
SMLOUVA O DILO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ") 
(dále jen „smlouva") 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 
právní forma: organizační složka státu zřízená zákonem 
sídlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03 
ID DS: yvfab6e 
zastoupená: brig. gen. Ing. Františkem Menclem, ředitelem 
IČO: 70882525 
DIČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátci DPH) 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: Ing. Hana Kvašinská 
e-mail:  
telefon: 
(dále jen „objednatel") 

UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. i v u » ' *•
sídlo: Kutnohorská 59/23, Hradec Králové 4, PSČ: 500 04 
zastoupená: Ing. Jiří Brandejs, ředitel společnosti, na základě plné moci 
IČO: 27502988 
DIČ: C
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: Petr Čapek 
e-mail: 
telefon: 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 
pod spisovou značkou B 2548. 
(dále jen „zhotovitel") 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo - KŘ Hradec Králové - oprava povrchu vozovky a poškozených 
kanalizačních vpustí (dále jen „dílo"), a to v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze 
dne 20. 9. 2018, která je přílohou této smlouvy a je její nedílnou součástí. 

Materiály a výrobky, které jsou nutné k provedení díla, budou kvalitativně standardní pro 
trh v České republice a budou splňovat požadavky stanovené právními předpisy. 

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle článku VI. této 
smlouvy. 

Článek III. 
Způsob a termín zhotovení díla 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy 
a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných 
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pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele 
písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel odpovědnost za vady a za 
škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo 
třetím osobám vznikly. 

2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli nejpozději do 30.11. 2018. 

3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky 
a předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zároveň musí být doložené veškeré 
zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. 
Součástí díla budou i předepsané certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listiny 
a návody k obsluze. 

1. Místem zhotovení a předání díla je místo plnění: Hasičský záchranný sbor 
Královéhradeckého kraje, stanice Hradec Králové - U Přívozu, nábřeží U Přívozu 122/4, 
Hradec Králové, PSČ 500 03. 

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do pěti (5) pracovních dnů od 
zhotovitelovy výzvy a bez zbytečného odkladu ho dokončit. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude zhotoveno řádně 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel 
sdělí zhotoviteli důvody odmítnutí převzetí díla písemně, a to nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne, ve kterém dojde k odmítnutí převzetí díla. 

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou 
smluvních stran. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude zápis též 
obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, 
s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. Po odstranění těchto vad a nedodělků 
sepíší obě strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, 
že vady a nedodělky byly odstraněny. 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo provádění díla do tří (3) dnů od podepsání zápisu 
o převzetí díla, resp. dodatku potvrzujícího odstranění vad a nedodělků. 

6. Objednatel oznámí vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, jedná-li se 
o skrytou vadu, oznámí ji objednatel bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při 
dostatečné péči zjistit, nejpozději však do tří (3) let od odevzdání díla. Uplatnit nároky 
z odpovědnosti za vady díla může objednatel dle své volby. 

7. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel tuto vadu 
odstranit nejpozději ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne zpřístupnění díla 
objednatelem za účelem provedení opravy, jestliže se nedohodne s objednatelem jinak. 

Objednatel nabývá vlastnické právo kdílu jeho převzetím, zároveň na něj tímto 
okamžikem přechází i nebezpečí škody na díle. V případě, že objednatel převezme dílo 
s vadami a nedodělky ve smyslu čl. IV. odst. 4. této smlouvy, přechází nebezpečí škody 
na díle na objednatele okamžikem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady 
a nedodělky byly odstraněny. 

Článek IV. 
Předání díla a jeho vady 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm 

Článek VI. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla činí: 

Cena bez DPH: 

DPH 21 %: 

497 636,96 Kč 

104 503,76 Kč 
Cena celkem vč. DPH: 602 140,72Kč 
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(slovy: šest set dva tisíc jedno sto čtyřicet korun českých sedmdesát dva haléře). 

2. Cena bez DPH stanovená v předchozím odstavci je konečná a zahrnuje zejména 
veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením 
a předáním díla. 

3. Pokud by zhotovitel na žádost objednatele prováděl vícepráce, budou tyto práce hrazeny 
výlučně na základě písemného dodatku ktéto smlouvě. Stejným způsobem bude 
postupováno i v případě, kdy rozsah prací bude menší, než je v této smlouvě ujednáno. 

4. Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném 
zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) 
vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, odkaz 
na tuto smlouvu a dále vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu 
včetně DPH. Fakturu doručí zhotovitel objednateli do pěti (5) dnů od převzetí díla 
objednatelem do sídla objednatele. 

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních 
dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu uvedenou v článku I. smlouvy. 

6. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne 
odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
ceny z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy a ani jedna smluvní strana 
neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení 
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje 
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 
nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. 
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 

Článek VII. 
Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost 
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli 
a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je 
použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím příslušného orgánu. 

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku 
smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla 
dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá po dobu deseti (10) let od splnění smlouvy. 

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla stanoveného 
v čl. III. odst. 2 této smlouvy, v případě nepřevzetí díla objednatelem z důvodů vad díla 
nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, je zhotovitel povinen uhradit 
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objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 

2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou mu čl. VII. této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti. 

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě 
splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, 
byť i započatý, kalendářní den prodlení. 

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
jejich uplatnění. 

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně 
dokončit dílo. 

6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 

a) prodlení zhotovitele se zhotovením nebo předáním řádně zhotoveného díla o více 
než deset (10) kalendářních dnů, 

b) neodstranění vad díla ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zpřístupnění díla zhotoviteli 
k odstranění vad podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy nebo podle čl. IX. této smlouvy, 

c) neodstranění vad a nedodělků ve lhůtě třiceti (30) dnů od předání díla ve smyslu 
čl. IV. odst. 4 této smlouvy, 

d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele dle čl. VII. této smlouvy, 

e) nezapracování připomínek objednatele do díla, 

f) jestliže zhotovitel neprovádí dílo i přes opakované upozornění objednatele ve 
sjednané kvalitě či jej provádí v rozporu s cenovou nabídkou zhotovitele. 

7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 
šedesát (60) kalendářních dní. 

9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se 
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

10. Částky uvedené ve smlouvě u smluvních pokut a úroků z prodlení jsou včetně DPH. 

Článek IX. 
Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 36 měsíců 
ode dne převzetí díla objednatelem. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže používat dílo pro jeho vady, 
za které odpovídá zhotovitel. 

3. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na adresu 

. Oznámení odeslané e-mailem se považuje za doručené 
nejpozději následující pracovní den po dni jeho odeslání. Na oznámení vad je zhotovitel 
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povinen odpovědět do dvou (2) pracovních dnů ode dne jeho doručení a navrhnout 
termín odstranění vad, přičemž je povinen vady odstranit nejpozději do pěti (5) dnů ode 
dne doručení výše uvedeného oznámení vad. Navržený termín je po jeho odsouhlasení 
objednatelem pro zhotovitele závazný. Pokud zhotovitel na oznámení vad ve lhůtě výše 
stanovené neodpoví, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad ve lhůtě do 
pěti (5) pracovních dnů ode dne zpřístupnění díla objednatelem k odstranění vad. 

4. Ve věci případných práv z vadného plnění bude za objednatele jednat Ing. Hana 
Kvašinská,

Článek X. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů v čl. I. této smlouvy. 

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s dodáním díla dle této smlouvy uchovávat 
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 
poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to 
zejména pro účely kontroly příslušnými kontrolními orgány. 

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Zhotovitel zároveň uvádí, že jednotkové 
ceny a způsob jejich stanovení považuje za důvěrné. Tato smlouva podléhá povinnosti 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím 
uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel. 

Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. X. odst. 4. smlouvy. 

2. Tato smlouva se řídí dle § 2586 a násl. OZ. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky 
odsouhlasenými oběma smluvními stranami. 

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého 
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se některé ustanovení smlouvy 
dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") a předmětný 
rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby 
kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti 
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na 
znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří 
odstranit vzájemnou dohodou, je oprávněna každá ze smluvních stran uplatnit předmět 
sporu u věcně a místně příslušného soudu objednatele. 

6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu 
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

7. Zhotovitel je držitelem osvědčení Bezpečný podnik, zavedl a udržuje systém 
managementu kvality podle požadavku ČSN EN ISO 9001, systém managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující požadavky ČSN O H S A S 18001, systém 
hospodaření s energií splňující požadavky ČSN ISO 50001 a systém environmentálního 
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managementu dle požadavků ČSN EN ISO 14001 a má pro tyto systémy platné 
certifikáty. Objednatel se zavazuje chovat odpovědně k životnímu prostředí a dodržovat 
zásady v oblasti B O Z P a E M S v souladu se stanovenými politikami zhotovitele, které 
jsou dostupné z jeho webových stránek www.uskhk.eu. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel 
a jeden zhotovitel. 

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 
20. 9. 2018 a Informativní dodatek ke zpracování dat. 

