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Č. smlouvy objednatele: SOD/OVZI/066/19 číslo smlouvy zhotovitele: SOD 00200290

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Osoby oprávněné za

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik., pověřený vedením odboru veřejných zakázek a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Zdeňka Novotná, investiční technik odboru veřejných zakázek a
investic Krajského ého kraje
tel. č. 386 720 356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je
oprávněn (a):

Tisox s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michalem Turkem
IČO: 06464068
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michal Turk

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor"):

Tisox s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michalem Turkem
IČO: 06464068
Osoba vykonávající činnost koordinátora: Ing. Michal Turk

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00
IČO: 463 42 796
DIČ: _ CZ46342796
Bankovní spojení: ČSOB a.s. č. účtu : 8010- 503087443/0300
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
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Zastoupená: Petrem Zbraňkem, ředitelem divize - Divize R - Dopravní stavby

Odpovědný geodet:

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby:

Zástupce osoby pověřené vedením stavby:

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.4.2019 (dále též
„nabídka") podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

„Most ev. č. 14126 - 2 přes Blanici ve Strunkovicích"

Vymezení pojmů

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo
zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek
sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované obchodní
společnosti Rušar mosty s.r.o., se sídlem: Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČO: 29362393,

zavazuje k provedení díla:

„Most ev. č. 14126 - 2 přes Blanici ve Strunkovicích“,

jmenovitě těchto stavebních objektů:
SO 101 Dopravní inženýrské opatření
SO 201 Most
SO 402 Veřejné osvětlení

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále
touto smlouvou stanovených.
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2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného vč. II. odst. 1. této smlouvy.
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti
přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a
rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního
souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně
technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je
zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

3. Místo stavby: komunikace 111/14126

4. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její
předání objednateli v počtu 4x v tištěné podobě a 4x v digitální podobě nejpozději v den
převzetí díla objednatelem. Dále se zhotovitel zavazuje, že dílo provede včetně zákresu
skutečného provedení stavby a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele.

5. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli
úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné
nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném,
funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy
předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro
provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě,
dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle
stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj.
aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem
písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění
smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen
poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech
podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele,
jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je
zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který
rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými
předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických
podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS CR)
a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové
dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec
projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci,
práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky),
bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací:

do 14 kalendářních dnů ode dne v němž smlouva o dílo nabude účinnosti,
nedohodnou-li se strany jinak.



b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární
předání a převzetí řádně dokončeného díla:

do 180 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště

c) Doba plnění počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek.
Připadne-li poslední den doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, termínem předání a
převzetí díla je pracovní den nejblíže následující.

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např.
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu
předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke
kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána
žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto
smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo
protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným
předávacím protokolem.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních
skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí,

památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH

DPH 21 %

Celkem včetně DPH

19 950 210,41 Kč

4189 544,19 Kč

24 139 754,60 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této
smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena
zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná
cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb
DPH;

b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení
nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce
a méněpráce).

é
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3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému
dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele
překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb
pozemních komunikací (OTSKP-SPK - expertní ceny), pro to období, ve kterém mají být
vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní
zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle
položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu
provedených prací.

4.4. Objednatele je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně
změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací
odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou
daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury
podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě,
že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury,
absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na
tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného
daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do
doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí
pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do
7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce
provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné
osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského
úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech
položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní
měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla
uvedené v čl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno
následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla
(dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených



v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.
Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání
a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který
musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech
obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise
o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné
péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými
právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály,
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů
a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž
technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy
stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského
dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba
oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu
dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla,
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy
a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti
s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu
a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb
č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn
sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle
přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den
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následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému
dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní
záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona
a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit
k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou,
obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních
orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na
to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce
přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na
provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast
svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí
oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných
závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby,
popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá
za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením
do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu
použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po
předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem
k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a
použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu
objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým
dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si
objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí,
všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro
fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu
a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným
způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení
kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu
dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším
postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat
s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
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17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru
kontrolní a zkušební plán.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního
a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený
podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených
stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání
staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického
dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je
technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový
termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro
prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím
řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným
souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní)
požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu
naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen
řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem
objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje
rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního
zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky
předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy
o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě
zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti
koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou
součástí ceny uvedené včl. IV. 1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení
staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však
činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve
věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí
nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
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6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit,
aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat přístupové
komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště,
bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění
stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák.
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele,
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem
a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno
datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je
objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem
a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen
objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek
objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti
objednatele, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho
užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší
než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany
nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných
vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném
termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu
s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo
samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není
dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím
a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je
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objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci
opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána
žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být
proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu,
event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení
o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud ktomu bude
příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání
nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního
souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání
stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu
z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve
lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních
dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na obrusné vrstvy
a 60 měsíců na ostatní práce.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na
případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací,
zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání
díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti
nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje
zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí
dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti
obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření,
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude
oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů
v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to
dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli
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v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli
zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v 61. I.
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný
zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce
spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky
související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat
objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději
do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného
koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil,
o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich
odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho
úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat,
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu,
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby
poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování
potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li
své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi,
a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle
§ 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel
objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět
díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných
orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších
oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy
realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být
archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně
účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení
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kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele, případně
ze způsobu provádění díla, zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od
smlouvy odstoupí, vyrozumí objednatel písemně zhotovitele o tomto svém záměru a
zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Nezjedná-li zhotovitel v této lhůtě
nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno
právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn
zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný
zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení
od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo
odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky
z příslušného dotačního titulu.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi,
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na
základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně
upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob
náhrady škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen
s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za
řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění
díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 650 000,00 Kč s minimální platností po dobu
provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní
záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel
nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro
odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí
straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle
této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a
to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího
úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna
objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak,
aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat
náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro
z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla
předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 250 000,00 Kč.
Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy.
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Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby
a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční
vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu
nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý
závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s
předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši
22 000 000,00 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III. 1 .b)], zaplatí objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato
smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem
objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit
a předat, ani povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a kalendářní den
prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu
a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení
z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků
vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu
ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu
škody v plném rozsahu.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného
díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci
a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby
a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže
k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení
pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků dotčených pozemků (nebo
majetkových správců, tj. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, technik...) a dodat
předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku
objednatele).
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4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako
„dodatek") za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Tato smlouva se vyhotovuje v 4
výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 597/2019/RK-68
ze dne 16. 5. 2019.

V Českých Budějovicích dne j ^ ^ 2gjg

za objednatele:

V Brně dne

za zhotovitele:
1 1 *06- 2019

Petr Zbraněk
ředitel divize - divize R - Dopravní stavby

OHLŽS.a.s.

Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
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Aspe Firma: OHLŽS, a s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba Most
číslo a název SO SO 101
číslo a název rozpočtu: SO101

ev.č. 14126 přes Blantci ve Strunkovících 
Dopravní inženýrské opatření 
Dopravní inženýrské opatření

~PoT cenová R5ď Varianta
Název položky jednotka

—PoEět— 

iednotek

CE NA

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 a
1 Zemní práce ^__—_,

1 2018_OTSKP 113728
FRÉZOVANÍ zpev něn ý c h  pl o c h  ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM 

frézováni ploch v ť. 9cm vč. naložení a odovzu na skládku
M3 1 382,250 396,88 548 581,37

1

(1110*7,0+400*7,1+400*6,3)*0,09=1 181,700 [A] 
lokálně 70% 2*(1110+400+400)*1,5*0,7*0,05=200,550 |B]
Celkem: A+B=1 382,250 [Cl
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplfujícim textu k položce).
Zemní práce 548681,37

5

2 2018_OTSKP 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
ODrava objízdných tras

M2 17 141,000 14,20 243 361,06

Mezi podkladní (frézovanou) a ložnou vrstvou 
1110*7,0+400*7,1+400*6,3=13 130,000 [A]
Mezi frézovanou a podkladní vrstvu • lokální vysprávka v šířce 1,5m na 70% oboustranných 

okrajů
2*(1110+400+400)*1,5*0,7=4 011.000 [B]
Celkem: A+B=17 141,000 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_______- úpravu napojení, ukončení________________________________ ■
312018 OTSKP 1572214 I I SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.SKG/M2 IM2 I 13130,0001__________ 15129j--------200 770,561

meziložnou a obrusnou vrstvou 
1110*7,0+400*7,1+400*6,3=13 130,000 FA]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY
103,01 413 184,80

4 2018J0TSKP 57475 plošná sanace skelným geokompozitem, oka 25mm, samolepící, tahová pevnost 100kN

ODrava objízdných tras

M2 4 011,000

2*{1110+400+4001*1,5*0.7=4 011.000 fAl
• dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v 

jednotkové ceně)
• očištění podkladu

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM
13130,000 233,73 3 068 921,45

5 2018_OTSKP 574B34 vrstva ACO 11+ PMB 45/80-65 v tl. 40 mm 
oorava objízdných tras

M2

1110*7.0+400*7.1+400*6.3=13 130,000 [AI

- dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 2018_OTSKP 574C46

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM 
vrstva ACL 16+ vtl. 50mm
ODrava objízdných tras

M2 13 130,000 237,01 3 111 943,72

1110*7,0+400*7,1+400*6.3=13 130,000 fAl

• dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dlatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 2018_OTSKP 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 
lokální wsprávkv v šířcdl ,5m NA 70% oboustranných okraiů z ACP 16+ 8.5cm

M2 4 011,000 237,01 950 647,85

2*(1110+400+4001*1,5*0,7=4 011.000 [AI

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 7988 849,44

8 2018_OTSKP 89921
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

výšková úprava šachet kanalizací, oprava obiízdných tras
KUS 5,000 3 525,32 17 626,59

- položka výškové Opravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpraw stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 2018_OTSKP 89922
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRIŽI

výšková Oorava uličních vpustí, oprava obiízdných tras
KUS 9,000 3652,59 32 873,31

• položka výškové Opravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení
zařízení (včetně nutné Coraw stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

10 2018_OTSKP 89923
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYClCH HRNCŮ
výšková Oorava vodovodního uzávěru, oprava obiízdných tras

KUS 1,000 1 720,29 1 720,29

8

- položka výškové Opravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení
zařízení (včetně nutné Opravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
Potrubí 52 220,19

9 Ostatní konstrukce a práce

11 2018_OTSKP 91400
DOČASNÉ ZAKRYTI NEBO OTOČENI STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK 
dočasné zakrytí stávajících značek oranžovou páskou vč. odstranění po dokončení stavby

KUS 14,000 91,98 1 287,66

zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu 
na způsob a na jejich velikost (zakrytí nepohledným materiálem nebo otočení značky) a jeho 

následné odstranění



12 2018_OTSKP 914122

d o pr av n í zn ač k y  zAk l ad n I v el ik o s t i o c el o v é FOLIE TŘ 1 - MONTÁŽ s

Osazení provizorního dopravního značení 
komDletní dodávka a údržba po dobu realizace stavbv

KUS 38,000 51,74 1 965,98

dodatkové tabulky normální velikosti 6-8,000 [G] 
Celkem: A+B=38,000 [Cl 
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na mlsté určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

13 2018_OTSKP 914123
DOPRAVNÍ zn ač k y  ZAKLADNI v el ik o s t i o c el o v é  FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 

demontáž a odvoz d o  dokončení stavbv KUS 38,000 51,74 1 965,98

značky základní velikosti vč. podstavců a sloupců 30=30,000 (A] 
dodatkové tabulky normální velikosti 8=8,000 [B]
Celkem: A+B=38,000 [Cl

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

14 2018_OTSKP 914129
DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ 

oronáiem svislého dopravního značení 4 měsíce KSDEN 4 560,000 17,25 78 639,32

(30+8)*120=4 560,000 |A1
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen 
iako součin Dočtu značek a Dočtu dni Doužítí

15 2018_OTSKP 914422
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 
Osazení provizorního dopravního značení 
kompletní dodávka a údržba d o  dobu realizace stavbv

KUS 2,000 51,74 103,47

informační tabule vč. podstavce 2s2,000 (AI 
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazeni a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značkv

16 2018_OTSKP 914423
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 
demontáž a odvoz d o  dokončení stavbv KUS 2,000 51,74 103,47

informační tabule vč. podstavce 2=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

17 2018_OTSKP 914429
DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 

pronájem svislého dopravního značení 4 měsíce KSDEN 240,000 22,99 5 518,55

2*120=240,000 ÍA1
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen 
iako součin Dočtu značek a počtu dní Doužitl

18 2018_OTSKP 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA 
obnova VDZ vodící proužek š. 125mm, oboustranný 
oprava objízdných tras

M2 477,500 177,05 84543,02

(2*(1110+400+400)1*0.125=477,500 |A1 
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
• oředznačení a reflexní úpravu

19 2018_OTSKP 916112

DOPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SAMOSTATNĚ ■ MONTÁŽ S PŘESUNEM 
dočasné výstražné světlo S1 vč. napájení sada á 1 kus
Osazení provizorního dopravního značení 
kompletní dodávka a údržba d o  dobu realizace stavbv

KUS 2,000 172,45 344,91

položka zahrnuje:
• přemístěni zařízení z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na místě určeném projektem 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
• napájení z baterie včetně záložní baterie

20 2018_OTSKP 916113
DOPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ 

demontáž a odvoz d o  dokončení stavbv KUS 2,000 172,45 344,91

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

21 2018_OTSKP 916119
DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ

Dronáiem svislého doDravního značeni 4 měsíce KSDEN 240,000 22,99 5 518,55

2*120=240,000 [AI
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin
Dočtu zařízení a Dočtu dní použití.

22 2018_OTSKP 916152

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA • MONTÁŽ S PŘESUNEM 
světelně signalizační zařízení vč. podstavců a sloupků (jedna souprava) vč. napájení
Osazení provizorního dopravního značení 
komDletní dodávka a údržba po dobu realizace stavbv

KUS 1,000 5 748,49 5 748,49

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem 
• údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

23 2018_OT$KP 916153
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA • DEMONTÁŽ 
demontáž a odvoz d o  dokončení stavbv KUS 1,000 5 748,49 5 748,49

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízeni s odvozem na předepsané místo

24 2018J0TSKP 916159
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA • NÁJEMNĚ
Dronáiem 4 měsíce KSDEN 120,000 632,33 75 880,05

1*120=120,000 [AI
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin
Dočtu zařízení a Dočtu dní ooužití.

25 2018_OTSKP 916312

DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
Osazení provizorního dopravního značení 
zábrana Z2 s výstražnými světly 3ks, vč. napájení 
kompletní dodávka a údržba d o  dobu realizace stavbv

KUS 4,000 57,48 229,94

položka zahrnuje:
• přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených části

26 2018_OTSKP 916313
DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ 
demontáž a odvoz d o  dokončení stavbv KUS 4,000 57,48 229,94

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

27 2018_OTSKP 916319
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 ■ NÁJEMNÉ 

pronájem svislého dopravního značení 4 měsíce KSDEN 480,000 22,99 11 037,10

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
28 2018_OTSKP 916352 Osazeni provizorního dopravního značení 

kompletní dodávka a údržba d o  dobu realizace stavbv
KUS 19,000 17,25 327,66

položka zahrnuje:
• přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených části

29
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916353
SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ 
demontáž a odvoz d o  dokončení stavbv KUS 19,000 17,25 327,66



Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

30 2018JDTSKP 916359
s měr o v ac í d es k y  Z4 o bo u s t r  s  f ó l ií t R 1 • n áj emn ě

oronáiem svislého doDravního značení 4 měsíce
KSDEN 2 280,000 11,50 26 213,11

19*120=2 280,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin 

počtu zařízení a počtu dní použití.
0 Ostatní konstrukce a práce 306078,28

Celkem 8 895 720,26



Aspe Firma: OHL ZS, a.s.
Příloha k formuláři pro ocenční nabídky

Stavba Most
číslo a název SO SO 201
číslo a název rozpočtu: SO 201

ev.č. 14126 přes Blanici ve Strunkovicích

Most
Most

“FoT kód
Název položky jednotka

—Po3št— CENA

DOlOŽkV ooložkv jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a oráče

1 2018J3TSKP 014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU
7«mina a kameni

M3 116,378 140,85 16 392,14

odkopévky zeminy 61,378=61,378 (A) 
kamenný zához 55=55,000 [B]
Celkem: A+B=116,378 |C1
zahrnuje veškeré poplatkv provozovateli skládky souvisejíc! s uložením odpadu na skládce.

