
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a naši. zákona c. 89/2012 Sb., občanského (dále " občansky zákoník")
mezi:

ČI. I. Smluvní strany

Objednatel:

zastoupeny:

se sídlem:

IC:
DIČ:

Obec Psáry

Mgr. Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580
CZ00241580

iio Osoba oprávněná k jednáni
TO

*- § ?^ ve věcech technických: Tomáš Hejzlar, 602 214 493
< ' oT r<o

O o u^ dále jen " objednatel"
S =tís
^ S 53 Zhotovitel:

sílí
19ílofcS osoba oprávněná k jednání za spol: Pavel Jenšovský-jednatel
CK cS;

JPR Realizace s. r. o.

? oo-í
-5 ďtíť se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IC:
DIČ:

05774063
CZ05774063

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: ing. Miroslav Pavliš, 606 630 959, mirekpavlis@gmail. com

dále jen "zhotovitel"

v

ČI. II. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající
v provedení prací a dodávce materiálů dle výkazu výměr na akci Oprava povrchu stávající
vowvky ulice Na vápence v úseku od ulice Do Poli k c. p. 145, Psáry (dále jen Dílo).

l. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou
cenu, jak je dohodnuto v či. III. této smlouvy.

2. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem
objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu,
nejpozději do tři dnů, po ukončení této smlouvy.



Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo
bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v či. V. této smlouvy.

Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické
normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele ajeho
pokyny. Zhotovitel j e však povinen obj ednatele upozornit na nevhodnost j eho požadavků a
pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu lim
způsobenou.

^ťl
úl
Ml

'II
(Úl
N|

úl
-X
el
(U|
^1

^21

^
E|
(U l
el
N|
ai l

</>!

ČI. III. Cena díla

Cena díla činí 588 000, - Kč + DPH 21% tj. 123 480, - Kč, cena celkem 711 480, - Kč.
Nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou č. l této smlouvy.
Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle
této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. IV. Platební podmínky

l. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura za provedené práce vystavená
zhotovitelem po předání dokončené stavby objednateli.

2. Fakturaje splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejich doručení objednateli.

3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a
objednatele, sídlo, IC, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označeni
peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby - úhrada díla, fakturovaná
/částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu provedených
prací a po dokončeni protokol potvrzující převzetí díla s podpisem objednatele.

4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže
vyúčtovaná cena neni v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této
smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku.
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury.
Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny
za dílo.

5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

ČI. V. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 14 dni od převzetí stavby. Datum zahájeni plnění
se předpokládá 21. 03. 2022.
V případě, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět práce
v souladu s příslušnými ČSN a ON, bude termín předání zcela dokončeného díla posunut
o dobu trváni nepříznivých klimatických podmínek.



3. Místo plnění: komunikace Na Vápence, Psáry.
4. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební deník).

ČI. VI. Záruka

l. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této
smlouvě a příslušným právním předpisům.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad
díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem
a právními předpisy.

3. Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného

odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
5. Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou.

Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení
reklamace, reklamovanou vadu odstraní.

6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných
podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich
chybnost objednatele neupozornil, ač ji mohl zjistit.

ČI. Vil. Sankce

l. Pro případ prodlení zhotovitele:

a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0, 05% z ceny díla včetně DPH
nejméně však l . 000, - Kč za každý započatý den prodleni, tato sankce se uplatni i v případě
nesplněni úst. odst. 3 či. V.

b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 či. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2. 000,-
Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.

2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve
vyúčtování smluvní pokuty.

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty.

5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

l.

ČI. Vlil. Ukončení smluvního vztahu

Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit odstoupením ze zákonných důvodů.
Odstoupeni musí být písemné, jinak je neplatné.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo
nepodstatně poruší ustanoveni této smlouvy.

3. Za podstatné porušeni povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména
případy, kdy

a) zhotovitel je v prodleni s řádným předáním díla déle než 5 dnů,



b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přeruší či ukonči prováděni díla před jehc
řádným dokončením a předáním objednateli,

c) zhotovitel při prováděni díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
4. Zjisti-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemné

sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstraněni přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě
porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé
smluvní straně.
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ČI. IX. Závěrečná ustanoveni

Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních strar
formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí
mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž každé
smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha č. l - cenoví
nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr.

Smluvní strany této smlouvy prohlašuji, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jej írr
obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvním
stranami.

