srihradou ceny dĺla ěi jejĺ öásti
objednatelem je zhotovitel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení s 2048 a násl.
občanskéhozákoníku smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procentla) z dluŽné
částky, a to za każdý den prodlenĺ.

12.3. Smluvnĺ strany

12.4. Smluvnĺ strany se dohodly pro připad, že zhotovitel bude v prodlenĺ se splněnĺm
jakéhokoli svého peněŽitého závazku vrlči objednateli, ktený je zatoten touto smlouvou,
vzniká objednateli, ve smyslu ustanovenĺs 204s a násl. občanskéhozákonlku, nárok na
úhradu smluvnĺ pokuty ve výšĺ0,o5 olo (slovy: pět setin procenta) z d]użnéčástky, a to
zakażdý den prodlenĺ.
12.5. SmluvnÍ pokuta je splatná do 30 kalendářnĺch dnŮ od data, kdy byla povinné straně
doručena plsemná výzva k jejĺmu zaplacenĺ ze strany oprávněné strany, a to na účet
oprávněné strany, uvedený v pĺsemnévýzvě. Ustanovenĺm o smluvni pokutě nenÍ
dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši'

í3. Doručovánĺ
13.1. Veškerá podánl a jiná oznámení, která ae doručujĺsm|uvnĺm stranám' je třeba doručit
osobně, doporučenou listovnĺzásilkou, zprávou do datovó schránky, případně e_mailem,
dle přlslušných ustanovenĺ této smlouvy.
13.2. AniŽ by tĺm byly dotčeny dalěĺ prostředky, ktefmi lze prokázat doručenĺ,má se za to, że
oznámenl bylo řádně doruěená:

a)

pfi doručováĺtĺosobné:

oprávnéna k přeblránĺ listovnĺch zásilek; nebo
ĺistovnĺchzáailek' a tato osoba odmĺtla listovnĺzásilku převzĺt.

b)

dŮvodŮ nepřevzal öi odmÍtl zásilku převzít, a to i přesto, Že se v mĺetě
doľuěenínezdrŽuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručováni
dle této smlouvy.
při doručovánĺprostřednictvĺm drŽitele poštovni licence:

c)

dŮvodÜ nepřevzal čĺodmĺtl zási]ku převzít, a to i přesto, że se v mlstě
doručenĺnezdrźuje, pokud byla na záeilce uvedena adresa pro doručovánĺ
dle tóto smlouvy.
přidoručovánĺe - mailem:
přĺjemce přijetĺ e_maĺlu nepotvrdil.
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d)

při doručovánídatovou achránkou;

kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument
za doruěený posledním dnem této lhŮty. Souěasně je den dodánĺ do datové
schránky adresáta smluvnĺmi stranami povażován za okamźik doručeni do
dispozičnĺsféry adresáta'
13.3' Adresy pro doruěovánĺ

Ke dni

této

zhotoviteli:
6m

Závodnĺ 353/88' 360 06

Vary

obfednateli:

13'4' oprávnéná osoba zhotovitele i objednatele pĺsemně druhé straně urěĺ, které osoby jsou
oprávněny za ně jednat a v kteých věcech'
oprávněná osoba obJednatele:

objednatel:
Karlovarský kĘ
Kontaktnĺ (pověřená) osoba: lng' Květa Hryszová, vedoucĺodboru řĺzenl pĄektů
Sĺdlo:/Adresa: Závodni353/88, Psl360 06, Karlovy Vary
Tel/fax:
3il222 401/g5g 381 S09
E-mail:
kveta.hryszova@kr-karlovarsky.cz
Řízeníaadministrace:

Zastoupený:
Sídlo:/Adresa;
Tel:
E-mail:

odbor řĺzenĺprojektů,
KĘský úřad Karlovarského kĘe
lng, Martinem Śevicem
7ÁvdnI353/88, Pst 360 06, Karlovy Vary

354222455

martin. sevic@kr_lĺarlovarsky'cz

Zástupcem objednatele pfi prováděnĺ a převzetĺ dĺla a ve věcech technických je
Jana Chochelová, DiS., odbor řĺzenĺprojektŮ, KĘský úřad Karlovarského kraje
354 222726,736 504 237
jana.chochelova@kr-karlovarsky.cz

Tel:
E-mail:

Kontakt a oprávněné oaoby zhotovitele
Zhotovitel:

Kontaktni (pověřená) osoba:
Sĺdlo:/Adresa:
Tel/fax:

E-mall:
13.5. Smluvnĺ strany se dohodly, że v přĺpadě změny sídla éi mlsta pro doručováni, a tĺm i
adresy pro doručování,oprávněných osob budou pĺsemně informovat o této skutečnosti
bez zbyteöného odkladu druhou smluvnĺ gtranu. Změna těchto údajŮ je Účinná
doručen ím dru hé straně a nezakládá povi nnost vyhotoven ĺ dodatku sm louvy.

í4. Závörečná uatanoveni
14.1. Smlouva

je

vyhotovena
obJednateldva.

ve třech stejnopisech, znichż zhotovitel obdrżĺjeden a
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14,2'Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejĺho podpisu oběma smluvnĺmi
stranami.

14'3' Zhotovitel bere na vědomĺ, że obiednatel je povinen uveřejnit v Registru. smluv dle
zákona ć. 34ot2o15 sb,, o zvláštnĺch podmínkách účinnostinékterých smluv,
uveřejňovánĺ těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozoéjgĺcľlpředpisü, kaŽdou dĺlčlsmlouvu uzavlranou na základě této amlouvy, pokud
jejĺ ho'dnota překročí5o'ooo,- Kě bez DPH, a Že tato dĺlěísmlouva nabyde účinnosti aŽ
dnem jejĺho uveřejněnĺ.
14.4. Smluvnlstrany potvzujĺautentičnostsmlouvy a prohlašujĺ, Že sismlouvu (včetně přĺloh)
přečetly, s iejĺm obsahem (včetně obsahu přĺloh) souhlasí, což stvrzujĺ podpisem
oprávnénéosoby.

Přllohy:
Přĺloha ö'
Přĺloha ě.
Přĺlohe ě'
Příloha ö.
Přĺloha ě.
Přĺloha ě'

1 Metodika

2 Tabulka pro přebĺrání a fakturacidĺla
3 Cenová nabĺdka

4 Seznam subdodavatelťl
5 Kopie pojistné smlouvy
6 Výpis usnesenĺRK 373/04/19 ze dne 8. 4' 2019

V Karlorných Varech dne

1 6 -05- 20ĺY

V Karlových Varech dne

Milan Maršalĺk
Marles s. r. o.

et/

,

Ż,,ZłJ,łłľť,ĺ,
i, ) t/"ł' r}/-a 4*

'í-łľ ',),',lt)

lng. Karel

,(l

..r'-_

tránka

n'ą'

Příloha č. 1

Metodika likvldace invazních rostlin
Zajĺštěníudržitelnosti projektu

onuHŮ RosTLlN V KARLoVAnsrÉv KRAJl,,
,,oMEZENívÝsrrľu llvvłzĺĺícH
Likvidace invazních rostlin musí být závazně provedena s dodrženímtermínůa způsobu, které jsou
stanoveny v této Metodĺce, příloze č. 1 smlouvy. Nedodržení termínu zásahu nebo metodiky prací,
stejně jako nekvalitní provedení zásahu, znamená neproplacení prací pro danou vymezenou lokalĺtu
(,,plochu" nebo,, koridor").

lnformace

o

vymezených lokalĺtách včetně metodiky jsou

k

jednotlivých dílčích
objednávkách, případně na vyžádání u administrátora udržitelnosti projektu (Karlovarský kraj). Mapy
výskytu jsou k dispozici v příloze č. 6 výzvy' V případě nejasností se lze obrátit na osoby oprávněné
dispozici

v

jednat za Karlovarský kraj podle platné rámcové smlouvy o dílo'

Udržitelnost se vztahuje na území, kde probíhal projekt ,,omezení výskytu invazních druhů rostlin
v Karlovarském kraji" v letech 2013 - 2015' Předmětem likvidace je bolševník velkolepý, všechny druhy
křídlatky a netýkavka žláznatá, a to i na úseku X. Mariánskolázeňsko, kde byl výskyt bolševníku
předmětem samostatného projektu v letech 2009 - 20L3.
Pro pozemky, na kteých byl zjištěn výskyt sledovaných invazních rostlin, byly v rámci projektu určeny

vhodné metody likvidace na základě dat o ochranných pásmech vod, CHKo a registrovaných blocích
LPIS. Pro rok 2019 jsou metodiky určeny na základě analogického algorĺtmu, zohledňujícího dostupné
informace o dané lokalitě a parcele' Metodiky likvidace bolševníkuvelkolepého, křídlatek a netýkavky
žláznaté jsou podrobně popsány dále a jsou uvedeny v Metodické příručcevydané v rámci výše
zmíněného projektu: http://www.kr-karlovarskv.czlapdm/invaznirostlinv/ke-stazeni.html

Práce na lĺkvidaci invazních rostlin budou probíhat:
a) na wmezených plochách v rámciceloročního ošetření, definovaných parametry

. název katastrálního území
. čísloparcely
. lD lokality

. výměra zasaženéplochy na parcele
. druh rostliny
o pokryvnost
b) ve vvmezených koridorech v rámci 1 zásahu, definovaných parametry:

