
  
 

 

Název stavby Typ úpravy Výměra m2 Termín realizace 
Všeň - výstavba komunikace úprava zemin - aktivní zóna komunikace 4 680 03.2015 
Liberec - areál Busch úpravy zemin - podloží, násyp, aktivní zóny 25 570 03.2015 
Veleň - výstavba komunikace k RD úprava zemin - aktivní zóna komunikace 8 490 04.2015 
Říčany - výstavba komunikace úprava zemin - aktivní zóna komunikace 4 800 04.2015 
Ondřejov - rozšíření areálu Avydon úpravy zemin - podloží, násyp, aktivní zóny 14 470 04.2015 
Český Dub - areál Lukov Plast úprava zemin - podloží, aktivní zóny 5 140 04.2015 
Police nad Metují - areál Hauk úprava zemin - aktivní zóny, komunikace 6 730 04.2015 
Červený Kostelec - areálu LH technik úpravy zemin - podloží, násyp, aktivní zóny 16 400 04.-05.2015 
Tuchoměřice - areál VGP úpravy zemin - podloží, násyp, aktivní zóny 59 830 04.-05.2015 
Solnice - areál ACL technology úprava zemin - podloží, aktivní zóny 5 210 05.2015 
Pustá Kamenice - Čachnov, komunikace úprava zemin - aktivní zóna komunikace 6 280 05.2015 
Pyšely - oprava komunikací recyklace 19 930 05.-06.2015 
Jaroměř - areál Karsit úprava zemin - podloží, aktivní zóny 3 500 06.2015 
Mladá Boleslav - hala M3 Škoda Auto úprava zemin - aktivní zóny 8 280 06.2015 
Jaroměř - prodejna Kaufland úprava zemin - aktivní zóny, komunikace 11 110 07.2015 
Turnov - Maškova zahrada úprava zemin - aktivní zóny, komunikace 26 360 03.2015, 07.2015 
Rumburk - areál Benteler úprava zemin - aktivní zóny, komunikace 4 350 07.2015 
Popice - oprava komunikací recyklace 5 530 08.2015 
Turnov - areál Trevos úprava zemin - aktivní zóny 5 020 08.2015 
Tachov - areál KDK úprava zemin - aktivní zóny 8 290 09.2015 
Liberec - areál Sigma plast úpravy zemin - podloží, násyp, aktivní zóny 31 590 09.2015 
Golčův Jeníkov - Vlkaneč - traťový úsek úprava zemin - aktivní zóna železnice 3 610 10.2015 
Dubá - obchvat úprava zemin - podloží, aktivní zóny 22 870 10.2015 
Horšovský Týn - výstavba haly úprava zemin - aktivní zóny 9 040 10.2015 



  
 

 

Opočno - zpevněná plocha úprava zemin - aktivní zóny 2 580 10.2015 
Vysokov - účelová komunikace úprava zemin - aktivní zóna komunikace 3 670 10.2015 
Chuchle - komunikace k RD recyklace 4 070 10.2015 
Rýnovice - areál Jablotron úpravy zemin - podloží, násyp, aktivní zóny 60 310 10.-11.2015 
Kosmonosy - areál DEK úprava zemin - podloží, aktivní zóny 37 130 11.2015 
Dolní Lomnice - komunikace k RD recyklace 9 220 11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