V Psárech dne V Ústí nad Labem dne 07. 03. 2022

Za objednatele

Mgr. Milan Vácha
starosta

Za zhotovitele

JPR Realizace s. r. o.
Rybná 716/24, 11 p^Í) praha]
lč-: (:)577Waaií/CZ05774663
Tel: 606 030 O^?, 724 297^985

PavelJenšovský
jednatel



'povrchu stávajici vozovky ulice "Na Vápence"

.,ava vozovky od úl. Do Poli k č.p. 145 dl. 228 m
"t

ani stávajícího povrchu komunikace vč. výškové úpravy a

hutněni
stávající vozovky 12x3,5m ti. 0, 10 m

Odtěženi stávajícího podloží U. 0,4m
ftezám asfaltového krytu
Naložení vybouraných hmot

a doprava vybouraných hmot na skládku
4n^ntfltfik za uložení asfaltové suti na skládce

'poplatek za uloženi výkopku na skládce
'Zřízení podkladních vrstev vozovky z ŠD ti. 0, 35 m
;Spojovaci postřik 0, 3kg/m2

asfaltovou směsí AC011 ti. 30 mm

Asfaltová vrstva AC011 ti. 40 mm
Ůorava spáry vč, zalití spáry pružnou zálivkou

Oprava rozježděného pruhu vozovky u 6, p. 506 27x1,5m
'Vyčiěténí povrchu vozovky
Spojovací postřik 0, 3kg/m2
Vyspravení vozovky AC011 60 mm
'Výšková úprava vodovodních poklopů
Výšková úpravakanalizačních poklopů

iQstatní náklady, provozní vlivy, dopravní značení *

CENA CELKEM bez DPH
"DPH721%)
CENA CELKEM s DPH (21%)

^Fakturováno bude dle skutečné provedených prací.

v úseku mezi ulicemi "Bezejmená" a Do poli

žství
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Jednotková cena

55,00 Ke

170, 00 K6
530, 00 Ke

85, 00 Ke
150, 00Kč
330, 00 Ke
550, 00 K6
330, 00 KČ

1 210, 00 K6
60, 00 K6

250, 00 Ke
270, 00 Kč
125, 00Kč

35, 00 Ke
60, 00 Ke

320, 00 K6
1 960, 00 Kč
2 350, 00 Ke

10 332, 50 K6

Cena celkem

39 600, 00 Kč

7140,
9010,

595,
6750.

14850,
5500,

11 550,
41 140,

3240,
190500,
216000,

875.

,
00 Ke

,
00 Ke

,
OOK6

.
00 Ke

,
00 Ke

,
00 Kč

,
00 Ke

,
00 KČ

,
00 Ke

,
00 Ke

,
00 K6

,
00 Ke

1417, 50Kč
2 430, 00 KČ

12 960, 00 K6
11 760, 00Kč
2 350, 00 Ke

10 332,50 K6

588 000, 00 K6
123 480, 00 Ke
711 480, 00 Ke

JPR Realizace s. r. o.
Rybná 716/24, ) 10 OQ-Prahal
&., 05774063 Bf^g^5774063
Tel: 606 030 OX'724 297 985



Tento výpis elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 3.2.2022 v 10:05:10. EPVid:iwiJUlbtCtFNWwdG+DBxilg

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 270528

pgtum^/zniku a zápisu: 3. února 2017
spisová značka: C 270528 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:
Sídlo:

JPR Realizace s. r. o.

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha l

identifikační číslo: _057 74 063
právní forma:
předmět podnikání:

Statutární organ:

jednatel:

jednatel:

(

Počet členů:
>>

Společnost s ručením omezeným

výroba, obchod a služby neuvedené v příloháchj. až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
provádění staveb, jejich změn a odstraňováni

PAVEL JENŠOVSKÝ, dat. nar. 23. července 1983
Hlavní 121, Mojžíř, 403 31 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 16. března 2017

ROMAN JAHODA, dat. nar. 20. ledna 1982

Žitná 72, Mojžfř, 403 31 Ustf nad Labem
Den vzniku funkce: 16. března 2017

Způsob jednání:

Společníci:

Společník:

Podíl:

Jednatelé zastupují společnost každý samostatně..