.

název nebo číslokoridoru

. souřadnice koncových bodů
. šířkakoridoru
. celková délka koridoru

Příloha č. L

Podmín

převzetí vvmezen

h lokalit

Výsledkem dále uvedených metod je postupná likvĺdace invazních rostlin. Přijejich aplikacije nutné
provádět zároveň, v závislosti na konkrétnívymezené lokalitě a užitémetodě lĺkvĺdace,kontrolu

pečlivosti, pravidelnosti a efektivnosti zásahu, práce v případě potřeby opakovat, odstraňovat
nedodělky a vady. Důležitéje porost likvidovat vždy celý, aby nedocházelo k jeho regeneraci
z ponechaných jedinců. Při zásazích je nutné zajistit ošetření okrajových ploch a ploch s nejasnou

hranĺcí.Účelem zásahu je účinněomezĺt vlýskyt daných rostlin. Vzhledem k vysokému reprodukčnímu
potenciálu bolševníku,křídlatek a netýkavky Žláznaté není možnépřevzít plochy s vadami, nedodělky,

nelikvidovanými jedinci anebo plochy, kde byla použita metoda lĺkvĺdace, která je V rozporu
s podmínkamivázanými k dané ploše, a to zejména s ohledem na jejíúčinnost.obecně platí, že všude,

kde je to z hlediska podmínek moŽné, musí být použity chemĺckémetody. Vždy však šetrně a za
dodrženívšech zákonů (vč. např. zákona o odpadech a ochraně ovzduší), předpisů, rozhodnutí orgánů
veřejné moci, pokynů výrobce a dalšíchrelevantních omezení' Aplikovat přípravky na ochranu rostlĺn
mohou pouze odborně způsobilé osoby (viz zákon 326/2004 Sb. vplatném znění o rostlinolékařské

péčĺ),o aplikaci musí být vedena příslušná evidence, povoleno je používat pouze registrované
přípravky. odpovědnost za jejich dodržování nese v plné šíři zhotovitel.

Převzetí prací bude probíhat ve 2 etapách, a to k 30. 6. a k 30. 9, v závislosti na likvĺdovanérostlině a
způsobu likvidace.
Veškerépráce na vymezených lokalitách, které zasahujído pozemků v režimu ekozemědělství, budou
bez ohledu na rostlinu a způsob likvidace přebírány po skončení2. etapy.

Bolševník
Převzetíveškerých prací na vymezených plochách u bolševníku, kromě prací v lokalitách zasahujících
na pozemky v režimu ekozemědělství, proběhne ve 2 etapách. Převzetí prací ve vymezených
koridorech proběhne v rámci etap V závislosti na termínu a počtu objednaných zásahů.

U bolševníku se na vymezených lokalitách při převzetí jakékoli etapy nesmí vyskytovat

žádné

odkvétajícínebo plodícírostliny, chemicky likvidované rostliny musíjevĺt výrazné známky zásahu dle
použitého herbicidu. Herbicidy musí být používány v souladu s podmínkamijejĺch regĺstrace a nelze je

aplikovat na jedince s květy nebo plody, a to ve všech stádĺích zralosti. Vady a nedodělky musí být
odstraněny před převzetím prací. Provedení menšího počtu sečínebo nedostatečně účinnýchemický
zásah můževést k neproplacení prací pro danou Vymezenou lokalitu'
1. etapa (k 30. 6.)

U mechanické lĺkvĺdace je v době kontroly 1. etapy prokazatelně provedena min.

]. seč nízko nad zemí
nebo jsou rostliny vykopány/vyryty a neobráží. U nakvétajícíchporostů jsou nejprve ručně odseknuty

okolíky těsně pod květem a poté je nízko u země posečena celá rostlina nebo jsou porosty sečeny
mulčovacísekačkou. Jen tak je zajištěno, že semena nedozrají.

Příloha č' 1
U chemické likvidace je proveden postřik vhodným herbicidem, jeho účinekje dobře patrný na všech

rostlinách na lokalitě, po celou dobu kontroly 1' etapy nesmí být na ploše nalezeny nedodělky nebo
vady.

Kontrola provedení prací bez vad a nedodělků za L. etapu proběhne v období od 1. do 31. 7
2. etaoa (k 30. e.)

U mechanické lĺkvidace je v době kontroly 2. etapy prokazatelně provedena dalšíseč, případně více
sečí,nízko nad zemí nebo jsou rostliny vykopány a neobráží. U nakvétajícíchporostů jsou nejprve ručně
odseknuty okolíky těsně pod květem a poté je nízko u země posečena celá rostlina nebo jsou porosty
sečeny mulčovacísekačkou. Jen tak je zajĺštěno, Že semena nedozrají. Semenící porosty mohou být
lĺkvidovány pouze pečlĺvýmodstraněním všech semen z lokality vhodným způsobem a v souladu se
zákonem o odpadech.
U chemické likvidace je v případě potřeby proveden dalšípostřik vhodným herbĺcidem, jeho účinekje

dobře patrný, na ploše jsou v době kontroly 2. etapy odstraněny všechny nedodělky a vady. Rostliny
jsou odumřelé nebo žluté,na lokalitě se nevyskytujísemena.
Kontrola provedení prací bez vad a nedodělků za 2. etapu proběhne v období od 1. do 31. 10.
V průběhu 2. etapy, tj. od 1.7. do 30. 9.2oI9 bude prováděna průběžná kontrola dodržení metodiky
při prováděníprací.

Křídlatka

Převzetí prací u křídlatky proběhne ve 2 etapách pouze u mechanických metod, kromě prací
v lokalitách zasahujícíchna pozemky v režimu ekozemědělství. Práce na likvĺdaci křídlatky chemickými
metodami budou přebírány po skončení2.etapy'
L. etapa (k 30. 6.)
U mechanické likvidace je v době kontroly prokazatelně proveden dle metodiky odpovídajícípočet sečí

křídlatek nízko nad zemí nebo jsou rostliny Vyryty a neobráží. V případě vyr'ývání nesmí na místě zůstat
vykopané rhizomy. Nevyskytují se nedosečenénebo polámané rostliny. Na lokalitě jsou v době
kontroly 1' etapy odstraněny všechny nedodělky

a vady,

prýty nesmí být při převzetí prací vyššínež 40

cm. Provedení menšíhopočtu sečímá za následek krácení nebo neproplacení prací pro danou
Vymezenou lokalĺtu. V případě vyrývání nesmí na místě zůstat vykopané rhizomy (podzemní ležící
lodyha, z níźrašívertikálně rostoucí nadzemní části).
Kontrola provedení prací bez vad a nedodělků za L. etapu proběhne v období od 1. do 31. 7
2. etapa (k 30. 9.):

U mechanické likvĺdace jsou na vymezených plochách provedeny dalšímin. 2 seče, v případě
vymezených koridorů takový počet sečí,který odpovídá objednanému počtu zásahů, nízko nad zemí

nebo jsou rostliny vykopány a neobráží. Nevyskytují se nedosečenénebo polámané rostlĺny' Ve
vymezené lokalitě jsou v době kontroly 2. etapy odstraněny všechny nedodělky a vady.

Příloha č. 1
U chemické likvidace můžebýt pouŽita na Vymezených plochách jarní nebo podzimní metoda aplikace

vhodných herbicidů. V případě koridorů je pouŽĺt způsob chemĺckélĺkvĺdacev souladu s touto
Metodikou v závĺslosti na termínech a počtu objednaných zásahů. Přĺ použitíobou chemĺckých metod
musí být křídlatky v době kontroly po 30. 9. zcela odumřelé (žluténebo hnědé)' Na vymezených
lokalitách jsou v době kontroly odstraněny všechny nedodělky a vady. Nedostatečně účinnýchemický
zásah můževést k neproplacení prací pro danou Vymezenou lokalitu.
Kontrola provedení prací bez vad a nedodělků proběhne v období od ].' do 31. 10.
V průběhu 2. etapy, tj. od ]..7. do 30. 9'2oI9 bude prováděna průběžná kontrola dodrženímetodiky
při prováděníprací.

Netýkavka
Převzetíveškeąŕch prací u netýkavky proběhne po skončení2. etapy.
2. etapa (k 30. 9.):

Na vymezených plochách je od začátku kvetení, tj. nejpozději od poloviny července, prováděno
opakované sečenínebo vytrhávání, zpravidla min. 5x za sezonu (L.7. - 30. 9.). Ve vymezených
koridorech proběhne likvidace v rámcĺ 1 zásahu jednorázově ve vhodném termínu. Pokosené nebo
vytrhané rostlĺny nesmí zakořeňovat. Na lokalĺtách nesmí zůstat plodícírostlĺny. Netýkavky musí b'it
vytrhány nebo posečeny a jejĺch v'ýška nesmí přesahovat 20 cm. V případě chemického zásahu musí
být rostliny zjevně zasažené (žluténebo hnědé).
Kontrola provedení prací bez vad a nedodělků proběhne v období od L. do 31.10.
V průběhu 2. etapy, tj. od 1.7. do 30.9.2oL9 bude prováděna průběžná kontrola dodrženímetodiky
při prováděníprací.