2 2018_OTSKP 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
živice

T 196,386 166,58 36 642,47

frézét 71,268*2,2=156,790 [A] 
živ. kry 17,998*2,2=39,596 [B] 
Celkem: A+B=196,386 [Cl

3 2018_OTSKP 014112
POPLATKY ZA SKLÁDKU 

beton
T 278,909 186,58 52 039,94

podklady z vozovky 29,246*2,2=64,341 [A] 
podklady z chodníku 13,046*2,2=28,701 [B] 
obruby 201,504*0,205=41,308 [C] 
vyrovnávací beton mostu 61,194*2,2=134,627 [D] 
vybourané části opěr 3,575*2,2=7,865 [E] 
plenta 1,566*0,6*2,2=2,067 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=278,909 [G]
zahrnuje veškeré ooolatkv provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 2018_OTSKP 014122
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
železobeton

T 213,883 186,58 39 907,13

římsy mostu a chodník 89,118*2.4=213.883 (AI
zahrnuje veškeré poplatkv provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 2018_OTSKP 014132
POPLATKY ZA SKLÁDKU

izolace mostu - sklobit (objem, hmotnost 1,2 t/m3)
T 9,750 1 021,18 9 956,52

406,252*0.02*1,2=9.750 [AI
zahrnuje veškeré DODlatkv provozovateli skládky souvisejíc! s uložením odpadu na skládce.

6 2018_OTSKP 02730
POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

vytyčeni podzemních inženýrských sítí
KUS 8,000 718,56 5 748,49

7 2018_OTSKP 02821
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU

KPL 1,000 11 496,98 11 496,98

zahrnuje veškeré náklady sooiené s objednatelem požadovanými pracemi
812018 OTSKP 02851 I PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KC 1.000 132 215.24 132 215.24

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 2018_OTSKP 02910
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI

Geodetické pláce po dobu výstavby
KČ 1,000 108 301,52 108 301,52

zahrnuté veškeré nákladv sooiené s objednatelem požadovanými pracemi

10 2018_OTSKP 02920
OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

záchranný orilov a transfer rvh
KPL 1,000 28 742,44 28 742,44

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 2018_OTSKP 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI DOKUMENTACE
Povodňový a havarijní nlán

KČ 1,000 114,97 114,97

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
i 1212018 OTSKP 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI MOSTNÍHO LISTU KUS 1.0001 7 473.041 7 473,04

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi_________________________________________-

13 2018_OTSKP 02943
OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNI RDS 

vypracováni realizační dokumentace stavby, vyhotovení dle SOD
KČ 1,000 206 945,59 206 945,59

zahrnuje veškeré nákladv sooiené s objednatelem požadovanými pracemi

14 2018_OTSKP 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENI
dokumentace skutečného provedeni stavbv v diaitáiní a tištěné podobě, dle SOD

KČ 1,000 34490,93 34 490,93

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
1.0001 10 347,281 10 347^2811 1512018 OTSKP 102953 I I OSTATNÍ POŽADAVKY- HLAVNI MOSTNÍ PROHLÍDKA Ik u s

položka zahrnuje:
• úkony dle ČSN 73 6221
- provedeni hlavni mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
• vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačné definuje stav mostu

1,0001 3 731,461 373<46lI 1612018 OTSKP |Q2990~ I OSTATNÍ POŽADAVKY - VLYS S PATEM VÝSTAVBY IKUS

položka zahrnuje:
• dodáni a osazeni informačních tabuli v předepsaném provedení a množství s obsahem 
předepsaným zadavatelem
• veškeré nosné a upevňovací konstrukce
• základové konstrukce včetně nutných zemních prací 
- demontáž a odvoz po skončeni platnosti

0
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Všeobecni konstrukce a práce 704546,14

1 Zemní Dráče

17 2018_OTSKP 113138

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM 
vybouráni živičného chodníku v tl. 50mm, s naložením na dopravní prostředek a odvozem na 
skládku
odměřeno v ACAD

M3 17,998 796,74 14 339,74

(18,818+112,142+228,996)*0,05=17,998 |Al
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

18 2018OTSKP 113148

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM 
vybourání podkladních vrstev vozvoky v tl. 40-1 OOmm, s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem na skládku 
plocha odměřena v ACAD

M3 29,246 597,84 17 484,51

41.250*7.090*0.1=29.246 [AI
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání-tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).__________^

19 2018_OTSKP 113158

ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM 
odstraněn podkladů z chodníků v ti. 15-20cm, s nalžením na dopravní prostředek a odvozem 
na skládku 
odměřeno v ACAD

M3 13,046 1 195,69 15 598,91

(16.911+13,441 +3,819+10.702+20.356)*0.2=13,046 |A1
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doDlřuifcím textu k Doložce).

20 2018_OTSKP 113524

ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 

odstranění stávajících obrub, vč. betonové patky, s naložením a odvozem na skládku 
objem, hmotnost suti 0,205 t/m 
délka odměřena v ACAD

M 201,504 43,69 8 803,41

74.515+19,477+107,512=201.504 ÍA1



Položka zahrnuje veškerou manipulaci $ vybouranou sutí a 6 vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

21 2018_OTSKP 11352B
ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH - DOPRAVA
DříDlatek za odvoz na skládku vzd 20km tkm 3 022,560 6,90 20 850,18

201,504*15=3 022,560 ÍA)
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin 
hmotnosti ítl a Dožadované vzdálenosti íkml.

22 2018_OT$KP 113728

FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
frézování stávajících zpevněných ploch v ti. 5cm
odvoz na skládku za poplatek
plocha odměřena v ACAD
viz Dříloha č. 2 situace

M3 71,268 746,61 53209,66

0,05*(7,068*108,072+7,469+3,389+16,593+66,414)=42,886 [A]
0,05*((7,090*108,072+7,469+3,389+16,593+66,414)-(41,250*7,090))=28,382 [B]
Celkem: A+B-71,268 ÍC|
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

23 2018_OTSKP 12110
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
sejmutí omice v tl. 15cm ze silničních svahů. Uložení v místě stavby pro zpětné rozprostřeni

M3 49,958 86,23 4 307,74

(3,173+16,423+71,063+54,228+42,915+100,222+12,727+32,300)’0.15=49,958ÍA1 
položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

24 2018_OTSKP 12273

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
odkopávky pro drenáže a dobetonávky křídel, materiál uložen v místě stavby pro zpětné použití 
odměřeno v ACAD

M3 45,798 77,64 3 555,71

1,995*3,699*3,55+0,5+8,4)*1,095=45,798 fAl

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
• ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
• ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
• příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
• čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
• potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
• vytahování a nošení výkopku
- svahování a pfesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
• ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
• zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupřů v podloží a lavic na svazích, nenf-K pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožřující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
• nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. 1, ODVOZ DO 20KM

25 2018_OTSKP 122738 odkopávky pro drenáže a zřízení opevnění křídel, s naložením a odvozem na skládku 
odměřeno v ACAD

M3 15,580 351,81 5481,16

odkop pro opevnění křídel 0,7*0,35*(8,39+7,5+14,5+22,6+3.2+2,75+4,65)=15,580 |A1

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
• kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
• příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, odvánu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
• zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
• udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
• třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožřující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR. 1, ODVOZ DO 20KM

