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Pořadové číslo Umístění GPS poloha Popis Stav Návrh na opravu/údržbu

1. OÚ 48°54'46.0"N 16°53'29.4"E béžový, kovový, bez výka funkční nákup odpadkového koše včetně popelníku

2. dolní BUS zastávka směr Kobylí 48°54'45.9"N 16°53'31.7"E hnědý, kovový, bez výka dobrý časté vysypávání koše, občasný nátěr koše

3. dolní BUS zastávka směr Bořetice 48°54'46.1"N 16°53'30.8"E zelený, plastový dobrý časté vysypávání koše

4. u muzea z ulice Dědina 48°54'54.5"N 16°53'42.8"E zelený, plastový dobrý časté vysypávání koše

5. horní BUS zastávka směr Bořetice 48°54'58.5"N 16°53'45.1"E zelený, plastový dobrý časté vysypávání koše

6. horní BUS zastávka směr Kobylí 48°54'58.3"N 16°53'45.8"E kovový, bez dna nefunkční nákup nového koše

7. u posezení u Modré hospody 48°54'55.8"N 16°53'50.6"E dřevěno-kovový, bez výka dobrý časté vysypávání koše

8. u presu I 48°55'00.1"N 16°53'56.0"E dřevěno-kovový, bez výka dobrý časté vysypávání koše

9. u presu II 48°55'00.5"N 16°53'55.9"E zelený, plastový dobrý časté vysypávání koše

10. Stráž - u altánu 48°55'04.4"N 16°54'00.6"E dřevěný, s výkem funkční opravit ho/koupit nový koš

11. Stráž - před dělem I 48°55'03.8"N 16°53'58.6"E dřevěno-kovový, bez výka dobrý časté vysypávání koše

12. Stráž - před dělem II 48°55'03.5"N 16°53'57.8"E dřevěno-kovový, bez výka dobrý časté vysypávání koše

13. Stráž - za dělem 48°55'04.3"N 16°53'57.6"E hnědý, dřevěný, bez výka funkční časté vysypávání koše, nový nátěr koše, výměna latěk

Pořadové číslo Umístění GPS poloha Popis Stav Návrh na opravu/údržbu

1. před OÚ 48°54'46.0"N 16°53'29.4"E dřevěná, s kovovými nohami dobrý pravidelný nátěr

2. před OÚ 48°54'46.0"N 16°53'29.4"E dřevěná, s kovovými nohami dobrý pravidelný nátěr

3. dolní BUS zastávka směr Kobylí 48°54'45.9"N 16°53'31.7"E dřevěná, s kovovými nohami dobrý nový nátěr

4. dolní BUS zastávka směr Bořetice 48°54'46.1"N 16°53'30.8"E dřevěná v budce dobrý vyčistit, nový nátěr, pravidelnější údržba zastávky

5. posezení u kapličky 48°54'45.6"N 16°53'32.4"E posezení dřevěné, se stolem špatný opravit, výměna nových latěk, nový nátěr

6. horní BUS zastávka směr Bořetice 48°54'58.5"N 16°53'45.1"E dřevěná v budce dobrý vyčistit, nový nátěr, pravidelnější údržba zastávky

7. u chodníku poblíž staré knihovny 48°54'56.5"N 16°53'49.1"E dřevěná, s kovovými nohami dobrý pravidelný nátěr

8. naproti hospody 48°54'55.7"N 16°53'50.6"E velká dřevěná se stolem, kovové nohy špatný výměna laviček, nový nátěr

9. u presu 48°55'00.4"N 16°53'55.8"E posezení dřevěné, se stolem funkční opravit, nový nátěr

10. v parku u presu 48°55'00.6"N 16°53'55.6"E dřevěná, s kovovými nohami dobrý nový nátěr

11. v parku u presu 48°55'00.2"N 16°53'55.0"E dřevěná, s kovovými nohami dobrý nový nátěr

12. altán s posezením 48°55'04.3"N 16°54'00.5"E dřevěné dobrý pravidelná údržba

13. u Božích muk 48°55'04.9"N 16°53'59.7"E dřevěná, s kovovými nohami dobrý nový nátěr, pravidelná údržba

14. Stráž - před dělem - posezení 48°55'03.6"N 16°53'58.6"E dřevěné posezení funkční nový nátěr, pravidelná údržba, úklid

15. Stráž - před dělem 48°55'03.6"N 16°53'58.1"E dřevěná, s kovovými nohami dobý pravidelný nátěr

16. Stráž - před dělem 48°55'03.6"N 16°53'57.9"E dřevěná, s kovovými nohami dobý pravidelný nátěr

17. Stráž - před dělem 48°55'03.5"N 16°53'57.7"E dřevěná, s kovovými nohami dobý pravidelný nátěr

18. Stráž - před dělem 48°55'03.4"N 16°53'57.4"E dřevěná, s kovovými nohami dobý pravidelný nátěr

19. Stráž - za dělem 48°55'03.6"N 16°53'56.3"E dřevěná, s kovovými nohami dobý pravidelný nátěr

20. Stráž - za dělem 48°55'03.7"N 16°53'56.5"E dřevěná, s kovovými nohami dobý pravidelný nátěr

21. Stráž - za dělem 48°55'04.2"N 16°53'57.5"E dřevěná, s kovovými nohami dobý pravidelný nátěr

22. pod větřákem - posezení 48°55'08.1"N 16°53'57.6"E dřevěné posezení funkční nový nátěr, pravidelná údržba

Pořadové číslo Umístění GPS poloha Popis Stav Návrh na opravu/údržbu

1. U kapličky - Vinaři Vrbice 48°54'45.5"N 16°53'32.4"E nová, dřevěná, Vinaři Vrbice výborný  - 

2. U Modré hospody - Vinaři Vrbice 48°54'55.8"N 16°53'50.4"E nová, dřevěná, Vinaři Vrbice výborný  - 

3. Stráž - Vrbice 48°55'00.7"N 16°53'57.8"E tabule s lavičkou, dřevěné dobrý nový nátěr, vybledlé písmo

4. Stráž - u altánu - sud 48°55'04.0"N 16°54'00.3"E sud, dřevěný dobrý nový nátěr, vybledlé písmo

5. Stráž - u altánu - Krajem André 48°55'04.2"N 16°54'00.5"E dřevěná dobrý nový nátěr, vybledlé písmo, celková oprava

6. Stráž - u presu - Obec Vrbice 48°55'00.5"N 16°53'56.8"E hliníková, tabule zasklená špatný výměna tabule, rozbité sklo, text vybledlý