Závaznost použitímetod na zákl adě územníchcharakteristik
Metodiky likvidace byly určeny na základě algoritmu zohledňujícího dostupné informace o dané
lokalitě a parcele a lze je rozdělit do 2 základních skupin:
a) mechanické - zahrnujísečení,pastvu a vyr'ývání
b) chemické - zahrnují plošný a bodový postřik

Kombinacíobou metod je pak metodika ,,seseknutí a nátěr" užívaná u bolševníku ve, z hlediska ochrany
přírody, zvláště cenných oblastech, pokud je tam použĺtíherbicidů možné,nebo v rámcĺ krĺzového
managementu.

Příloha č. 1
Přiřazení určĺtéskupiny metodĺky k dané parcele je pro zhotovĺtele u křídlatky a bolševníku závazné!
Závazný je u všech tří druhů rostlin také počet opakovánív kalendářním roce, a to zejména v případě
mechanické likvidace. Za neměnné považuje objednatel určenízákladní kategorĺe metodiky, tedy
rozdělení na chemické a mechanické metody u bolševníku a kříd latek' Dalšíčleněnív rámci jed notlivých
metodik, tzn., zda se použije postřik nebo nátěr, vynývání nebo sečeníjevěcíodbornostia zkušeností
dodavate|e. Pracovníci budou při chemických zásazích používat pouze přípravky uvedené v Seznamu

povolených přípravků pro daný rok a rostlinu, omezí na nejnĺžší
možnou míru pouŽití totálních
herbicĺdůa všude, kde je to možné,musí používatherbicidy selektĺvní. Dojde-li k poškozeníokolních
porostů (necílových rostlin) totálním herbicidem, provede dosetí nebo jinou opravu poškozených ploch
bez nároku na náhradu nákladů na tyto práce.
Změnit metodĺku bez souhlasu zástupce objednatele je možnépouze v rámci dané základní skupiny,
tzn', že je povoleno např. provádět bud'stanovený počet sečí,nebo rostliny vykopat/vynit. Podobně
je možnézvolit plošný či bodový postřik, nebo nátěr, podmínkou je pouze dodrženípravidel pro použití

daného přípravku' Důležitá je kvalita likvidace, její průběh a stav lokalĺt při převzetív jednotlivých
etapách'
Nenídovoleno bezdůvodně a bez souhlasu oprávněné osoby měnit chemické metody za mechanické.
Změna chemĺckélikvidace na mechanickou je možná, pouze pokud nastaly okolnostĺ nedovolující
aplikaci herbicidů (změny v LPIS, pásmech ochrany vod atd') nebo v případech, kdy by se ukázalo, že
údaje o omezujících podmínkách jsou chybné nebo došlo-li v průběhu realizace k jejich změně nebo ke
změně zákonů řešícíchpoužíváníchemických prostředků při hubení nežádoucí Vegetace. U netýkavky
žláznatéjsou stanovené metodiky pouze pro orientaci zhotovitele. Netýkavku lze účĺnnělikvidovat
opakovaným vytrháváním v době kvetení, nikolivšak již v době tvorby semen.

Popĺs metodik
Poois metodik likvidace no wmezenílch olochőch
Bolševník
Mechanická lĺkvĺdace
Sečenílokality bude prováděno min. 2až.4x ročně, tj. cca !xza3 až4týdny. Prvnídvě seče budou
provedeny v termínech: prvnísečdo 30. 6. a druhá do 31. 7., dalšísečedle potřeby, nutně však, jakmile
listy dosáhnou výšky 50 cm nebo rostliny vytvoří květenství' První seč bude prováděna od počátku
kvetení do jeho vrcholu (cca konec května - červen), dokončena bude k 30.6' Budou se sekat celé

porosty bolševníku nebo jednotlivé rost|iny při bodovém výskytu co nejblížeu země, tzn. ne jen
kvetoucíjedinci, ale i listové růžice.U nakvétajícíchporostů budou nejprve odseknuty okolíky těsně
pod květem a poté celá rostlĺna co nejnížeu země.
Chemická likvidace
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Vhodný herbicid je třeba vybírat nejen s ohledem na ekonomickou stránku, ale i na moŽná omezení,
zákony a předpĺsy, a to zejména v blízkostĺ vodních ploch a toků a v chráněných územích. Dále je třeba
znát jeho možný vliv na ostatní organismy (vodní rostlĺny a živočichy, včely), žĺvotníprostředí a lidské
zdraví. Důležitýmvodítkem je rozhodnutío registraci, které se vydává ke každému přípravku a definuje

možnostijeho použití.Je doporučeno přednostní používáníselektivníchherbicidů, a to všude tam, kde
je to možné.Herbicidy začne zhotovitel aplikovat co nejdříve, pokud možno brzy na jaře, nejlépe v
květnu, tedy v době, kdy jsou porosty dobře průchodné,listové růžicejsou jĺžplně vyvinuté, ale rostliny
jsou vysoké pouze 0,5_o,7 m, aby docházelo k postřiku listů shora, a aby se aerosol nerozptylovaldo

širokého okolí. Postřik musí být aplĺkován do doby, než rostliny začnou tvořit květní stvol. Přípravky
nebudou aplĺkovány na kvetoucí porostY v době denního letu včel. lnformace o umístění včelstev a
kontakty na včelaře jsou k dispozicĺ na všech obecních úřadech, v jejichž katastrech se práce provádějí.
Herbicid lze aplĺkovat pouze za bezvětří a za suchého počasívsouladu s podmínkami použitípřípravků
na základě jejich registrace V Českérepublĺce (viz Seznam povolených přípravkůpro daný rok vydávaný
Státní rostlinolékařskou zprávou).
Je nezbytné provádět kontrolu stavu ošetřených ploch, aby nedošlo k uzrání semen, a jakmile rostliny
po zásahu obrazído výšky cca 50 cm, bude následovat dalšíchemickéošetření, tj. cca po 3 až 4 týdnech
v závislostĺ na klimatických podmínkách.

KřídIatka
Mechanická likvidace

Sečeníjeúčinnýzpůsob likvidace, pouze pokud je pouŽíváno dlouhodobě a během sezony opakováno
minimálně 6x, tj. cca po 2 aź 3 týdnech. Sečenílze provádět křovĺnořezy, kosou nebo mačetou, vždy co
nejníže u země'
V termínu do konce května bude uskutečněno první sečení,v této době nejsou výhony zcela vyvinuty
a sečeníjesnazší' Frekvence dalších sečíbude přizpůsobena růstu rostlin na lokalitě. Rostliny je potřeba

posekat při dosaženíprůměrnérnišky okolo 40 cm, což představuje zhruba jednu až dvě seče měsíčně.
To znamená celkem 6 sečíročně. lntenzivněji probíhajíseče V období květen - červen (mĺn 2 seče do
konce června), od poloviny srpna pak mohou dalšíseče probíhat dle růstu rostlin'

okrajově lze použít i vykopávání, které je ale úspěšnépouze u lokalit v počátečnímstádĺu výskytu
křídlatek nebo při výskytu jednotlivých rostlin. Metoda je velmi pracná a z hledĺska dalšího šířenítěchto
rostlin riziková. Vykopány musí být celé rostliny včetně rhizomů, které mohou být ovšem zakořeněny
až do hloubky 2 m. Metodika je použita pouze u plošně malých nebo řídkých výskytů a v citlivých
lokalitách z hlediska ochrany přírody.
Chemĺcká likvidace
Chemicky lze křídlatky účinnělikvidovat bud'metodot] ,,jarních" nebo ,,podzimních'' postřiků
jarních postřiků je vhodný herbicĺd aplikován na list poprvé v době, kdy jsou rostliny cca 1 m vysoké
(začátek června), opakuje se pak podle potřeby, jakmile rostliny obrazí, nejlépe při výšce mezĺ 0,5 a
U

jsou však spojené s většímrizikem
m, tzn. v průběhu srpna. Podzimní postřĺky jsou účĺnnější,
poškození okolních porostů. Podzimní postřiky se provádí nejlépe od začátku srpna, nejpozději však
L

během 1. týdne v září.
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U hustých a rozsáhlých lokalit je třeba aplikovat postřik ĺ na listy uvnitř porostu. Proto je nutné provést

u obou způsobůošetřeníbud'postupně od okrajů ke středu, nebo v pásech vysekáním manipulační
cesty (zhruba po 3 m) a ty pak ošetřĺtpo jejich obrůstání' Z tohoto důvodu je nezbytné zahájit práce
na likvidaci v dostatečném předstihu, nejpozději na začátku srpna, nebo ĺ dříve.
Při aplikaci herbicĺdůna vzrostlé a případně i kvetoucíporosty (na podzĺm) budou dodržována všechny

opatřeníomezujícínegativnívliv na okolní vegetacĺ a zvíŕata, zejména ryby a včely. Aplikace herbicidů
musí být provedena s dostatečným časovým předstihem tak, aby se mohl nejpozději k 30. 9. projevit

jejich účinek,a to včetně ,,oprav" nezasažených rostlin v rozsáhlejších porostech a likvidace
manĺpulačníchcest. Vzhledem ke zkušenostem s touto metodou likvidace upozorňujeme, že je

riskantní nechávat aplikaci postřiků až. na záŕí,jak blývá obecně uváděno v metodikách. K 30. 9. musí
být celé lokality zjevně žluténebo hnědé nebo jevĺt jiné známky chemické likvidace, v závislosti na
použitémpřípravku.