26 2018_OTSKP 124738 výkop v korytě řeky pro kamenný zához, $ naložením a odvozem na skládku 
odměřeno v ACAD

M3 54,999 285,13 15 681,59

0,3*2,1*14,55*6=54,9



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
• ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopáwek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
• čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
• vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plán 
znehodnocené klimatickými vlivy
• ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupřú v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
• udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
• veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
• nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

VYKOPÁVKY ZE ZEMNlKÚ A SKLADEK Tft. I
27 2018_OTSKP 12573 naložení a přesun materiálu z výkopu do násypu svahů a zemních kuželů a omice na 

ohumusování
M3 95,756 86,23 8 256,78

odkop pro drenáže a dobetonávky křídel 1,995*3,699*3,55+(9,5+8,4)*1,095=45,798 [A] 
omice na deponii pro zpětné ohumusování 49,958=49,958 [B]
Celkem: A+B=95,756 ÍC1

položka zahrnuje:
• vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopArky nezapažené i zapažené
• ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
• čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
• těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
• ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáty, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
• odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

28 2018_OTSKP 12993
ČIŠTĚNI POTRUBÍ DN DO 200MM

pročištění orúwrtů na spodku nosníků KA3 oro odvodňovací trubičkv
M 6,000 564,62 3 387,70

6*10*0,1=6,000 [AI
• vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 
skládku (bez poplatku)_____ __________________ ________________________________

29 2018_OTSKP 171102
ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS 
dosypání silničních svahů a zemních kuželů kolem křídel M3 45,798 59,78 2 738,00
využití materiálu z výkopu

položka zahrnuje:
• kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přfp. 
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
• ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
• ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
• spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
• svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
• odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
•veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

30 2018_OTSKP 17180 dosypání silničních svahů a zemních kuželů kolem křídel, vč. nákupu a dovozu chybějícího 
materiálu M3 13,254 647,28 8 579,05

odměřeno v ACAD
celkový objem násypu 21,9*0,5+(1,995*3,699*3,55- 
2,5*1,5*1,2)+20,607*0,5+21,468*0,75=59,052 [A] 
odpočet matriál z výkopu -45,798=-45,798 JB] 
Celkem: A+B=13,254 fCl



položka zahrnuje:
• kompletní provedeni zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
• úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysouěenlm, příp. 
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
• hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
• ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemni konstrukce znehodnoceně klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavíráni povrchů svahů
• zřízení lavic na svazích
• udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v Cáožřšti
- veškeré pomocné konstrukce umožťiijící provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

31 2018_OTSKP 8222

ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M 
rpětné rozprostření omice uložené v místě stavby tl. 10-15cm 

sdměřeno v ACAD

VI2 333,100 31,04 10 340,04

položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

32 2018_OTSKP 8241

ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM
založení trávníku na ohumusovaných plochách vč. osetí a zalévání po dobu výstavby 

odměřeno v ACAD

M2 333,100 17,25 5 744,46

1

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše 

bez ohledu na sklon terénu
Zemní práce 198 358,64

2 Základv

33 2018_OTSKP 21263

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 
rubová drenáž opěr z trub HDPE DN 150, vyústění přes křídla 

odměřeno v ACAD
viz nříloha č. 7 podélný řez - nový stav

M 25,182 153,25 3 859,26

(11,714+13,068+0,4)=25,182 |A1

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě téžrtelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy
• zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
• dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
• obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončeni trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 

objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnítrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

34 2018_OTSKP 21341

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) 
podélná a příčná drenáž z plastbetonu 
odměřeno v ACAD
viz Dříloha č. 7 DOdélný řez • nový stav

M3 1,050 163111,52 171 267,10

příčná drenáž 2*0,3*(0,015+0,035)*(11,37+10,628)=0,660 [A] 
podélná drenáž 0,15*0,035*(36,964+10,458+26,774)=0,390 [B]

Celkem: A+B=1,050 [Cl
Položka zahrnuje:
• dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstw předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

35 2018_OTSKP 21361

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
ochrana izolace na rubu opěr a separace matrací s těsnícíc vrstvou geotextilií 800 g/m2 
odměřeno v ACAD

M2 26,904 215,80 5 805,84

(9,4+8,3)*(0,32+0,9+0,3)=26,904 ÍA1
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotexlfiie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 
mimostaveništní a vnítrostaveništní dopravy
• provedení drenážní vrstw oředeosaných rozměrů a předepsaného tvaru

36 2018_OTSKP 261613
VRTY PRO KOTVENI AINJEKTAZ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM 

vrtv Dro kotw dobetonovaných křidel Dním. 22mm hl. 0.6m
M 9,660 594,74 5 745,18

3*7*0,46=9,660 [AI 
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné ívčetně odoažení) i trvalé

37 2018_OTSKP 261616
VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR VI D DO 80MM 
vrtv oním. 80mm. dl. 800mm. Dro osazení trubiček odvodňovačů izolace

M 3,200 4138,91 13 244,52

2*2*0,8=3,200 [A| 
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné ívčetně odoažení) i trvalé

38 2018_OTSKP 26164

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. VI D DO 200MM 

vrty pro osazení odvodňovačů vozovky pním. 160mm, dl. 800mm 
odměřeno v ACAD

M 6,400 5 134,55 32 861,12

2*4*0,8=6,400 [AI 
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné ívčetně odoažení) i trvalé

3S 2018_OTSKP 285361

KOTVENI NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUZE DL. DO 3M
KŘÍDLA
osazení vlepených kotev dobetonovaného křídla z výztuž prům. R16, dl. 3m z B500B, vč. 

zálivky qroutex_________________________________

KUS 21,000 96,0C 2 015,99

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozni úpravu, její osazení do 
vrtu, zainjektováni a napnutí, případně opěrné desky 

nezahrnuje vrtv

4( 2016_OTSKP 285382 R

MECHANICKÉ KOTVY BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTU

ZÁVĚRNÉ ZDI
mechanické kotvy M16 dl 250mm vč. vrtu a aktivace 
dle tl. Dňlehlé deskv zkráceny

KUS 114.00C 279,4C 31 851,55

Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém 
případně nutné lešení



41 2018_OTSKP 285392 1

DODATEČNÉ KOTVENI VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ

SPŘAŽENÁ KONSTRUKCE
vlepené kotvy z výztuže B500B pním. R16 dl. 400
vč. provedení vrtu prúm.26mm hl. 110mm a zálivky groutex
20% kotev vzájemně svařeno
viz příloha č. 10 schéma výztuže spřažené desky

KUS 1 720,000 96,77 166 444,50

20*86=1 720,000 fAl
Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profitu a předepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém 
nřínadně nutné lešení

42 2018_OTSKP 285392 2

DODATEČNĚ KOTVENI VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTU 

KŘIDLA
osazeni vlepených kotev křídel z výztuže B500B přím. R16, dl. 400mm
vč. provedení vrtu a zálivky groutex
viz příloha č. 10 schéma výztuže spřažené desky

KUS 364,000 96,77 35 224,30

Položka zahrnuje:
dodáni výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém 
případné nutné lešení

43 2018J0TSKP 285394

DODATEČNÉ KOTVENI VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTU 

kotvy pro kotvení říms, vč. vývrtu hl. 155mm v betonu a těsnění 
odměřeno v ACAD
viz příloha č. 13 tvar a schéma výztuže říms

KUS 151,000 764,60 115 485,09

20+37+37+6+6+45=151,000 [AI
Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém 
nřínadně nutné lešení

44 2018_OTSKP 28931
STŘÍKANÝ BETON
prolití kamenného záhozu řídkým betonem, cca 25% objemu záhozu

M3 30,555 4240,66 129 573,37

(1,2*4*14,55+1,8*2*14,55)*0,25=30,555 |A1

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a tflatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nátitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich,
• úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
• úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
• nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,
• případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy 713377,32

3 Svislé konstrukce

45 2018J0TSKP 317125

ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37) 
římsy z lícních prefabrikátů z betonu C 30/37 • XF4 vč. kotvení 
odměřeno v ACAD 
viz nřiloha č. 6 Dflčnv řez - novv stav

M3 12,522 44 231,98 553 872,79

0,7*0,12*(62,475+26,631+43,239+16,7241=12,522 FAl

• dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladováni, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana 

dílců,
• u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 
závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
• zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
• úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
• další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. díla (úprava pohledových 
ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízeni, zkoušení a měřeni dílců a pod.).

