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Čištění a opravy komunikací:
- čištění vozovek předsazeným nebo zavěšeným koštětem

- čištění vozovek samosběrem

- mytí vozovek a kanalizace tlakovou vodou s rozstřikovací lištou

- výspravy výtluků tryskovou metodou asfaltovou emulzí

  s kamenivem mechanizací TURBO

- výspravy výtluků asfaltovou směsí za tepla i za studena,

  strojně nebo ručně, do vyfrézovaných nebo nefrézovaných obrazců

- frézování vozovky

Obnova a údržba dopravního značení:
- čištění svislého dopravního značení /SDZ/ strojním

  i ručním mytím

- výměna SDZ na původním stojanu

- zřízení SDZ včetně stojanu a patky

- zřízení a obnova vodorovného dopravního značení /VDZ/

- pronájem svislého dopravního značení, betonových svodidel

  a semaforů

- označení objízdných tras dle stanovení PÚP /DIO/

Obnova a údržba silničního příslušenství:
- nátěry svodidel a zábradlí s očištěním

- výměna, opravy nebo nové zřízení svodidel a zábradlí

- výměna nebo nové zřízení směrových sloupků

- osazení zpomalovacích pruhů /retardérů/

- obnova nebo nové zřízení dopravního zrcadla

- seřezávání krajnic, čištění a hloubení příkopů

- opravy čištění a zřízení propustů, čištění a opravy uličních vpustí

- kosení travních porostů, likvidace pařezů frézováním
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