Net'ýkavka
První květy netýkavky se objevují v průběhu července (dle podmínek lokality) a kvetení trvá L2 týdnů

Mechanická lĺkvidace

Sečeníseprovádí v době těsně před květem nebo v období prvních květů, než rostlina založísemena,
v době, kdy rostliny dosahují výšky zhruba 1 metr (červen/červenec). Při brzkém potlačenírostliny
zmlazují. Při pozdějším potlačení-po odkvětu - dozrávají semena v usychajícíchrostlĺnách a dochází k
dalšímušířeníaobnovování zásoby semen v půdě.
Pro dosaŽení maximální efektĺvĺtyje nezbytné, aby rostliny by|y posečeny co nejnížeu země například

křovinořezem, mačetou nebo kosou, možnéje i použitímulčovače.Nutná je následná pravidelná
kontrola lokality v průběhu období červen _ záŕí a následné dalšíseče v období srpen / září. Sečení
bude realizováno opakovaně, dokud se objevují nové rostliny, tzn. cca po 2 až 3 týdnech.
Ručnívytrhávání nebo

vyýání musí být uskutečněno nejpozději v období prvních květů rostliny,

kdy

dosahuje výšky zhruba 1 metr (červen / červenec dle lokalĺty) a dříve než rostlina založísemena.
Rostliny budou ručně vytrhávány nebo vykopávány motykou. Aby nedošlo k opětovnému zakořenění
již vytrhnuté lodyhy, je nutné jĺ několikrát zalomit či přeseknout nebo rostliny usušit nebo odstranit z
lokality nebo na její okraj, případně kompostovat nebo spálit. Vytrhávání bude prováděno opakovaně,

dokud se budou objevovat nové rostliny. Díky jednoduchému kořenovému systému rostliny je její
vytrhnutí poměrně snadné.
Chemická likvidace
Chemĺckémetody likvidace u netýkavky nejsou povinnou metodikou. Vzhledem

k

tomu, že netýkavka

je jednoletá rostlina, pro většinu lokalit, kde je sice chemický postřik z hlediska omezení možný, může

se dodavatel kvalifikovaně rozhodnout, zda ho také použije či použĺjemechanické metody, a to ĺ s
ohledem na možnédůsledky zásahu na okolní zeleň'
Rostliny budou ošetřeny herbicidem během vegetační sezóny. Postřĺk bude aplĺkován nejpozději do
začátku kvetení, tj. před založenímsemen (červen / červenec). Přĺ pozdějším potlačenívefázi kvetení
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a po odkvětu dozrávají semena v usychajících rostlinách a dochází tak k vysemenění. Postřik rostlin
s dozrávajícími semeny jĺžnení vhodný - V tomto případě budou rostliny lĺkvidovány mechanĺcky a
z lokalit odstraněny na vhodná složiště.Kontrola chemicky ošetřených ploch a dalšíaplikace herbicidu
bude provedena cca po 3 až4 týdnech po prvním postřiku. Tento postup bude opakován aŽ do úplného
znĺčeníporostu (cca 2x až 3x).

Popis metodik likvidace na vvmezenÝch plochőch

krizový monoqement
Pokud nedojde kvčasnélikvidaci lokalit bolševníku, křídlatek a netýkavkyvlastníkem pozemku, nebo
nebude tato lĺkvĺdaceprovedena řádně a bude tak ohrožena udržitelnost výsledků projektu, budou
tyto pozemky ošetřeny zhotovite|em na základě dílčíobjednávkys uvedením konkrétního opatřenía
termínu provedení a kontroly.

Bolševník
Likvidace porostu bolševníku v době květu a na začátku zelené zralosti musí být provedena takto:
okolíky jsou, nejlépe mačetou, seseknuty pod květem a celá rostlina je poté useknuta co nejníže u
země tak, aby nedošlo

k

jejímu obrůstánía tvorbě náhradních květenství. Tam, kde je to možné, mohou

být rostliny po odstraněníokolíkůošetřeny herbicidy.

Pokud dojde k zásahu až v době zelené zralosti, musí být okolíky soustředěny na hromady a poté
odvezeny, nejlépe v pytlích, k řádné likvidaci.
Pokud dojde k likvidaci až zralých okolíků v době zelené až hnědé zralostĺ, musí být okolíky opatrně
odstřihnuty, nejlépe pákovými nebo zahradnickými nůžkami,pod květem se sběrem semen do pytlů,
zbytek rostlĺny můžebýt ponechán na místě, pokud není výslovně v dílčíobjednávce uvedeno jinak. Při
zásahu je potřeba rostliny podkládat plachtami a následně z lokality odstranit všechna vypadaná
semena

-

nejlépe pomocívysavačůna listí nebo podobné techniky.

V případě, že vlastník pozemku likvidaci provedl, ale nedostatečně vzhledem k udržitelnosti projektu,
nebo rostlĺny obrazily po posečenía kvetou a semení nízko nad zemí, bude provedeno ''dočištění''
ploch po dřívěišímzásahu - podle stavu bude porost bud'celý posečen, nebo budou odstraněny pouze
kvetoucí nebo semenícíokolíky.
Kontrola a případnédalšíošetřeníproběhne vźdy, a to
v závislostĺ na klimatických podmínkách'

u všech způsobůlikvidace, cca po 3 až 4

týdnech
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Křídlatka

U mechanĺcky |ikvidovaných ploch bude na základě objednávky provedeno jednorázové posečení
porostů vyššíchnež 1m co nejnížeu země, pnity musí být zcela přeseknuté - jde o porosty, kde
neprobíhaly seče dle metodiky, tzn. 6x - 8x ročně. V případě obrůstání můžebýt objednána dalšíseč,
opět po dosažení výšky 1 m.
V intravilánech a na turistĺcky exponovaných místech, bude-li to relevantní, bude součástí plnění díla
také soustředění posečených rostlin na hromady a jejich odvoz a řádná likvĺdace. Na tuto skutečnost
bude zhotovitel upozorněn zpravidla v dílčíobjednávce čĺpísemně.

Chemicky budou plochy likvidovány dle obvyklé metodiky, tzv. podzimní metodou. V případě
objednání po 15. 8. bude přĺměřeně posunuta doba převzetí ploch., maxĺmálně však do příchodu
mrazů'

NetÝkavka
Likvidace netýkavky bude prováděna, nejlépe mechanicky, dle metodiky lĺkvĺdacena vymezených
plochách. Vpřípadě pozdního zadání bude na základě dílčíobjednávky provedeno jednorázové
vytrhání kvetoucích rostlin se soustředěním na hromady nebo jednorázové chemické ošetření. Bude-li
to relevantní, bude součástíplnění díla i odvoz a likvĺdace odpadu. Na tuto skutečnost bude zhotovitel
upozorněn zpravidla v dílčíobjednávceči písemně.

Poois

Iikvidace v koridorech šíření

Koridor je v tomto smyslu územívymezené šířkou, délkou a koncovými body koridoru. Vzhledem ke

skutečnosti, źe v rámci koridoru dochází k rychlým změnám výskytu invazních rostlin, rozumí se
ošetřením koridoru kontrola výskytu invazních rostlin a jejich likvidace v rámci 1 zásahu. Zhotovitel
provede objednaný zásah vždy tak, aby bylo ošetření efektivní pro všechny druhy invazních rostlĺn,
v případě více zásahů s dodržením potřebných interualů mezijednotlĺvými zásahy.

Bolševník

Mechanická lĺkvidace
Posečeníporostu bude provedeno následujícím způsobem
- od počátku kvetení do jeho vrcholu

Příloha č. 1
Bude posečen celý porost bolševníkunebo jednotlivé rostliny při bodovém výskytu co nejblíŽe u
země,tzn. ne jen kvetoucí jedinci, ale ilistové růžĺce.U nakvétajícíchporostů budou nejprve
odseknuty okolíky těsně pod květem a poté celá rostlina co nejníŽe u země.
době květu a na začátku zelené zralostĺ
okolíky budou seseknuty, nejlépe mačetou, pod květem a poté bude celá rostlina useknuta co
nejnížeu země tak, aby nedošlo k jejímu rychlému obrůstání a tvorbě náhradních květenství.
-v

době zelené zralosti
okolíky budou seseknuty, nejlépe mačetou, soustředěny na hromady a poté odvezeny, nejlépe
v pyt|ích, k řádné likvidaci. Poté bude celá rostlina useknuta co nejnížeu země tak, aby nedošlo
k jejímu rychlému obrůstání a tvorbě náhradních květenství.
-v

době zelené až hnědé zralosti
okolíky budou opatrně odstřihnuty pod květem, nejlépe pákovými nebo zahradnickými nůžkami,se
sběrem všech semen do pytlů, zbytek rostliny můžeb'it ponechán na místě, pokud není výslovně
v objednávce uvedeno jĺnak. Při zásahu je potřeba rostliny podkládat plachtami a následně z lokalĺty
odstranĺt všechna vypadaná semena - nejlépe pomocívysavačůna lĺstínebo podobné techniky.
-v