4i 2018_OTSKP 317325

ŘlMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
římsy z ŽB C 30/37 - XF4, zahrnuje bedněni a jeho odstranění, ztracené bednění z 
dřevovláknitých desek ti. 20mm v ploše 58,4m2 
vč. povrchové úpravy říms striáží 
odměřeno v ACAD
viz příloha č. 6 • příčný řez - nový stav a č. 13 tvar a schéma výztuže říms

M3 70,348 9 364,58 658 779,14

0,534*88,88+0,372*61,521=70,348 fAl



položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustoté výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných pfísad a technologií výroby betonu,
• zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očistění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovaclch a odskružovacfch prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení Čerstvého betonu, 
výztuže a dopisových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
• zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopisových konstrukcí a vybaveni,
• úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a dopisových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
• opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
• případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
• úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505, B500B
47 2018_OTSKP 317365 výztuž říms ocel prům R12 B500B

viz příloha č. 13 tvar a schéma výztuže říms
T 11,248 28 253,82 317 798,98

70,3*0,16=11,248 [AI 

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže,
• zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazeni dopisových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jej (ho zabetonování,
• úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
dopisových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedení do měřících skříni nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 
uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

48 2018 OTSKP 333325

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) 

dobetonování vrchu závěrných zdí a křídel z betonu C30/37 - XF2, vč. bednění a jeho 
odstranění M3 28,636 5 986,73 171 435,97
odměřeno v ACAD
viz Příloha č. 7 podélný řez • nový stav. č. 8 oůdorvs - nový stav
vrch závěrných zdí 0,062*(10,76+11,93)«1,407 [A] 
křidla (44,87+5,49+3,04+19,45)*0,26*1,2+2,5*1,5*1,2*27,229 [B] 
Celkem: A+B*28,636 [Cl

• dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvalty povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacich prostředků,
• podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich,
• úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
• úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
• výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
• opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
• úpravy pro osazení zařízení odíraný konstrukce proti vlivu bludných proudů

49 2018_OTSKP 333365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL Z OCEL110505, B500B
výztuž pro dobetonování vrchu závěrné zdi z výztuže ořům. R12. ocel B500B T 0,168 28 253,82 4 746,64

0,12*1,4=0.168 |Al

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
• dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevněni výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
• úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
• odíránu výztuže do doby jejího zabetonování,
• úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
• veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
• vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedeni do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 
uváděj! položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízeni a úpravy pro ně,
• osazeni měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

50 2018_OTSKP 333366
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ
výztuž dobetonování křídel z Karí sítí ořům. 8mm 150/150. ocel B500B T 1,632 28 253,82 46 110,24

0,06*27,2=1.632 [AI



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříháni, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a kryti 

výztuže betonem,
• veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevněni výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
• úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
• úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

dopisových konstrukci,
• veškerá opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastni měřicí skříně se 

uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
• osazeni měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 1752 743'78

4 Vodorovné konstrukce
MOSTNÍ NOSNĚ DESKOVĚ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

51 2018_OTSKP 421325
zabetonováni spřažené desky z betonu C30/37 XF2 vč. bedněni a jeho odstranění
odměřeno v ACAD
viz Dříloha 09 tvar sořažené deskv

M3 81,357 6 821,21 554 953,51

2,146*37,179+(0,267*1,079*10.907/2)=81,357ÍA1

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovaclch a odskružovaclch prostředků,
• podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náiitků, a sedel,
• zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav kolem nich,
• úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
• ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
• konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů,
•opatření povrchů betonu izolací proti zemní vthkosti v částech, kde pfijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVĚ KONSTRUKCE z  OCELI 10505, B500B
5 650,7652 2018_OTSKP 421365 výztuž spřažené desky z ocel výtuže prům R14, ocel B500B 

viz Dříloha č. 9 tvar spřažené deskv

T 0,200 28 253,82

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
výztuže betonem,
• veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
• vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedeni do měřících skříní nebo míst pro měřeni bludných proudů (vlastní měřící skříně se 
uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VÝZTUŽ MOSTNÍ d es k o v ě k o n s t r u k c e z  k ar i s ít i

28 253,82 160 990,2753 2018_OTSKP 421366 výztuž spřažené desky karí síti prům 8mm 150/150, ocel B500B 
viz Dříloha č. 9 tvar SDřažené deskv

T 5,698

0,07*81,4*5,698 [AI

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
výztuže betonem,
• veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
• úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
• veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojeni výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedeni do měřících skříní nebo míst pro měřeni bludných proudů (vlastní měřici skříně se 
uvádějí položkami SD 74.
• povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
• separaci výztuže,
• osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

PODKLADNÍ a  v ý pl ň o v é  v r s t v y  z  PROSTÉHO BETONU C12/15

54 2018_OTSKP 451312
podkladní beton z C12/15-X0 v ti. 15cm pod konce křídel a pod římsy, vč. bednění a jeho 

odstranění
M3 11,659 2168,16 25 278,55

odměřeno v ACAD
konce křídel 2,7*1,55*0,15=0,628 (A] 
pod římsy (44,47+5,67)*1,1*0,2=11,031 [B] 
Celkem: A+B=11,659 [Cl



•dodáni čerstvého betonu (betonové smési) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru při jakékoív hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a zpCeobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
• užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
• zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálítků, a sedel,
• zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
• úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
• ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
• výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
• opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
• případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
• úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

55 2018 OTSKP 451313

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 

podkladní vrstva z hubeného betonu v místě pravého chodníku u náhonu M3 1,680 3 816,82 6 412,26
odměřeno v ACAD
0.35*0,3*16=1,680 [AI

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
• užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náktků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
• nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
• případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
• úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

56 2018_OT$KP 451314
podkladní deska pod drenáž z betonu C25/30, tl. 15cm 
odměřeno v ACAD
viz příloha č. 07 Dodélný řez - nový stav

M3 0,876 4281,30 3 750,42

0,15*0,33*(9,4+8.3)=0,876 |A1

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a odíránu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
• užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dte požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálítků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
• úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37
57 2018_OTSKP 451315 vybetonování otvorů po původních odvodňovačích z betonu C30/37 - XF2 vč. bednění a jeho 

odstranění
M3 0,216 4 478,70 967,40

12*0.8*0,15*0,15=0,216 (A)



• dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pfi jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
• zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
• zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
• bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
• podpěrné konstr. (slouže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
• nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

58 2018 OTSKP 458313

VÝPLŇ ZA OPĚRAMIA ZDMI Z DRENÁŽNÍHO BETONU DO C16/20 (B20) 

vyplnění jam za opěrami drenážním betonem MCB M3 19,293 3 485,88 67 253,15

odměřeno v ACAD
(9,4+8,3)*1,09=19.293 [A]

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pfi jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
• zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
• vytvoření kotevních čet, kapes, nálitků a sedel,
•zřízení všech požadovaných otvoru, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich,
• úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
• úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
• konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
• výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
• úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

59 2018_OTSKP 46251 kamenný zakfínovaný zához z balvanů 63/600 (do 250kg) a prolití řídkým betonem 
odměřeno v ACAD

M3 122,220 1 421,03 173 677,84

1,2*4*14,55+1,8*2*14,55*122,220 [AI 
položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy

60 2018_OTSKP 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

opevnění podél křídel a opěrných zdí lomovým kamenem ti. 20cm do betonu C25/30 ti. 15cm
odměřeno v ACAD
viz příloha č. 8 půdorys - nový stav

M3 13,984 6 984,07 97 665,22

(0,6*(8,39+7,5+14,5+22,6+8,2+2,75+4,65))*0,35=13,984 [AI 
položka zahrnuje:
• nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
• zřízení spojovací vrstvy
• zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínovánim
• úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