V Hradci Králové dne. V Hradci Králové dne. 
1 5 . 11. 2018 

Česká repci/uka 
Hasiíský záchranný sbor 
Královéhradeckého kraje 

nábřeží U Přívozu !22/4 

500 03 Hradec K r á l o v é 

!Č: 70 88 25 25 

CZ-NUTS:CZ052I 
12 

brig./gen. Ing. František Mencl 
ředitel HZS Královéhradeckého kraje 

Ing. Jiří Brandejs, ředitel společnosti 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s 
Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové 

IČO' 27502988, DIČ: CZ27507988 (34 
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A a p e F i n n a S U S Kralovéhnidcckďho kraje a s 

3 6 16 Datum: 2 0 9 2 0 1 S 

S O U P I S P R A C Í 

Stavba: HASIČI HK opravu žlabu & povrchu vozovky, nábřeží U Přívozu 122/4 

Objekt: 

Rozpočet: 

Objednavatel: 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: SÚS Královéhradeckého kraje a s 

Strana; I 

Cas 13:02:15 

Základní cena: 497 636,96 Kč 

Cena celková: 497 636,96 Kč 

DPH: 104 503,76 Kč 

Cena s danf: 602 140,72 Kč 

Měrné jednotky: 

Požer, měrných jednotek: 1,00 

Náklad na měrnou jednotku: 497 636,96 

Vy pra covaí zadání; 

Datum zadáni': 

Zemni práce 

Vypracoval nabídku: 

Dstum vypracování nabídky; 

25 [ 13154224 

1 132212101 

(> 162701! 05 

II 

2 
13 2865 7270 

Odstraním' podkladu živičných tl 100 nvn: při piek opech měně 

Qdafianánl podklady nebo krylů při překopech inzenýrakých 3ÍÍÍ 
s p?emfalén!m hmot na skládku ve vzdátenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek 
tučně 

živičných, o d vrstvy 

přes 50 do laa n m 

frč?uvám živičného krvlii i l 100 nim 

Frézováni zivičnáho podkladu nebo krytu 

E naložením na dopravní prostředek 

Bt i iu ini kul v hloubtnýuli vyfcopiivkúdi ze zdivu i, belonu prošlého m í u ů - siuvujid řl i ib 

Houráni konstrukci v hloubených vykopávkách - ručně 
z betonu 

pn?s!áN} nepoNMtfsnAbo 

Hloubmi rýh s Jo 600 mm měním r.vha pricnm nářadím v soudržných horninách i! 3 

Hloubeni zapařených i nezapažaných rýh Sirky dc 600 mm tučním nebo 
pneumatickým naladím 

S uruvn-lnim dna do p/frtJgpsaniííii) profilu » spádj 
v horninách tF 3 

aoudrinýfin 

Příplatek ;u lepivost u hloubeni rýh š do 600 min min im nebo pneum nářadím v 
lionimč Iř 3 

Hloubeni zapazených i nezapažaných rýh Sifky do 800 mm ručním nabo 
pnaumailckým náfadlm 

a urovnáním dmi do přodopaanébo ptdiki a ňpéůíi 

v horninách tF 2, 

Pflplatek k cenám 
za lepivost horniny <f 3 

11 loubcni lýh š přes 600 do 2000 run i raCnim nebo pneum nářadím v souJizný t;h 
Iluminaci) li 3 

Hloubaní zapájených i nezapaženýeh rýh šlFky pFas 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím 
e urovnáním dna do předepsaného profitu a spadu 

v horninách tE 3 
soudržných 

Příplatek za lepivosL IÍ hloubení tyli S do ZOOU min ručním nebo ptiemn nářadím v 
hommúlř 3 

Hloubeni zapasených i n82apažaných rýh ěifky pfec 600 do 2 DOG mm tučním nebo 

prteumalrckým nářadím 

s urovnáním dna do píadapsaného profilu a epádu 

v horninách t). 3 

PřlDfalek k canám 

za fapivoat horniny tř 3 

Vodorovné přarislční do irXffiO m vykopku/i^paniny /.horniny 1/ 1 a2 A 

Vodorovné přemístěni výkopku nabo Bypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak ee eložonlm baz 

rozhrnuti 

z horniny If 1 a i 4 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m 

NukláiJúní Wkopfcn 7. hornin li' I až 4 do 100 m3 

Nakládáni, skládání a překládání neulahlsho výkopku nebo Bypaniny 

nakládáni, množství 

do 100 m3, z hornin 

1F. 1 a i 4 

l/lui.uii sypumny nu skliidk) 