Chemĺcká likvidace
Vhodný herbicid je třeba vybírat nejen s ohledem na ekonomĺckou stránku, ale i na možná omezení,
zákony a předpisy, a to zejména v blízkosti vodních ploch a toků a v chráněných územích.Dále je
třeba znát jeho možný vliv na ostatní organismy (vodní rostliny a živočichy,včely), životníprostředí a
lidské zdraví. Důležitýmvodítkem je rozhodnutío registraci, které se vydává ke každémupřípravku a
definuje možnostĺjeho použití.Je doporučeno přednostní používáníselektivních herbicidů, a to
všude tam, kde je to možné.Přípravky nebudou aplikovány na kvetoucí porosty v době denního letu
včel. lnformace o umístěnívčelsteva kontakty na včelaře jsou k dispozici na všech obecních úřadech,
v jejichž katastrech se práce provádějí' Herbĺcid lze aplĺkovat pouze za bezvětří a za suchého počasív
souladu s podmínkamĺ použitípřípravků na základě jejĺch registrace V Českérepublĺce (viz Seznam
povolených přípravků pro daný rok vydávaný Státní rostlĺnolékařskou zprávou)'

období do počátku kvetení
Herbicidy budou aplikovány na dobře průchodnéporosty, před vytvořením květního stvolu, ĺdeálně
v době, kdy jsou listové růžicejiž plně vyvĺnuté,ale rostliny jsou vysoké pouze o,5 _ o,7 m, aby
docházelo k postřiku listů shora, a aby se aerosol nerozptyloval do širokéhookolí.
-v

-v

době květu a na začátku zelené zralosti

okolíky budou, nejlépe mačetou, seseknuty pod květem, po odstranění okolíkůbudou rostliny
ošetřeny herbicidy'
době zelené zralosti
okolíky budou seseknuty, nejlépe mačetou, soustředěny na hromady a poté odvezeny, nejlépe
v pytlích, k řádné likvidacĺ. Poté budou rostliny ošetřeny herbicidy.
-v

době zelené až hnědé zralosti
okolíky budou opatrně odstřihnuty pod květem, nejlépe pákovými nebo zahradnickými nůžkami,se
sběrem všech semen do pytlů' Při zásahu je potřeba rostliny podkládat plachtamĺ a následně z lokalĺty
-v

odstranĺt všechna vypadaná semena

-

nejlépe pomocí vysavačůna listí nebo podobné techniky. Ve
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vhodných případech pak budou rostliny ošetřeny herbĺcĺdy.V případně, že již nebude možnérostliny

následně ošetřit chemicky, můžebýt zbytek ponechán na místě, pokud nebude výslovně v dílčí
objed návce uvedeno jinak.
KřídIatka
Mechan

likvidace

Posečeníporostu bude provedeno co nejnížeu země.
Ve vhodných případech je možnéaplikovat metodu vykopávání, které je ale úspěšnépouze u lokalit v
počátečnímstádiu výskytu křídlatek nebo při výskytu jednotlivých rostlin' Vykopány musí být celé
rostliny včetně rhizomů, které mohou být ovšem zakořeněny až do hloubky 2 m.
Chemická likvĺdace

Chemĺcká lĺkvidace bude v rámci zásahu provedena v závislosti na době likvidace vždy v souladu
s opatřeními uvedenými v popisu metodik likvidace na Vymezených plochách tak, aby byl zásah
efektivní.
Netýkavka
Mechanická likvidace
Pokud nebude v dílčíobjednávcestanoveno jĺnak, bude mechanická likvidace netýkavky provedena v
období prvních květů, než rostlina za|ožísemena, tedy v době, kdy rost|iny dosahují výšky zhruba 1
metr.
Rostliny budou bud'posečeny co nejníŽe u země, nebo ručně vytrhány.
Aby nedošlo k opětovnému zakořeněníjiž vytrhnuté lodyhy, je nutné ji několĺkrát zalomit čĺpřeseknout
nebo rostliny usušit nebo odstranit z lokality nebo na jejíokraj, případně kompostovat nebo spálit. Díky
jednoduchému kořenovému systému rostliny je jejívytrhnutí poměrně snadné.
Chemická likvidace
Chemické metody likvidace u netýkavky nejsou povinnou metodĺkou. Vzhledem k tomu, že netýkavka
je jednoletá rostlina, pro většinu lokalit, kde je sice chemický postřik z hlediska omezení možný, může
se dodavatel kvalifĺkovaně rozhodnout, zda ho také použije či použije mechanické metody, a to i s
ohledem na moŽné důsledky zásahu na okolnízeleň.

Vvmezené lokalitv v režÍmu ekozemědělství ftPls)
Na vymezených lokalĺtách, které zasahují do pozemků v režĺmuekozemědělství, bude vždy

použita pouze mechanická metoda likvidace.

Vzhledem k tomu, že v režimu ekozemědělství jsou zpravidla čerpány dotace z jiných dotačních
programů, bude v rámci zajĺštěníudržitelnosti projektu prováděna kontrola a dosečení
zasažených ploch.
U bolševníkučasto dochází k obrůstání rostlin a opožděnému kvetení. ošetřenítěchto ploch bude
provedeno tak, aby bylo zabráněno tvorbě semen a dalšímušířenírostlin. Dosečeny budou vždy
všechny rostliny vyššínež 50 cm a všechny rostlĺny kvetoucí nebo plodící(ĺ nižšínež 50 cm).

Příloha č. 1
Zásah bude prováděn nejdříve po 15. 7., zpravidla po provedené seči zemědělcem, a to formou
mechanického zničení(dosečením, vynýváním) rostlin na okrajích polí, v remízcíchapod.

Technická s ecifikace iednotlivých částíz akázkv
Část č. r

úsek l' Chebsko

- sever

Jedná se o severní část Chebska ohranĺčenou státní hranĺcí,úseky Sála, Kraslicko a Chebsko- jih. Jde o
zcca31%o zalesněnou oblast, sídla tvoří necelé 1% celkové plochy. Pokud jde o zamoření invazními

rostlinami, domĺnantní zde byl a je bolševník.orientačníúdaĺeo rozloze lesních ploch, ploše sídel a
přibližné délce toků a hlavních přítoků
číslo
části /
úseku

Chebsko

1.

plocha lesní půdv

plocha sídel

ha

ha

ha

km

27 rL2,20

8 450,10

777,30

15

nazev
-

sever

Přesné vymezení Území

Délka řek a hlavních

plocha celkem

- mapové podklady

přítoků

v příloze č. 6

část č. z
úsek ll. Chebsko - jih

Jedná se o jižníčást Chebska ohraničenou státní hranicí, úseky Sokolovsko - jĺh a Chebsko jĺh a
navazujícína povodí Kosího (Kosového) potoka, kde jĺžprobíhá projekt likvidace bolševníku
velkolepého. Jde o z cca 26%o zalesněnou oblast, sídla tvoří necelé 1 % celkové plochy' Pokud jde o
zamoření ĺnvaznímirostlinami, dominantní zde je netýkavka a bolševník.
orĺentačníúdaie o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků
číslo
části

l

úseku

2.

nazev

Chebsko - jih

Délka řek a hlavních

plocha celkem

plocha lesní půdy

plocha sídel

ha

ha

ha

km

23062,30

5 936,00

2I0,30

50

přítoků

úsek X' Mariánskolázeňsko
Jedná se o oblast povodí Kosího a Huťského potoka a říčkyTĺchév Karlovarském kraji. Sousedís úsekem
Chebsko - jih, Sokolov - jih a Teplá a se státní hranicí. Celková rozloha úseku je cca 17 601 ha. Přibližně
ve středu části se nachází město Marĺánské Lázně. V letech 201'3

_2oI5

zde bylo zasahováno jen protĺ

křídlatkám a netýkavce žláznaté,protože bolševník velkolepý byl na tomto územílikvidován v rámci
pĺlotníhoprojektu, údaje o lokalitách bolševníku zde pocházejí z mapování 2009 a 2013. V územíje

Příloha č. 1
z ĺnvazníchrostlin i nadále dominantní bolševník,zejména v okolí Kosového potoka a jeho přítokůbyl

zaznamenán nárůst výskytu zejména netýkavky.

orientačníúdaieo rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků
číslo
části /
úseku

10

nazev

MariánskoIázeňsko

Délka řek a hlavních

plocha celkem

plocha lesní půdv

ha

ha

ha

km

17 849,50

7 780,50

2Z7,OO

96

plocha sídel

přítoků

Přesné vymezení území-mapové podklady v příloze č. 6

část č. g
úsek lll. Žluticko

Jedná se o východní část kraje ohraničenou správní hranicí kraje, Vojenským výcvikovým prostorem
a úsekem Tepelsko. Jde o z cca 30 % zalesněnou oblast, sídla tvoří necelé O,5 % celkové plochy. Úsek
je obecně málo invazními rostlinamĺ postižen, jedná se o zemědělsky využívanouoblast. o to důležitější
zde je podchycení všech výskytů a jejich kontrola, více než polovinu zjĺštěnéhozamoření způsobuje
bolševník.

orientačníúdaie o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků
číslo
castr /
úseku

nazev

Žluticko

3

Délka řek a hlavních

plocha celkem

plocha lesní půdy

plocha sídel

přítoků

ha

ha

ha

km

46 095,00

13 756,00

L7L,7O

42

úsek lV. Teplá (Tepelsko)

Tato část je ohraničena Vojenským výcvikovým prostorem

a

úsekem Karlovarsko/Nejdecko,

Sokolovsko-jih, Žlutĺcko a Mariánskolázeňsko, kde proběhla likvidace bolševníkuvelkolepého V letech
2oo9 - 2013. Úsekem protéká říčkaTeplá. Jde o lesnatou oblast (cca 47 %), sidla tvoří necelé 0,5 %
celkové plochy. Z invazních rostlĺn je nejvíce zastoupen bolševník,v územíse ale vyskytuje i netýkavka
a křídlatka.