61 2018 OTSKP 46731
STUPNĚ A PRAHY VODNlCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU
zakončení opevnění v patě svahu betonovým prahem 800/600 z betonu C30/37 - XF4 M3 1,008 4281,30 4 315,55

odměřeno v ACAD
3*0,8*0,6*0,7=1,008 [AI

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a 
ochranu betonu,
• zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s Cpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich,
• úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
• nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
• výplň, těsnění a tmelení spař a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
• případné zřízeni spojovací vrstvy u základů

4 Vodorovně konstrukce 1100 914,93

Komunikace



VOZOVKOVE VRSTVY ZE éTERKOPÍSKU TL. DO 150MM

62 2018_OTSKP 56343 podklad chodníku mimo most ze štěrkopísku v tl. 15cm 
odměřeno v ACAD

M2 65,229 97,72 6 374,46

16,911+13,441 +3,819+10,702+20,356=65,229 [AI
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postňky, nátěry
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

63 2018JDTSKP 56361 podkladní vrstva pod pochozí vrstvu chodníku z R-materiálu vtl. 50mm 
odměřeno v ACAD

M2 65,229 72,43 4 724,60

16,911 +13,441 +3,819+10,702+20,356=65,229 [AI

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
• uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• Cpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5K6/M2

64 2018_OTSKP 572213
spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,25 kg/m2 a 0,40 kg/m2
odměřeno v ACAD
viz Dříloha 6 Dřfční řez - noví stav

M2 1 739,200 15,29 26 594,07

v množství 0,25 kg/m2 869,6=869,600 [A] 
v množství 0,40 kg/m2 869,6=869,600 (8]
Celkem: A+B=1 739,200 [Cl
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- Cpravu napojení, ukončeni

65 2018J0TSKP 574A34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 118 TL. 40MM

obrusné vrstva vozovka z ACO 11+ tl. 40mm
odměřeno v ACAD
viz Dříloha 6 Dřfčrrí řez - noví stav

M2 869,595 247,93 215 600,70

na mostě 273,095=273,095 [A| 
mimo most 596,5=596,500 [B] 
Celkem: A+B=869,595 [Cl

• dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- Cpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 50MM

66 2018_OTSKP 574A44 pochozí vrstva chodníku z ACO 11+ vtl. 50mm 
odměřeno v ACAD

M2 65,229 375,72 24 507,92

16,911+13,441+3,819+10,702+20,356=65,229 ÍA1

- dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ASFALTOVÝ BETON PRO L02NI VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 50MM

67 2018_OTSKP 574C46
ložná vrstva na mostě ACL 16+ tl. 50mm
odměřeno v ACAD
viz Dříloha 6 Dříční řez • noví stav

M2 273,100 291,62 79 641,65

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ASFALTOVÝ BETON PRO L02NI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

68 2018_OTSKP 574C56
ložná vrstvy vozovky mimo most ACL 16+6.60mm 
odměřeno v ACAD
viz Dříloha 18 Dříční řez náhonem - noví stav

M2 596,488 312,37 186 326,67

386,710+209,778=596,488 |A1

- dodání směsi v požadované kvafitě
• očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- Cpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

2018 OTSKP 575C43

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM 
ochrana izolace litým asfaltem MA 111V 35mm na mostě 
odměřeno v ACAD
viz příloha č. 7 podélný řez • nový stav

M2 273,115 662,23 180 863,82

38,06*7,0+6,695=273,115 [AI

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- Cpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE

70 2018_OTSKP 58260A
vodicí linie v chodníku z dlažby červené reliéfní 8. 6cm
odměřeno v ACAD
viz Dříloha č. 8 Důdorvs • noví stav

M2 9,134 724,31 6 615,84

0,4*(3,86+4,56+6,63+3,21 )+0,6*(0,5+0,3+1,56+0.691=9,134 |A1



• dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
• úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 731248,73

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

71 2018 OTSKP 626121

REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM 
sanace NKa SS bez kam. obkladu - reprofilační malta v tl. 10-15mm a finální stěrka ti. do
5mm M2 963,900 1 123,78 1 083 214,94

odměřeno v ACAD
viz Dříloha č. 06 DříčnV řez - noví stav
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případné zatření spař zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce

SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM

72 2018_OTSKP 62631
sanace NK a SS bez kam. obkladu - spojovací můstek 
odměfeovACAD
viz příloha č. 06 příční řez - noví stav

M2 963,900 7,70 7 424,90

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spař zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a nodněmé konstrukce

73 2018_OTSKP 62651

OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ

sanace NK a SS bez kam. obkaldu - ošetřeni výztuže ochranným nátěreme
odměřeno v ACAD
viz příloha č. 06 příční řez - noví stav

M2 364,100 317,55 115618,68

0,25*(492,4+577,9+386,1)=364,100 [AI 
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
položení vrstvy v předepsané tioušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

74 2018_OTSKP 62665
REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETl 
reiniektáž kanálků podélného nřednětí nrúm 32mm cca 10%

M 429,000 57,01 24 458,80

((6*12+4*12+2*11,5)*10*31*0,1=429,000 [AI
zahrnuje obnažení a očištění kotevní desky, vyvrtání otvoru pro injektáž v betonu nosníku, 
zavedení kanyl pro injektáž a pro odvzdušnění, namíchání injektážní směsi a vyplnění trubek 
tlakovým zařízením
nezahmuie bourání obetonováních čel nosníků a zpětné zabetonování

75 2018_OTSKP 62745
SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU 
sanace SS s kamenným obkladem - dospórovánl zdivá 
odměřeno v ACAD

M2 142,433 370,89 52 827,33

6

20,199+19,847+37,044+22,333+(4*2,5*2)+(3.636+4,0341*3=142,433 [AI 
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
vyčištění spař (vyškrábání), vypláchnutí spař vodou, očištění povrchu 
spáro vání
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení
Opravy povrchů, podlahy, výplni otvorů 1283544,65

7 Přidružená stavební vvroba

76 2018_OTSKP 711112

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PASY 
izolace vrchu křídel natavenými pásy z modifikovaného asfaltu na pečetící vrstvě 
odměřeno v ACAD
viz oříloha č. 7 oodélní řez - noví stav

M2 132,458 454,13 80 153,23

(46,974+7,051+5,158+20,931+2,6721*(1,2+0,4)=132,458 [AI

položka zahrnuje:
• dodání předepsaného izolačního materiálu
• očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
• zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle 
příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
• úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
• úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedeni požadovaných zkoušek
• nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY

izolace mostovky natavenými pásy z modifikovaného asfaltu tl. 5mm na pečetící vrstvě vč.
290 682,5677 2018_OTSKP 711412 přetažení na rub opěr 

odměřeno v ACAD
viz Dříloha č. 7 oodélní řez • noví stav

M2 423,905 685,73

40,75*10,258+(1,08*10,91/21=423,905 |A1

položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému pode 
příslušného technolog, předpisu
• zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
• zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
• úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

78 711462

IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 

ochrana izolace pod římsami natavenými asfaltovými pásy s kovovou vložkou M2 266,087 781,79 206 025,34
odměfeno v ACAD
viz Dříloha č. 7 • podélní řez - noví stav
38,02*1,5+38,703*2,3+(46,974+7,051+5,158+20,931+2,672l’(1,2+0,251=266,087 [AI



položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetřeni podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet, 
soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
• zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
• úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištěni odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 
pro zadání stavby nestanoví jinak
• ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
• úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
• provedení požadovaných zkoušek
• nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

79 2018 OTSKP 76422

OPLECHOVANl a  LEMOVANÍ KONSTRUKCI z  MĚDĚNÉHO pl ec h u  
okapnička římsy měděná M2 22,560 1 608,54 36 288,71
viz příloha č. 6 příčný fez - nový stav
(88,88+61,521 )*0.15=22,560 fAl

- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů 
(i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, 
upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, 
dilatací a pod. a nenMi zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně 
úprav povrchu před nátěrem.
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništnf a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATEREM JEDNOVRST