Uíoíení sypaniny 

na skládky 

Obsypáni jiotiubi mčnč .wpamnou ba: prohozeni silem, utníenoii do .1 iu 

Obsypáni potrubí ruční 

3 m od jeho ktajs, 

pra jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni 

nibka kiinuiizučfii P V C konijwvonú D N 200x5 9.\IUl)0n 

7-emni" prácř 

Zák lady 

Zák lady 

Vodorovné konstrukce 

Scdlovti íof.c v bel ortu prošlého U" C \ 1J15 vlc\ 

Podkladní a zajiáťovací konstrukce z batonu 
prostého 
v otevlsném výkopu 

5 400.00 

5 400,0" 



u d n a lořo pod pohubl i bdomj 
rj C 12/15 

27 565135111 

28 573211!07 

26 577144111 

Asfaltový beton vrstva podkludní A C L 16 tl ilofit) mm 

Asfaltový belon vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo strednázrnné - OKS) 

s rozprostřením a zhutněním 

v pruhu Sirky do 3 m, po zhutněni 

II 50 mm 

Puslřik živičný spojovací z asfaltu v mnozslvi 0 30 kg/m2 

Postřik spojovací P S 

bez posypu kamenivem 

z asfaltu silničního, v množství 

0.30 krj/m2 

Asfaltový beton vrstva nbnisná A C O 11 | A B S ) Ir [ ll 50 mm z nemodifikovaného 

asfaltu 

Asfaltový beton vrstva obr usná ACO 11 (ABS) 
e rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného aBfaltu 
v pruhu strky do 3 m 
tF 1, po zhutnáni 

t) 50 mm 

1 ésnčni dilatačních spár asi', zálivkou, v í proříznuli 29 000.00 

234 500,00 

12 871350430 

14 89517010 

Potrubí 

Montáž kanalizačního pnlnihi konigovaného .SN Id z polypropylenu D N 200 

Montáž kanalizačního potrubí z plastů 

i polypropylenu PP 

korugovnného 

SN 16 

DN 200 

6717,12 

8 220,72 

1 Ostatní konstrukce a práce 

15 9197351 13 Řezání stf vujidlioživiúnčhu kiytu til do 150 mm 

ftezáni stávajícího Živičného krytu nebo podkladu 

hloubky 

pfes 100 do150mm 

16 935114112 

17 997221571 

18 997221579 

19 997221612 

20 997221815 

21 997221845 

22 99722IR55 

23 998274101 

24 998274128 

tvíikiuSlů binový odvodrtovaci betonový zlab 220x260 mm se spadeni dna 0.5 %se 

základem 

SUtbnový oflvodrtorao betonový Žfab 

M zatdidem r betonu píoMuho « * obetonováním 

rozměru 220x260 mm (mikroilěrbinový] 

se spádem dna 0,5 % 

Vodorovná doprava zbouraných hmot do I km 

Vodorovná doprava vybouraných hmot 

bez naložení, ale se Blažením a a hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km 

Pfiplatck Z K D I km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 

Vodorovná doprava vybouraných hmot 

bez naložení, ale ee složením a a hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k cena 

za každý dala! i Započatý 1 km pres 1 km 

Nakládáni zbouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 

Nakládáni na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot 

Poplatek za uložení au skládce [sldúdkovnu) simebniho odpadu betonového kiW odpudu 

170 101 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skfádkovné) 

z prostého batonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 

Poplatek ZU uloženi no skládce (skládku vne) odpadu -JSfoliového bez dehtu kód odpudil 

170 302 

t-n-.-i,!!•_•>• rtl odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehlu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 302 

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) Zeminy a kameniva kód ixIpiUu 170 504 

Počátek 2* utoíeni «#vebruho gcpttfu n* skládce (*H**ovnoJ 
zeminy a kameniva /.i lf idértóho do KaUbgu odpadu pod kodnm 170 504 

Přesun limot pro trubní vedení z trub betonových otevřený Wkop 

Přesun hmot pro trubní veden: hloubené z trub balonových nebo železobetonových 
pro vodovody nebo kanalizace 
v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m 

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub belonovjch za zvétSený přesun hmot 

do 5000 m 

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z Irub betonových nebo železobetonových 
Příplatek k cenám 

za zvětšený přesun přes vymezenou nejvélSI dopravní vzdálenost 
prce 3000 do 5000 m 

Ostatní konstrukce a práce 

Celkem: 

129 888,75 

497 636,96 

US 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové 
ICO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (401 



Informativní dodatek ke zpracování dat 

- smlouva akciová společnost -

Zpracování osobních dat 

Vyplněním Vašich osobních údajů se ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem 

Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem Vašich osobních 

údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Akademický titul, Číslo bankovního účtu, 

Datum narození, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa, Místo podnikání, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, 

po dobu 5 let od skončení záruční doby/5 let od data plnění, není-li záruční doba sjednána. Tyto 

údaje zpracováváme za účelem uzavírání smluv s obchodními partnery. 

Vaše práva 

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování stejně jako můžete požadovat opravu udaných 

osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz 

osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na 

přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. 

V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, 

že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce/zpracovatele tento údaj 

následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, 

vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost 

dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se 

můžete obracet na email  nebo na sídlo naší společnosti: ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové. 