orientačníúdaie o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přĺbližnédélce toků a hlavních přítoků
číslo
části

l

úseku

4

nazev

Teplá (Tepelsko)

Délka řek a hlavních

plocha celkem

plocha lesnípůdv

plocha sídel

ha

ha

ha

km

40 816,40

L8 409,00

t63,70

100

Přesné vymezení území- mapové podklady v příloze č. 6

přítoků

Příloha č. 1

Část e. ą
úsek: V. Karlovarsko/Nejdecko

Jedná se o část ohraničenou státní hranicí, Vojenským výcvikovým prostorem, úsekem ostrovsko,
Kraslicko, Sokolovsko-jih a Tepelsko. Jde o lesnatou oblast (cca 51 %), sídla tvoří cca I,I % celkové
plochy. Pokud jde o zamoření invazními rostlinami, všechny tři mapované druhy jsou zde významně
zastoupeny, nejvíce hektarů připadá netýkavku a křídlatky.

orientačníúdaie o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků
čís|o
části /

úseku

5

plocha |esní půdv

plocha sídel

ha

ha

ha

km

38 458,00

L9 679,00

437,rO

76

nazev

Karlovarsko / ľejdecko

Dé|ka řek a hlavních

plocha celkem

přítoků

úsek Vll. ostrovsko:
Jedná se o oblast v okolíostrova nad

ohřív severovýchodní části kraje část ohraničenou státní hranicí,

úsekem Karlovarsko/Nejdecko a Vojenským výcvikovým prostorem. Jde o nejlesnatějšíoblast (cca 65%
je lesní půda), sídla tvoří cca 0,6 % celkové plochy. Z invazních rostlin je nejvíce zastoupena netýkavka
a křídlatka, bolševníkse zde téměř nevyskytuje.

orientačníúdaĺeo rozloze lesních ploch, ploše sídela přibližnédélce toků a hlavních přítoků
Délka řek a hlavních

číslo
části /

úseku

7

nazev

Ostrovsko

plocha celkem

plocha lesní půdv

plocha sídel

přítoků

ha

ha

ha

km

30 735,80

20 069,00

L79,OO

44

Přesné vymezení území- mapové podklady v příloze č. 6

Část č' s
úsek Vl. Sokolovsko-jih
Jedná se o jĺžníčást
Sokolovska, oblast ohraničenou úsekem Karlovarsko/Nejdecko, Tepelsko, Chebsko

- jih, Kraslicko a Mariánskolázeňsko. Jde o lesnatou oblast (cca56%), sídla tvoří necelé 1% celkové
plochy. Z ĺnvazních rostlin je nejvíce zastoupen bolševník,jeho výskyt je zde nejvyššíz mapovaných
úseků.V územíse ale vyskytuje ivelké množstvílokalit netýkavky a křídlatky.

orientačníúdaie o rozloze lesních ploch, ploše sídela přibližné délce toků a hlavních přítoků
plocha celkem

plocha lesní půdv

plocha sídel

Délka řek a hlavních
přítoků

nazev

ha

ha

ha

km

jih

29 623,00

L7 522,00

250,50

50

číslo
části /
úseku

6

Sokolovsko

-

Příloha č. 1

Přesné vymezení území- mapové podklady v příloze č. 6

Čĺste. o
úsek Vlll. Sála

Jedná se o severozápadní část kraje v okolíAše, o povodí říčkySála v ČR. .le ohraničeno státní hranicí
a úsekem Chebsko - sever/ malá část povodíje ještě mezĺ státní hranicí a úsekem Kraslĺcko. Jde o
plošně nejmenší úsek mapování, cca Sl,So/oje vedeno jako lesní půda, sídla tvoří cca o,7 %o celkové
plochy. Z invazních rostlin je nejvíce zastoupen bolševníka křídlatka.

orĺentačníúdaĺeo rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků
číslo
části /
úseku

8.

nazev

Sála

Délka řek a hlavních

plocha celkem

plocha lesní půdv

plocha sídel

ha

ha

ha

km

9 887,20

5 1_23,00

68,40

24

přítoků

Přesné vymezení území- mapové podklady v příloze č. 6

Část i. z
úsek lX. Kraslicko:
Jedná se o oblast severně od Sokolova až ke Kraslĺcíma ke státní hranici. Sousedí s úsekem Chebsko sever ĺ jih, Karlovarsko/Nejdecko a Sokolov - jih. Cca 62% plochy je vedeno jako lesní půda, sídla tvoří
cca 0,5 % celkové plochy' Všechny třĺmapované druhy jsou zde zastoupeny podobnou měrou, V roce

2oL2 byl nejvíce zastoupen bolševníka křídlatka

orientačníúdaie o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků
číslo

části /

úseku

9

nazev

Kraslicko

plocha celkem

plocha lesní pr]dv

plocha sídel

Délka řek a hlavních
přítoků

ha

ha

ha

km

34 599,00

2L 425,OO

176,30

54

Přesné vymezení území-mapové podklady v příloze č. 6

Část č. g

Koridory pozemních komunikací

Příloha č' 1

Typ koridoru

expozicí na celém územíKarlovarského kraje kromě Vojenského újezdu Hradiště.
Předmětem likvĺdace jsou ĺnvaznírostlĺny v koridorech pozemních komunikací. Šířekoridoru je 10 m
na obě strany od krajnice.
s

orientačnívymezeníúzemí_mapové podklady v příloze č. 6

část č. g
Koridor ohře

Jedná se o část, která zahrnuje koridor řeky ohře od státních hranic po hranici Karlovarského a
Ústeckého kraje. Předmětem lĺkvidace jsou invazní rostliny v koridoru ohře v šíři25 m na obě strany
od břehové hrany nebo, v místech kde chybí břehová linĺe, 30 m od středové osy. Součástíkoridoru je
ijeho vnitřní část mezi vymezenými hranicemi.
orientačnívymezení území- mapové podklady v příloze č. 6

Čĺste. ro
Koridory menších toků
Jedná se o část, která zahrnuje celé územíKarlovarského kraje kromě Vojenského újezdu Hradiště.
Předmětem likvidace jsou invazní rostliny v koridorech menších toků v šíři25 m na obě strany od
břehové hrany nebo, v místech kde chybí břehová linĺe, 30 m na obě strany od středové osy. Součástí
koridoru je ijeho vnitřníčást mezĺ vymezenými hranicemĺ.

orientačnívymezení území- mapové podklady v příloze č. 6

TABULKA PRo PŘEBíRÁruín rnrľuRłcloíu

P íloha č. 2

Realizace opat ení k omezení v skytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2or9

P ebĺráno/nep ebíráno bude vždy ošet ení každécelé plochy definované minimálně parametry:

. číslok. ri'

. čísloparcely
. lD lokality

. v'í'měra zasažené plochy na parcele

.

rostlina

o pokryvnost

P ebírán/nep ebírán bude vždy zásah každého celého koridoru definovan 'minimálně parametry:
. název nebo číslokoridoru
. sou adnice koncov''ch bodťl
o

šíka koridoru

o ce|ková délka

koridoru

t-7
PTOCHY
L etapa (k 30. 6.)

rostlina

Bolševník

K ídlatka

Netrlkavka

ll. etapa (k 30. 9.)

p evz tí prací

EKO

metoda

ANO/NE

%

k 30. 6.

celoroční

ANO/NE

částkv

EKO

metoda

ANO/NE

celoroční

ANO/NE

částkv

metoda

EKO

ANO/NE

p evzetí prací
k 30. 9.

celoročnĺ

ANO/NE

částkV

ANO

NE

0

Ťechanika

ANO

ANO

100

1lechanika

ANO

ANO

mechanika
chemie

NE

ANO

40

^nechanika

NE

ANO

60

nechanika

NE

ANO

100
100

NE

ANO

40

:hemie

chemie

NE

ANO

100

ANO

NE

nechanika

ANO

100

mechanika

ANO

NE

ANO

nechanika

NE

ANO

60

mechanika

NE

ANO
ANO

100

mechanika

0
40

ANO
ANO

60

mechanika
chemie iarní metoda
chemie podzimní metoda

NE

NE

0

NE

NE

0

ANO
ANO

100
100

chemie iarní metoda
chemie podzimní metoda

NE

NE

chemie iarnĺ metoda
chemie podzimní metoda

mechanika

ANO

NE

0

mechanika

ANO

mechanika

ANO

NE

NE

NE

ANO

100
100

mechanika

NE

mechanika
chemie

NE

NE

0
0

ANO
ANO

100

NE

ANO
ANO

100

mechanika
:hemie

chemie

NE

ANO

100

NE

NE

KORIDORY
1

zásah
p evzetí prací

metoda

%

částkv za zásah

vždy ošet ení celého koridoru V rámci 1 zásahu dle metodiky

Všechny rostliny

%

k 30. 9.

mechanika

čÁsr axĺzxv č. g _ ro
rostlina

p evzetí prací

ršechny metody

v

p íslušnéetapě bez ohledu na bezzásahové plochy a plochy nelikvidované v

souladu s metodikou

100

NE

ANO
ANO

100
100

100
100

Cenová nabídka
Realizace opat ení k omezení

P íloha č. 3
invazních rostlin v Karlovarském

z0L9
jednotková cena v Kč za
ošet ování 1 ha plochy v souladu
s metodikou po dobu realizace
zakázky, tedy do 30' 9. 2019 bez

část zakázky

číslo

t

sek
I

2

ll. a X.

