Příloha č. 03

Specifikace venkovního mobiliáře
Zahrnuje majetek Ústeckého kraje umístěný na veřejném prostranství, jako např.:
-

-

apod.

lavičky, odpadkové koše, kontejnery, okrasné venkovní květináče,
dopravní a informační značení, informační mapy, stojany na informační letáky, turistická
databanka Ústeckého kraje,
informační a orientační systém průmyslové zóny Triangle (dopravní a orientační značení,
informační billboardy),
internetové a informační kiosky,
billboardy, reklamní plochy, plakátovací panely, vývěsní tabule, informační vitríny, vývěsní
skříňky,
pamětní a morové kameny, pamětní desky, pomníky, památníky, sochy, busty, morové a
okrasné sloupy, milníky, plastiky, boží muka, hrobky na hřbitově, vybavení hřbitovů, včetně
kapliček, drobných staveb, oplocení, kolombarií a dalšího příslušenství,
fontány, kašny, vodotrysky, pítka,
zábradlí, stojany na kola, závory,
samostatně stojící rozvodové stanice, kolektory,
kanalizace včetně poklopů a dalšího příslušenství,
cyklostezky včetně mobilních sčítačů a dalšího příslušenství (komunikace, zábradlí,
odpočívadla, zpevněné plochy, vodící lávky pro jízdní kola apod.),
gabionové zdi a stěny, opěrné zídky, opěrné stěny a zdi, chodníky, komunikace pro pěší,
nástupní ostrůvky a čekárny,
kotevní prvky mobilních protipovodňových stěn vč. čerpadel a ostatního příslušenství,
záchytná zařízení proti sesuvu hornin a zemin, ochranné ocelové sítě, záchytné a napínací
kotvy, lana a brzdné elementy
přístavní mola, části dílenské lodi včetně středotlakého potrubí (délky cca 500m) a spojovací
lávky
vánoční výzdoba,
parkovací systémy včetně závor, buněk pro obsluhu, odbavovacího a monitorovacího
zařízení, bezkontaktních čteček a další související technologie a příslušenství
světelná signalizace, kamerový systém, varovný informační systém, hlásiče a reproduktory
veřejného rozhlasu,
veřejné a dekorativní osvětlení, včetně příslušenství
zastávky MHD,
zařízení proti střetu vozidel se zvěří,
strážní věže,
vybavení sportovních areálů, víceúčelových hřišť a areálů volnočasových aktivit (branky,
basketbalové koše, atletické dráhy, antuková hřiště a jiné umělé plochy sportovišť,
hokejbalová hřiště, mantinely, tribuny, střídačky, osvětlení, časomíry, horolezecké stěny, stoly
na stolní tenis, hřiště na minigolf, sítě na volejbal, rohové praporky, oplocení, ochranné sítě,
komunikace, okrasné a sadové úpravy, zavlažovací technologie u hřišť, apod.),
areál pro parkur s dřevěnými překážkami a dalším příslušenstvím
vybavení dětských hřišť, dětské herní prvky (houpačky, kolotoče, prolézačky, házecí stěny,
tabule, pískoviště apod.), plachty na pískovištích a další příslušenství,
- soubor oplocení (ploty, plotové prvky)