80 2018_OTSKP 78311
Sanace krajních opěr bez kam. obložení - penetrace inhibitorem koroze
odměřeno v ACAD
viz příloha č. 6 příčný fez - nový stav

M2 364,100 369,51 134 539,63

0,25*{492,4+577,9+386,1)=364,100 ÍA|

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení 
nátěru předepsaným postipem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

81 2018_OTSKP 78381

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)
sanace NK a SS b ez kam obkladu - ochranný barevně sjednocující nátěr povrchu betonu 
odměřeno v ACAD
viz Příloha č. 06 Příčný řez • nový stav

M2 963,900 432,75 417124,08

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným 
postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

82 2018_OTSKP 78382
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) 
ochranný penetrační nátěr povrchu říms a ramp 
odměřeno v ACAD

M2 446,392 163,49 72 979,30

61,521*2,555+88,877*3,254*446,392 ÍA1
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným 
postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

7 Přidruženi stavební výroba 1219 792,85

8_____________________________Potrubí
VYŠKOVA ÚPRAVA MŘÍŽI

83 2018_OTSKP 89922 výšková úprava stávajících vpustí 
viz příloha 8 oůdorvs - nový stav

KUS 2,000 3 652,59 7 305,18

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

t Potrubí 7 305.»

9 Ostatní konstrukce a práce
ZABRADLl s il n ič n í S VODOR MADLY • DODÁVKA A MONTÁŽ

84 2018_OTSKP 9111A1 silniční trubkové zábradlí dvoumadlové, výšky 1,1 Om část kotvená, část zabetonovaná 
odměřeno v ACAD

M 24,500 4 368,85 107 036,86

kotvené zábradlí 2*3,0*6,000 [A]
zábradlí se zabetonováním 16,0+2,5*18,500 {B]
Celkem: A+B=24,500 [Cl 
položka zahrnuje:
• dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazeni sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků 
a nutných zemních prací)_____________________________________

zAbr adU MOSTNÍ s e  SVISLOU VÝPLNI - DODÁVKA a  MONTÁŽ

85 2018_OTSKP 9112B1
mostní odnimatelné zábradlí z otevřených profilů se svislou výplní, výška 1,1 Om vč. kotvení
odměřeno v ACAD
viz příloha č. 14 schéma zábradlí

M 168,910 5 202,38 878 734,37

62.521+34,044+60,017+12,328*168,910 ÍA1 
položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak
případné nívelační hmoty pod kotevní desky

86 2018_OTSKP 9112B3

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ • DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 

odstranění stávajícího mostního zábradlí, s nalžením a odvozenm do šrotu 
kompletní likvidace v režii zhotovitele 
délka odměřena v ACAD
viz Příloha 02 Příčný řez - stávající stav a 04 oůdorvs - stávající stav

M 126,941 607,67 77 138,58

15,919+17,094+59,992+33,936=126,941 fAl 
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- ieho odvoz na předepsané místo

8712018 OTSKP 191355 I (EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU IKUS I 2,0001 781.791 1 563.59

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a
nutných zemních prací a zabetonování

68 2018_OTSKP 914123

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 

demontáž stávajícího dopravního značení, $ naložením na dopravní prostředek a odvozem na 
SÚS

KUS 2,000 114,97 229,94

Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

89 2018_OTSKP 914321
DOPRAV ZNAČKY ZMENS VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT 

tabulka s názvem přemosťované vodoteče
KUS 2,000 229,94 459,88

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
• u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů. nutnou ooravu poškozených částí

90 2018_OTSKP 914911

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - 
DODÁVKA A MO

slouokv oro evid. číslo mostu a název vodoteče, na společný sloupek
KUS 2,000 172,45 344,91

položka zahrnuje:
• sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
• u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů. nutnou ooravu poškozených částí

91 2018_OTSKP 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 
vodorovné dopravní značení bílou barvou, vč. oředznačení

M2 63,309 177,05 11 209,08



V1aš=0,125m 108,072*0,125=13,509 [A]
V4š=0,125m (2*108,072-(15+18,9))*0,125=22,781 [B]
V2b š=0,125m kadence 1,5/1,5 (15+18,9)*0,125/2=2,119 [C]
V7 24,9=24,900 [O]
Celkem: A+B+C+D=63,309 [E| 
položka zahrnuje:
• dodání a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natíraná plocha)

92 2018_OTSKP 915211

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ • DODAVKA A POKLÁDKA 

reliéfní pásy přes silnici • vodící linie pro nevidomé 
viz Dříloha č. 8 DŮdorvs - noví stav

M2 2,310 229,94 531,16

1.65*0,1*14=2,310 ÍA1 
položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- Dředznačenl a reflexní úpravu

93 2018_OTSKP 91710
OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD
palisáda prúm 200mm, dl. 1,00m vč. bet. lože, celková délka 4,6m (23ks) 
viz Dříloha č. 8 DŮdorvs - novv stav

M3 1,678 12221,86 20 506,28

objem palisád 0,1*0,1*3,14*1,0*23=0,722 (AJ (
objem patky (0,5*0,15+0,15*0,4*2)*4,9=0,956 [B]
Celkem: A+B=1,678 [Cl
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou ooěrku.

94 2018_OTSKP 917223

SILNIČNÍ a  c ho d n ík o v é  o br uby  z  bet o n o v ý c h  OBRUBNÍKŮ SIR 100MM
chodníkový obrubník 100/250 do bet. lože s opěrou
odměřeno v ACAD
viz Dříloha č. 8 DŮdorvs • novV stav

M 114,242 496,67 56 740,51

18,152+7,93+3,98+2,2+2,2+8,25+7,94=50.652 [A]
obruba podél opevnění křídel 8,39+7,5+14,5+22,6+3,2+2,75+4,65=63,590 [B]
Celkem: A+B=114,242 [C]

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

95 2018_OTSKP 917224

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIR 150MM 

silniční obrubník (klasický, nájezdový a přechodový) do bet. lože s opěrou 
odměřeno v ACAD 
viz příloha č. 8 DŮdorvs - noví stav

M 50,413 556,45 28 052,50

19,027+8,58+4,38+8,455+9,971=50,413 |A1

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

96 2018_OTSKP 919111
ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 
naříznutí vozovky pod římsami, nad mostními závěry a v ZÚ a KÚ 

odměřeno v ACAD
M* 261,366 66,68 17 428,53

pod římsami 74,505+19,503+107,568=201,576 [A]
nad mostními závěry, ZŮ, KÚ 7,22+8,41+12,99+8,62+1,68+11,98+8,89=59,790 {B]

Celkem: A+B=261,366 [Cl
Doložka zahrnuje řezání voznvkové vrstw v nfedenrumé ttoiifiťne včetně sootřebv vodv

97 2018_OTSKP 919112
ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 

zaříznutí vozovky v tl. 10cm na začátku a konci upravovaného úseku 
odměřeno v ACAD

M 35,272 112,67 3 974,11

11.982+1,677+12,994+8,619=35,272 [AI
Doložka zahmuie řezání vozovkové vrstw v Dředeosané tloušťce, včetně sootřebv vodv

98 2018_OTSKP 931182
VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAŘ Z POLYSTYRENU TL 20MM 
rozdilatování spřažené desky a říms polystyrenem tl. 20mm 
odměřeno v ACAD

M2 8,131 189,36 1 539,65

spřažené desky (10.754+11,890)*0,26=5,887 (A] 
římsy 2*0,264*1,69+2*0,264*2,56=2,244 [B]
Celkem: A+B=8,131 [Cl
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před
LDravou. očištění okolí soárv d o  úoravě

99 2018_OTSKP 931326
TĚSNĚNI DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮft DO 800MM2 
těsnění spař 40/20 zálivkou z modifikovaného asfaltu 
odměřeno v ACAD

M 261,366 131,07 34 256,08

pod římsami 74,505+19,503+107,568=201,576 [A]
nad mostními závěry, ZÚ, KÚ 7,22+8,41+12,99+8,62+1,68+11,98+8,89-59,790 |B]
Celkem: A+B=261,366 |C|
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahmuie těsnící Drofil