3

ilt. A tv

4

V. a Vll.

nazev
Chebsko - sever
Chebsko - jih / Mariánskoláze sko
Žluticko / Tepelsko
Karlovarsko / Nejdecko / Ostrovsko

5

vt.

Sokolovsko -J

6

vill

Sála

7

tx.

jednotková cena v Kč za
ošet ování 1 ha plochy v
DPH

souladu s metodikou po dobu
realizace zakázky, tedy do 30.

9.2019

DPH

včetně DPH
13 000,00

2730,0O

15 730,00

Kraslicko

jednotková cena v Kč za
číslo
8

9
10

risek

nazev
Koridory pozemních komunikací
Koridor Oh e
Koridory menšíchtokťl

jednotková cena v Kč zatzásah
na 1 km koridoru bez DPH

zásah na
DPH

].

km koridoru

včetně DPH

1

Příloha č.4

Seznam subdodavatel u
Realizace opatření k omezenívýskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 20L9

Dodavatel v nabídce nepředložil seznam poddodavatelů a ani neurčil žádnéhopoddodavatele pro
pl

něn í ja kékoliv části zakázky.
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l'ojašlčnív záklnĺlníu ľĺrzsnhtt sc sjcĺlnńr'á s rizcnlĺtĺnl
,.rr.nlr"n',
Pojištčnĺv zĺiklaĺlnĺrlltozsĺhtt sc sjcĺlrlĺivĺĺsc
spoltlličĺslí

l00() Kć

PoJlstnú dobu

E

N
N
o
b
E
!
or

ľliiŠlč'lĺ
sc sjcthliivli nĺ ĺklhu otl

2{. ó. 2()l5 do 2.1' (l. 2(lló.
Pojišlčnĺsc sjcdnár,ri s atllolltatickou ptolongrrcí.

{

-{o Ę
-Ę
-!!Ę
--

l\tiistitcl pĺltvrzĺljc,żc ĺlĺlrrjc ollsĺŽcnć v prliislcc.1sĺĺr
plłtrrć kc ĺlĺri.ir'iĺhovydńnl.
Plrrllrĺlst 1xljislky ĺxl: 2{. ó. 20l.ś
i ', l.l1

ĺl

I

čĺ'

ÍóFŕbl'acl agei't, Źeśu;ul 1 37(l
ĺli]zallnĺlg pĺná mĺr^ł
ĺÜJ

lníornla(i o tom, zda Ćeská poJĺšťovnaa.5. evidu,e
toto po|i3rénĺ výie Uvedeného poiistnĺkô, je

możné ovéřh zäJlónlnr
kople této rJoiĺstky ná e'mail: kllentoccĺkapo|iĺovna.cz,
zahraničnÍśpolečnoŚlnlůźevznést dotaz na adrose:

http;//cn.ccÍkapoii5tovnä,Czl(ontaCti.

rtrana I u

I
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KARLovARsKÝ KRAJ
KRA'st(ý ÚŘAD

zÁuŽľrosrĺ
- ooBoRvr.|rĺńľĺĺrĺ

Výpis usnesení
zc lJ7. jcdnánĺ Ruĺly Karlovĺtľskĺlhokruie, ktcľó sc uskutctinilo
kľłjľ
ĺlnc 8. ĺlubnn 20t9 r' buĺlrrvő KľrrjslĺéhoťlŕĺrĺluKĺľlĺlvĺľskćhĺr
r' Kĺľlĺlr'ýchVnľeĺ:h, Zńvoĺlní353/88

Kaľlovy Valy drle 06.05']0l9
ĺ|ohoĺlrrRtxl icchlállí č. ó) Sclrválcnĺ vÝsleĺlku złrĺlávacĺhořĺzenĺna vcřcinou znkńzkrr ..lłĺĺmcovĺĺ
ľcrrtizflcc ĺlnuĺřeník omezenĺ vÝskvÍu invnzllĺch ľostlin v Klrrlĺrv$ľgkémkľitii 20l9"
Raĺla Kaľl ĺrvaľskéhokľa'ie

usncscnínl ĺ1. lłK J73l04ll9

0l ()tovice.
č,. lJ4l20l6 Sb.. o zadłivłillí

- schvaluje vylotlĺ}cnĺ tiĺlastrríka tjdľĺba silllic Kaľlovarského kľaje a' s'. Na Vlcĺjcc77.360

lco

2640206ĺl. ze zadávaciho řízení ĺlle $ 48 oĺlst' 2 pĺsnl. a) zákolra

předpisri' z drivĺrdu. že nabíclka účastllíkanesplĺtilrt ptrźatlavkv
veřejných zakírzęk. vę zttčtlípĺlzĺlĺljších
z'n<lavatc

le uvedetlé v zadĺrvac ĺ cloku lnentac

i

_ schvalujc výslcĺlck zaĺlávacĺhĺrř'ĺz_cllĺ lla zhotovitęle veřcjnć zakiizky ..Ráltlcĺlvĺĺcltrhĺxlĺ - lealizace
ĺrpntření k onlęzęllĺ výskytu invaatíclt rtlstlitt v Karltrvaľskéln kmjĺ 2()lg".
Jłktl ltc.ivýltĺxlltč.išírlatrídka byla vyhodnocena nabídka účaslníkapro ĺ}ást:
č. l _ Chebsko - scver _ Váctav Dtofb, Slepĺĺ853/7, ]50 02 Cheb, IĆo 4682662q. s ĺlĺbídkovotI
.icdntrtkovotl cenotl l0.450 Kč včetlrě DPH/lta:
č'.2 - Clrcbsksr -.iih/Maľiĺillskotázeňsko _ Marles s' r. o'. Studclltská 7l,3Ż3 00 Plzeli. tČo 29l 16'124,
s nabídkovou jednotkovou cenou ls.130 Kĺ! včetně DPtĺ/hal
e. ] _ Žluticko/Tepelsko _ Marles s. r. o., Studentská 7l,323 00 Plzclt. lČcr z9l16724, s nabídkovotl
jednotkovou cęllotl l l.ó l6 Kč včetně DPtl/ha;
ć,,4 - KaľlovłlľsktrNcjclccko/ostľovsko - Maľles s. r. o.. Studentsk:i 7l.323 00 Plzcň' lČ() 29l16724^
s llalrĺdkovou.iedllotkclvol,l cenou l l .ó ló Kć včctrlr} DPH/hal
č' 5 _ Sclkolovsktt * jĺlr - PROVAST s. ľ. ĺr.. Sptrftovní 5l8,357 33 Lokęt' lĆo 29083052' s tlabĺdkovotr
.iee1ntrtkovotl cenou l l.858 Kč vĺjetně DPH/lra;
č.6 Sírla - Maľlcs s' r. o'. Strrdcntskń 7l,3Ż3 00 Plzeli, tĆo uqll67?4.s nabídkovou jednotkovou cęlloLl
l l .6l6 Kč včetrlě DPl l/ha;
- Kraslioko _ Maľlcs s. ľ. o.. Studentskrí

7l,3Ż3 00 l)lzeň. lČo zql l(,'l24. s llatrídkovtru jedllotkovou
ccltĺlu l5.730 Kč vletně Dt'ľl/ha;
č.8 - Koľiĺlory pozemnĺch ktrlnunikacĺ - Maľles s. ľ, o.. Studentskłl 7l.323 00 Plzcň. lČo zqt16724,
s llłtbídktlvotljctlnotkĺrvtru cenou l.438.69 Kč včetlrě DPH/kttl/ásalt:
č' 9 _ Koľidtrr ()hře _ Maľlcs s. ľ. o.. Studelllskťr 7l. ]23 00 Plzeli. l(']() 29t16724, s tlabíĺ|kovtltt
ĺ], 7

jeĺlnotkovou cenotl 2l '778,79 Kč vĺ)etně DPH/kln/zásah;
č. l0 - Koľidoľy'nlenśĺchtttkťl Váĺ:lav Dľtrf'a. Slepá 853/7,350 02 C'heb.
'jeĺltlĺrtkovrrtl cellotl 7.750 Kč včetně l)Pl l/km/zťrsah.

lĆ'o

4682(1629. s ttalrídkovttu

_ schvnlujc sllrlouvy na veřejnou zakázku ,.Ránlcovĺí dohoda _ ľealizace opatřcní
ittvazních ľĺrsĺlillv Kaľlovaľskénlkľaji 2Ĺll9" dle nĺĺvrhu

tť|-. ł {2() _1i.l 22: l l l. h(lp://rľrvrv kr_kilrklr'ltrsk} 'cz.

c-ltlĺll: p(}sĺil(ĺ'kÍ-kítľl(lvílrsk\
cl

k

ĺ_ltnez.enĺ výskytu

-

- schvĺlujc tlzĺtvŕellísllllttr' lla.icĺlĺlcltlivćČĺlstivcľcillć zĺkázky ,.Rńtllcová rltlhoclł - realizace ĺlpatĺ'cní
k tllltczcllí r,ýskytu iltr'itzníclt ľtlstlill v Kaľltrr'aľskéĺnkrirji 2()l9" pcl lllĹlrnén] tĺplylltltílllťrt k podiillí
llńlllitĺ.:k k pľriĺlěhu zadávacĺhtl řízcrrĺ.prcl čłisĺ:

