
  
 

Název stavby Typ úpravy Výměra m2 Termín realizace 
Dolní Počernice - areál stavebnin úprava zemin - aktivní zóny, komunikace 12 610 03.2017 
Modletice - areál Geis-Hub parcel úprava zemin - aktivní zóny, komunikace 11 220 03.-04.2017 
Mladé Buky - golf resort Hrádeček úprava zemin - aktivní zóny, komunikace 5 910 03.-04.2017 

Krupka - prům. zóna, hala T4                úprava zemin - podloží, aktivní zóny,      
               komunikace 55 190 03.-07.2017 

Vesecko - areál Sfs Intec úprava zemin - aktivní zóny, komunikace 8 410 04.2017 
Dubá - obchvat úprava zemin - aktivní zóny 8 430 04.2017 
Hradec Králové - areál DEK úprava zemin - aktivní zóny, komunikace 18 750 04.-05.2017 
Kvasiny - hala M1 Škoda Auto úprava zemin - aktivní zóny 14 230 04.-05.2017 
Liberec - přístavba areálu Denso úprava zemin - aktivní zóny 13 170 05.2017 
Rumburk - areál Heckl úprava zemin - aktivní zóny, komunikace 9 210 05.2017 
Liberec - průmyslová zóna sever úprava zemin - podloží, aktivní zóny 8 230 05.2017 
Želiv - průtah obcí recyklace 6 150 05.-06.2017 
Kamenice - oprava komunikací recyklace 6 230 06.2017 
Praha - areál Palmovka úprava zemin - násyp 6 690 07.2017 
Nehvizdy - areál GTL, hala úprava zemin - aktivní zóny 7 450 07.2017 
Říkov - rozšíření zpevněné plochy  
AGRO úprava zemin - aktivní zóny, komunikace 34 830 08.2017 

Kosmonosy - areál D+D park úprava zemin - aktivní zóny, komunikace 6 580 08.-09.2017 
Ústí nad Labem - areál VGP, hala P4 úprava zemin - podloží, aktivní zóny 16 920 08.-10.2017 
Rudná - Prologis park úpravy zemin - podloží, násyp, aktivní zóny 136 950 09.-12.2017 
Ovčáry - areál Nippon úprava zemin - podloží, aktivní zóny 7 880 10.2017 
Pomněnice - oprava komunikací recyklace 2 660 10.2017 

Praha - areál DEK Stodůlky úprava zemin - podloží, aktivní zóny,  
komunikace 24 350 10.-11.2017 

Prostějov - areál DEK úprava zemin - aktivní zóny, komunikace 10 010 11.2017 
Liberec - přístavba areálu Schenker úprava zemin - podloží, násyp, aktivní zóny 27 770 11.-12.2017 