PAVEL JENSOVSKY, dat. nar. 23. července 1983

Hlavní 121, Mojžfř, 403 31 Ústí nad Labem

Vklad: 100 000, - Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%

Společník:

Podíl:

ROMAN JAHODA, dat. nar. 20. ledna 1982
Žitná 72, Mojžíř, 403 31 Ústí nad Labem

Vklad: 100 000, - Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%

zakladnf kapitál: 200 000, - Kč

l
<

údale Platné ke dni: 3. února 2022 03:44 1/1



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnostk03. 02. 2022 10:06:19

Obchodní firma: JPR Realizace s. r. o.

Adresa sídla: Rybná 716/24, 110 00, Praha l - Staré Město

Identifikační Číslo osoby: 05774063

Oatum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: 23.01.2017

Stafuíární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Pavel Jenšovský (2)

Vznik funkce: 16. 03. 2017

Jméno a příjmení: Roman Jahoda (l)

Vznik funkce: 16.03.2017

Živnostenské oprávněni č-1

Předmět podnikání:

Obory činností:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů
a osnov

Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin,
rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na
ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
Pěstitelské pálení

Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňku
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálu
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů a výroba nenabraných nosičů údajů a záznamů
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických
přípravků
Výroba hnojiv
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba a zpracování skla

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobku
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
Broušení technického a šperkového kamene
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálu
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů
a zařízeni

Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
Výroba strojů a zařízení

Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
Stavba a výroba plavidel

ZVW2. KWEB 0041/032



Druh živnosti:

Vznik oprávněni:

Výroba, vývoj, projektováni, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace
a konstrukční- změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových části a zařízeni
a leteckých pozemních zařízeni
Výroba'draznfch hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové
a lanové a železničního parku
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředku
Výroba a opravy čalounických výrobků
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
Výroba zdravotnických prostředků
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího zářeni
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie,
kartacnického a konfekčního zboží, deštníku, upomínkových předmětů
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
Provozování vodovodů a kanalizaci' a úprava a rozvod vody
Nakládáni s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební iinnosti
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod

Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční' motorové dopravy)
Skladování, baleni zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Zasilatelství a zastupování v celním řízeni
Ubytovací služby
Poskytováni software, poradenství v oblasti informačních technologii, zpracováni dat,
hostingové a souvisejfci činnosti a webové portály
Činnost informacnfch a zpravodajských kanceláři
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitosti
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracováni odborných studii a posudkfl
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracováni technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízeni
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických véd nebo společenských vid
Testováni, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupeni
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Fotografické služby
Překladatelská a tlumočnická činnost

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Mimoškolní výchova a vzděláváni, pořádáni kurzů, školeni, včetně lektorské iinnosti
Provozovaní kulturních, kulturne-vzdělávacích a zábavních zařízeni, pořádáni
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akci
Provozováni tělovýchovných a sportovních zařízeni a organizování sportovní činnosti
Práni pro domácnost, žehleni, opravy a údržba odivů, bytového textilu a osobnfho
zboží

Poskytování technických služeb
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Poskytovaní služeb osobního charakteru a pro osobni hygienu
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Ohlašovací volná

03. 02. 2017

Doba platnosti oprávnění; na dobu neurčitou

Živnostenské oprávněni č. 2
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Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 17.03.2017

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

Odpovědny zástupce:

Jméno a příjmení: Roman Jahoda (l)

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Roman Jahoda (l)

Datum narozeni: 20.01. 1982

Občanství: Česká republika

Jméno a přijmeni:

Datum narozeni:

PavelJenšovský (2)

23. 07. 1983

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha l

Ministerstvo průmyslLi a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto v^'pise jsou k datli platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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Seznam vybraných zakázek

Čestně prohlašuji, že jsme zhotovili včas a řádně předali tyto stavby:

Objednatel

^TALIÁN CZ s. r. o.

5YNTHOS Kralupy a. s.

ITES spol. s r. o.

5WIETELSKY stavební

. r.o.

N+N - KONSTRUKCE A

DOPRAVNÍ STAVBY

JTOMĚRICE, s. r.o

ITES spol. s r. o.

Městys Liteň

Obec Liběšice

Obec Soběnice

SYNTHOS Kralupy a. s.

SYNTHOS PBR s. r. o.