č' l

Ĺ'llcbsko sevĹlr-- s

vyllľaIlýln dtrclavatęlęln Vticlavęnl DľoÍbLr. Slepń 85-l/7.350 (}2 C'hctl,
jedllotkovol,lcen(Itl
lĺ'ĺl4ĺiĺl26c29.s ĺlalrĺĺlkrrvĺlu
l0'450 KČ včctĺlěl-lPH/ha:
č' ] - Chellsko -.jil/IVlaľińllskĺrlĺizeĺlsko_ s vyĺlľallýlll clrrclavatę|ęnl Mnľles s. ľ. o.. Studelltská 7l'
_]]] 0() Plzeĺi. lC'(-) ]qllíj724' s llalrídkovotl.icĺlllcttktlvotl cellotl l5,7]0 Kč včętně L)ĺ'l-ĺ/hĺ:
ć..1 - Źltrtickrr/1'e1lelsko - s v;,llľnllýllt (lĺrĺ1Rr,ĺtclcĺlllVlaľlcs s. ľ. o.. Sttlĺlcrltská 7l..l2] ()() Plzcń.
lČ'ĺl:q l l6124. s tlntríclkovotl.ieĺ.llltltktrvotl cenou l l .(l l(l KČ včetně t)l'l l/hal
č, 4 Kłľlclvaľsko/Nc.iĺlcckĺl/{-)stľovskrl vybľallýlll cĺoĺlavaĺęlelltMaľl!'s S, l', (),l Stuĺlclltskiĺ 7l.
'l]''l0()Plzeli. l('()2L)ll6724,snatrídkovt'lrr.jednotkovotlcelloll
'i
ll.ól6KčvčetněDPll/hnl
č. 5 Sokoltlvsko - jilt - s vybľtrrtýnl dodavatęlenl Pl{oVAS'l' s. ľ, o.! Spoftovtlí 5t8' ]57 3_] l,okęl,
l(1() 2908]052. s nabídkovotl 'iedlltrtktlvou cen(]tl l l.85s Kč včetně DPll/ha:
č. ó Sťrlł s vybľallýn doclavłtęlęnl Maľles s. ľ. o., Studentskii 7l. ]23 00 ['lzeri. lČĺ_lzql167?4.
s tlabíclkclvtrLt.icĺlntrtktrvou cellou l l .6l6 Kč včetně DPl'I/ha:
č. 7 - Kľnslicko _ s vybranýrn clodavntelenl Maľlęs s. ľ. o.t Strrclelltská 7l,323 00 Plzeli, tČ'c_l2.lll(i724.
s ltabítlkĺlvĺltljctllttltkovou Ćcĺlclu l5'730 Kč včctĺtč
DPH/lral
č. tt - Kt_tľicltlľy pozeltlních kt'lttlttllikacĺ _ s vyhľanýlll doclavatelenl Maľles S. ľ. o.ł Stuclentskir 7l.
]2] (l0 l'lzeň. lČ'ĺ-l29llr724, s ltabíclktlvcltt jedllĺttktlvĺ)tlcellotl l.4]8.(iq Kč včetrrě DPH/kln/złisrrh:
ć. q - Koricltrľ Ohře _ s vylrľanýnl ĺloclavatelenr Maľles S' ľ. o'. Studelltskĺi 7l , 3Ż3 00 ĺ'lzeň.
l("'() 2q l l677.l, s llnbídkovort.iedltotkĺrvĺrtlcellotl 2l ,778,79 Kč včetllě DPt l/knl/zĺisah;
č. l0 - Kĺlľiĺloľylncĺlšĺchttlkťl _ s vybľaĺtýttt <ltlĺlavatclcm Viĺclavcĺnf)ľofĺru. Slcpá 853/7.350 02 Clrcb.
lť]() 461126629. s nnbĺdkovott.iednotkovotl cęllotl

'l

.750 Kč včętllě DllH/knl/zr{sah.

- uklrĺĺlrĺvccltlucítnu odtrĺrľuitlvestic a spľĺĺvanla.jetkLl činit vęškeľéirkony llutné k vyloučeníťlčastníka
zndávacílrcl ľĺzęnĺÚdľzbłsillrię Kaľlovarského kľĺljea. s,. Na Vlečce 77.360 0l Otovice. lť]o 26402068
- uklńďĺń vetlcrtlcí tldbclľtl řízerríprtljektťl činit ťlktllry spojcllć s tleĺtvřcttĺln stnltlv s vybľarlýĺni dtrclavatcli
pľtr část:

č'l

Ĺ]hebsko _ sevcr _ Viĺclav Drcrľa, Slepĺi 853/7' 350 02 Chcb. IČo 46826629l
- Chebsko -jih/Maľiánskolrizei"rsko _ Mnľlęs s. ľ. o'' Studentská 7l,323 00 Plzeň, lČo 29ll(l724''
č.3 - Žlĺlticko/Tcpclsko - Maľles $. ľ. o', Studentská 7l ,323 00 Plzeň, lČo 29 l l6724:
c.4 - KaľlovarskoNejclecko/ostrovsko * Maľlęs s. r. Ô.' Stuclentská 7l 323 00 Plzeň, lČo zq l ft724
'
č,5 Stlkolclvsko _ jĺh - PROVAST s' ľ' o', Spoľtovnĺ 5 l8. 357 33 t.oket' lČo 29083052l
č.6- Sála - Maľles s. ľ. o.. Studęntskń 7l ,323 00 ĺ'lzeň, lĆo 29l l6724;
- Kraslicko Maľles s' ľ, o.. Strtĺlęlltskń 7l' 323 00 Plzeň' tČo 29 l l6724:
č.8 _ Koľidoľy pozenrníclr konlttllikací _ Mĺľless. ľ. o,, Stuclelltskťr 7l, 323 00 Í'lzeň, lČo 29ll672Ą:
č'9- Kĺrľi<|trľohřc - Młrľless. l'. o', Sttlĺlelrtská 7 l .323 00 Plz.eň' lČo 29 l l(1724:
0 - Kclriĺltlry menšíchtokti - Václav Droĺh, Slcpá 853/7' 350 02 Clrcb' lČo 46826629.
,r

't

.
c'ĺ

č'l

Sĺľatla 2 (cclhcnl .ł)

tc|' | {2ĺ) .15J ;2) l l l. hltp:/A\\vw'kľ-kilrlt|vilrĺk\ c7. ĺ.nlĺil:prlsĺĺ'ĺl'kr-kĺľlĺlvĺrsky.cz

--

- pověř'uje lrlg. Karla Jakĺrbce pĺrdpisenl slnlouvy s vybľnnými clodavateli pľtl čĺist:
č. l _ Clrebsko - sęvęľ _ Vťrclav Dľoľa, Slepti 853/7, 350 02 Chcb' lČo 468Ż66Ż9,,
ĺ]' 2 - Chebsko -.iih/Mal'iánskolłízelisko - Mĺľless. ľ. o,, Stuclentskir 7l,3Ż3 00 Plzeň. lĆO 2ql l6724'.
č' 3 _ Zluticko/Tepelsktr - Maľlcs s' ľ' o'. Stuĺlentská '7l,323 00 Plzęrl, lČo 29 l lő724:
č. 4 - Kaľlĺlvaľsko/Nejdcckĺ.t/ostľovsko - Mĺľles s' ľ' ().' Stuclcntská 7 l 323 00 l'lzęli, l(:ĺl zsl l6724:
'
č.5 -Soktllovsko-jih PRoVAs''l's, r, ĺr', Spoľtovtlí5l8,357 33 Loket. lť'02908]052l
č. ó - Sála - Maľles 5' ľ. o.' Stuclcrrtská 7l. 323 00 Plzeň. lČo 29 l lb724:
ĺ)' 7 - Knrslickĺr -Maľless' ľ. o,! Studentská 7|,323 00l'lzeň. lČo29tl67Ż4;
č' 8 -Korieloľy pozcnlních koĺnunikacĺ_Maľles s' r, o'r Stuĺlentská 7l'323 00 trlzeň, lČo zqll6724:
ĺJ.9 'Koľiĺloľohře - Maľles s. r. o.' Studentská 7l,3Ż3 00 Plzeň, l("]O 29ll6724',
č. l0 - Koricltłry ĺnenšíchtokti - Vric]av Dľoľa, Slepĺr 853/7, 350 02 Cheb, lČtl 4682()(129'

Tcľnrĺnkontľoly: 20.05.20t9

Zodpovídĺi;lllg'

TolnĺĺšBľtek. veclotlcí odboľu iltvestic n spľĺivy rnajetku
lng. Květa llľyszĺrvá. vcdclttcí ĺrclbrrľuřĺzerrí projektťl
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vędoucí odboľu vnitřnĺch záležitostí

Za spľávnost výpisu: Monika

StrĺllłJ

(cclkcln 3)

Sĺdlo: Karlovy Vary' Zńvorlnl ]J3/88' ]60 0ó' Koľlovy Vĺry-Dvoľy. ('cskń republikĺ' tĆo: zoľgl lĺs, olČ: ťz7089l ló8.
tcl' ł420 ]54 ŻŻ2 lll. hltpl//wwrv'kr.kaílov0ísky.cŁ e.nlnlll postafĺr)kr.karlovarsky'cz

