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Nabízíme 
 
Vážení obchodní partneři, 
 
dovolujeme si vám zaslat ceník na opravy komunikací tryskací metodou – TURBO, opravy 
neupravených a upravených výtluků a úklid vozovek zametacím vozem se samosběrem, který 
je platný pro rok 2021. 
 
Mimo výše uvedené je nás dále možné oslovit na realizaci: 
• rekonstrukcí a výstavby komunikací a chodníků; 
• svislého dopravního značení a směrových sloupků; 
• osazení ocelových svodidel; 
• provedení údržby zeleně (sečení, prořez stromů a keřů, štěpkování…); 
• odvodnění komunikací (příkopy, žlaby, propustky…). 
 

Vysprávky turbomechanismem  
(min. odběr je 6 t, jinak po dohodě) 

6–8 t  
8–16 t  

nad 16 t 

3 900 Kč/t (bez DPH)  
3 700 Kč/t (bez DPH)  

cenová nabídka  
Úklid komunikací – zametacím vozem se 
samosběrem 

přejezd + 
zametání 1 300 Kč/hod. (bez DPH) 

Mytí komunikací kropicím vozem přejezd + mytí 
spotřeba vody 

1 200 Kč/hod. (bez DPH) 
120 Kč/m3 (bez DPH) 

Strojní sečení bez sběru trávy 
přejezd 

sečení trávy 
strojně   

750 Kč/hod. (bez DPH) 
1,00–1,50/m2 (bez DPH) – v 
závislosti na rozsahu sečení 

Místo uložení zameteného materiálu zajistí a určí objednatel, uložení materiálu na náklady 
objednatele. 

 

Vysprávky asfaltobetonem do upravených výtluků  
(frézování a zařezání, vyčištění podkladu, spojovací postřik a 
pokládka asfaltobetonů) 

7 t 
7–14 t 

nad 14 t 

5 200 Kč/t  
4 900 Kč/t  

cenová nabídka 
Vysprávky do neupravených výtluků  
(vyčištění výtluků, ruční oprava výtluků asfaltobetonem se 
zhutněním) 

7 t 
7–14 t 

nad 14 t 

3 950 Kč/t  
3 700 Kč/t  

cenová nabídka 

vysprávky turbomechanismem úklid komunikací zametacím vozem mytí komunikací kropicím vozem 

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si vám zaslat nabídku služeb na opravy komunikací tryskací metodou – TURBO, opravy ne-
upravených a upravených výtluků, úklid vozovek zametacím vozem se samosběrem a mytí komunikací 
kropicím vozem.

Mimo výše uvedené je nás dále možné oslovit pro realizaci:
● rekonstrukcí a výstavby komunikací a chodníků
● svislého dopravního značení a směrových sloupků
● osazení ocelových svodidel
● provedení údržby zeleně (sečení, prořez stromů a keřů, štěpkování…)
● odvodnění komunikací (příkopy, žlaby, propustky…)
● pokládka asfaltobetonových vozovek finišerem

Pokud projevíte zájem o naše služby, vypracujeme vám konkrétní nabídku.
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Mytí komunikací kropicím vozem



● Alfa Container Rent s.r.o. – Oprava komunikace před halou v Zádveřicích
● AWT Rekultivace a.s. – Skládka Němčice nad Hanou – oprava komunikace v areálu skládky
● Domov pro seniory Burešov, p.o. – Domov pro seniory Burešov – rozšíření parkovacích míst   
● Město Fryšták – Fryšták, ulice Stolařská – rekonstrukce místní komunikace 
● Město Fryšták – Výstavba chodníku ve městě Fryšták, místní část Vítová    
● m-MODULZLÍN, s.r.o. – Oprava zpevněných ploch v areálu firmy ZAKO Turčín – Provodov    
● Obec Lidečko – Oprava místních komunikací v obci Lidečko (2022)
● Obec Lípa – Oprava místních komunikací v obci Lípa
● Obec Petrůvka – Obnova místních komunikací v obci Petrůvka
● Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. – Silnice III/4943: Valašské Klobouky
● Technické služby Luhačovice, p.o. – Oprava místní komunikace Dráhy, Luhačovice
● Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. – Oprava komunikací v obci Cakov
● Zlínské stavby, a.s. – Otrokovice – realizace autobusového nádraží – pokládka asfaltobetonu     
● Zlínské stavby, a.s. – ZTV pro výstavbu RD Újezd

Referenční zakázky:

Realizujeme výstavbu, modernizaci a opravy vo-
zovek, chodníků, parkovišť, popř. zpevněných 
ploch z asfaltobetonu. Vlastníme dva finišery 
– Vögele SUPER 800 a Vögele SUPER 1300-
2, dvě frézy na asfaltové betony Wirtgen DC 50  
a Wirtgen W 100i i hutnící válce BOMAG–D722, 
BW80, HAMM–HD70, HD14.
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Finišer VÖgele SUPER 1300-2
šířka pokládky 1,8–3,4 m
nebo 3,3–4,8 m

Fréza Wirtgen DC 50, šířka 50 cm Fréza Wirtgen W 100i, šířka 100 cm
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Kontakty:

IČO: 269 13 453
DIČ: CZ26913453
IDDS: ib33u2h

/SUSZlin

e-mail: suszlin@suszlin.cz

Pokud vás naše nabídka služeb oslovila, kontaktujte nás. 
Rádi vás navštívíme a zpracujeme cenovou nabídku.

Ladislav Váňa
obchodní náměstek
mobil: +420 728 176 584
tel.: +420 577 044 235
e-mail: vana@suszlin.cz

David Polášek
výrobní náměstek
mobil: +420 602 318 370
tel.: +420 577 044 210
e-mail: polasek@suszlin.cz www.suszlin.cz
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Váš spolehlivý partner na cestáchVáš spolehlivý partner na cestách

SÚS ZLÍNSÚS ZLÍN