SYNTHOS PBR s. r. o.

iázev zakázky-popis

)prava havarijnho stavu kom. - nový
isfaltovy povrch včetně podkladních vrstev

(ekonstrukce křižovatky - nový asfaltový

lovrch včetně podkladních vrstev

(ekonstrukce komunikace ze ZD - obnova

rovrchu včetně podkladních vrstev

íekonstrukce chodníků - ze zámkové dlažby.

zřízení veřejného osvětlení

'řeložka vody na akci Rekonstrukce mostu
3. Scheinpflugové ve Slaném

rekonstrukce komunikace ze ZD - obnova

povrchu včetně podkladních vrstev

Správa místních komunikaci

3prava místních komunikací- rekonstrukce
asfaltového povrchu

Dprava místních komunikací- rekonstrukce
asfaltového povrchu

Zřízení kom. z bet. Prefabrikátů - včetně

nových podkladních vrstev + chodník
Rekonstrukce betonové podlahy - broušeni,

Frézování, stěrka, VDZ

Realizace VOZ

Rok

4/2017

7/2017 -
8/2017

6/2017

10/2017 -
11/2017

4/2018

7/2018

7/2018 -

9/2018

9/2018 -

10/2018

9/2018 -

10/2018

3/2019 -
5/2019

3/2019

2/2019

Místo

Jažlovice

Kralupy

Jažlovice

Veltěže

Slaný

Jažlovice

Liteň

Liběšice

Soběnice

Kralupy

Kralupy

Kralupy

Cena

0, 5 mil

2, 1 mil

1, 3 mil

0, 6 mil

0, 4 mil

0, 8 mil

1, 5 mil

1, 7 mil

l mil

1, 35 mi

0, 35 mi

0, 45 mi

:ontakt

/lichal Sanda,

420 734 320 414

an Jurčík, +420 734 422 356

enka Placáková,

ilacakova@ites-kladno. cz

'řemysl Holmik,
420 387 002 711

ng. Martin Nápravník,
-420 725 877 643

.
enka Placáková,

)lacakova@)ites-kladno. cz

:ilip Kaštánek, starosta
h420 724 180 395

Měna Knobová, starostka

h420 416 798 127

Měna Knobová, starostka

1-420 416 798 127

lan Jurčík, +420 734 422 356

lan Jurčík, +420 734 422 356

lan Jurčík, +420 734 422 356



Seznam vybraných zakázek

SYNTHOS Kralupy a. s.

Technické služby Nové

Strašecí, s. r. o.

Město Unhošť

Ministerstvo obrany

ŠÍMA FM CZ, a. s.

Město Cernošice

Městys Liteň

Obec Tehov

VIAMONT Servis a. s.

Obec Doubek

Obec Cachovice

Sanace povrchu venkovní jímky - broušeni,

frézování, pryskyřicová stěrka, nátěr

Rekonstrukce asfaltového povrchu

Oprava severního chodníku na namésti TG M

Opravy povrchů na letišti

Oprava propadů v zámkové dlažbě

Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské

zbrojnice

Oprava místních komunikací

Oprava místních komunikací

Zhotovení asfaltového krytu na přejezdech:

Rybniště - Varnsdorf

Oprava místních komunikací

Oprava místních chodníků

4-5/2019

6/2018-

12/2019

3/2020

6/2020

8/2020

8/2020

7/2020

8/2020

8/2020

9/2020

8/2020

9/2020

10/2020

11/2020

Kralupy

Nové Strašecí

Unhošť

Čáslav

Mladá

Boleslav

Cernošice

Liteň

Tehov

Varnsdorf

Doubek

Cachovice

1, 45 mil

1, 2 mil

0, 4 mil

1, 68 mil

0, 4 mil

1, 6 mil

0, 75 mil

0, 78 mil

1, 2 mil

0, 55 mil

0, 95 mil

jan Jurčík, +420 734 422 356

Stanislav Zahálka,

4-420 727 880 383

Ing. Iveta Koulová, starostka,
+420312698421

Iveta Vamberová,

+420 973 245 711

Michal Sanda,

+420 734 320 414

Mgr. Filip Kořínek, starosta,
+420 221 982 524

Filip Kaštánek, starosta
+420 724 180 395

Mgr. Josef Kokta, starosta,
+420 724 808 494

Tomáš Soukup,

+420 702 293 775

Renáta Kuprová, starostka,
+420 737 100 278

Jitka Sluková, starostka,

+420 326 307 618

Za společnost JPR Realizace s. r. o.

V Ústí nad Labem, dne 07. 03. 2022

JPR Realizace s. r. o.
Rybná 716/24, 110 00 P>rfha1
IČ: 05774063 D&-g2é774063
Tel; 606 030 035/?"24 297 985

velJenšovský, jednatel

L