100 2018_OTSKP 93136

PŘEKRYTI ASFALTOVOU LEPENKOU 

separační lepenka pro zřízení pérové desky 
odměřeovACAD
viz příloha č. 9 tvar spřažené desky

M2 31,912 331,34 10 573,81

15,922+15,990=31,912 |A1
Doložka zahmuie dodávku a Dřtoevnění oředeDsané leDenkv. včetně nutnVch ořesahů

101 2018_OTSKP 931384
TÉSNÉNl DILATAČNÍCH SPAŘ SILIKONOVÝM TMELEM PRÚftEZU DO 400MM2 
těsnění dilatačních soar říms 20/20 s Dředtěsněním

M 15,480 251,78 3 897,61

(4,305+3,4351*2=15,480 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahmuie těsnící Drofil

102 2018_OTSKP 93140

MOSTNÍ zAv ér y  PODPOVRCHOVÉ
podpovrchové mostní závěry s dňatací + -15 mm, bez ocel. lůžka 
odměřeno v ACAD
viz příloha č. 7 podélný řez - nový stav

M 22,960 25 232,42 579 336,27

10,905+12,055=22,960 [AI

- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení
• řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
• bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
• úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog, předpisu, včetně 
předepsaného nastavení
• zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél 
vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
• ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a 
opatření
-konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných 
konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmeleni, těsnění, výplň spař a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
• provedení odborné prohlídky, ie-li požadována

103 2018_OTSKP 935212 R
SKLUZY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL 150MM 
skluzy z bet. prefa tvárnic š=300mm do bet. lože tl. 150mm 
odměřeno v ACAD

M 5,000 973,79 4 868,97



položka zahrnuje:
- dodávku a uloženi příkopových tvárnic předepsaného rozméru a kvality
- dodáni a rozprostřeni lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané 
tloušťce
• veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništnf dopravu
- ukončeni, patky, spárováni
- mčřl se v metrech běžných délky osy žlabu
MOSTNÍ ODVODŇOVACl SOUPRAVA 300/500

104 2018_OTSKP 936532 mostní podobrubníková odvodfovacl souprava, mříž vpusti 500/300 
viz Dřfloha č. 8 oůdorvs - nový stav

KUS 8,000 16 837,21 134697,66

položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni kompletní odvodfovacl soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a 
zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnicího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištěni a ošetřeni
• zřízení kompletní odvodfovacl soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně 
všech výškových a směrových úprav
- zřízeni odvodfovacl soupravy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- prodlouženi odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodfovače do 
dalšího odvodfovacfho zařízeni
- úprava odvod, soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél 
vozovek, napojení izolaci a pod.)
- ochrana odvodfovacl soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní 
úpravy a opatřeni
• konečné úpravy odvodfovacl soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou 
součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spař a pod.
• úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodfovacl soupravy
• opatřeni odvodfovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována______________________________________

105 2016_OTSKP 93656

NIVĚ LAČNI ZNAČKA NA KONSTRUKCI
zřízení nivelační značky na konstrukci, vč. jejího geodetického zaměřeni a zanesení do 
výškového svstému

KUS 1,000 643,95 643,95

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

106 2018_OTSKP 93664

MOSTNÍ ODVODŇOVACl TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU 

vlepení odvodfovacfch trubiček do vývrtů na spodku nosníků KA dl. 0,15m a odovodfovač 
izolace dl. 0,9m 
odměřeno v ACAD

KUS 64,000 887,73 56 814,57

odvodfovacl trubičky nosné konstrukce dl.0,15m 60=60,000 (A] 
odvodfovacl trubičky izolace dl. 0,9m 4=4,000 [B]
Celkem: A+B=64,000 fC)

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ

107 2018_OTSKP 938443 očištěni svislých stěn a opevnění s kamenným obkladem od náetové vegetace vtl voda 800- 
1000 bar

M2 142,433 149,46 21 288,14

20,199+19,847+37,044+22,333+(4*2,5*2)+(3,636+4,034)*3=142.433fA1
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

108 2018 OTSKP 938444

OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKANÍM TLAKOVOU VODOU PRES 1000 BARU 

očištěni nosné konstrukce tlakovou vodou M2 1 455,705 172,45 251 043,11
odměřeno v ACAD
horní povrch NK vtl vodou 1800-2200 bar
(37,179+1,0)*10,293+1,2*(44,985+18,930+3,066+5,686)+1,0*12,25=492,427 (A]
spodní stavba a schodiště vč. náhonu vtl vodou 1200-1600 bar
(10,751 +24,466+24,588+11,729)*4,2+(10,751 +11,729)*1,5=334,163 [B]
(46,974+7,051+5,158+20,931 )*2,5+4,248*3,5+2,5*1,0=217,653 [C]
(1,65*1,65*2)+4,283*1,65*2*1,25+(1,65+5,912)*0,3=25,381 [D] 
spodek a bok NK vtl vodou 1800-2200 bar 
(10,932+11,355+11,137)*11,551=386,081 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 455,705 [F]

109 2018 OTSKP 93857

BROUŠENÍ BETON KONSTR

zdrsnění horního povrchu nosné konstrukce, křídel a závěrných zdí příčnými vrypy v ti. 5-8mm M2 492,400 172,45 84 916,67
plocha odměřena v ACAD

položka zahmuie očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

110 2018 OTSKP 967158

VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM
bourání částí opěr a plenty u OP4, s naložením a odvozem na skládku M3 4,515 3 592,81 16 221,52

odměřeno v ACAD
opěry 1,325+1,125*0,5*4=3,575 [A] 
plenta 1,566*0,6=0,940 [B]
Celkem: A+B=4,515[C1
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání-tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynouc! z technologického předpisu a z platných

VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM

111 2018_OTSKP 967168
vybourání 28 římsy vč. dobetonovaného chodníku, s naložením a odvozem na skládku 

odměřeno v ACAD
M3 89,118 4 888,51 435 654,65

viz Dřfloha 04 Důdorvs - stávaiíci stav
0,677*87,62+0.459*61,64+0,22*4,55*1,505=89,118 |A)
- položka zahrnuje veškerou manqxrlaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů

112 2018 OTSKP 967853

VYBOURANÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 260MM 
vybouráni stávajících mostních závěrů s naložnlm a odvoze na skládku 
kompletní likvidace v režK zhotovitele M 23,407 1 448,62 33 907,83

odměřeno vACAD
viz Dřfloha 03 oodélný řez stávaifcí stav
11,044+12,363=23,407 [AI
položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na 
jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje 
v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)
položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných

113 2018 OTSKP 96787

VYBOURANÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ 
s naložením na dopravní prostředek a odvoze na skládku KUS 12,000 677,63 8131,58

komDletní fikvidace v režii zhotovitele
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uloženi na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
• položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů



ODSEKÁNI VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH

vybourání spádového betonu na nosné konstrukci, vrchu záv. zdí a křidel, s naložením a
114 2018_OTSKP 97816 odvozem na skládku 

odměřeno v ACAD
viz Dříloha 02 příčný řez - stávaiící stav

M3 61,194 3 242,15 198 399,98

0.128*38,260*10,255+1,2*0,125*(19,22+44,922+5,91+3,1)=61,194 ÍAl 
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
• položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných

ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE

115 2018_OTSKP 97817 odstranění izolace v tl. 20mm, s odvozem na skládku vzd 70 km
plocha odměřena v ACAD
viz příloha 02 příčný řez • stávaiící stav

M2 406,252 169,40 68 817,65

10,255*39.615=406,252 ÍAl
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů
Ostatní konstrukce a práce9 3148962,00



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s.

PHIoha k formuláři pro ocenéní nabídky

Stavba Most ev.č. 14126 přes Blanici ve Strunkovicích
číslo a název SO SO 402 Veřejné osvětlení
číslo a název rozpočtu: SO 402 Veřejné osvětlení

cenová Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet CENA
č.ool. soustava DOlOŽkv DOÍOŽkV jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

112018 OTSKP 02911 I OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI KČ 1,000 2 299.40 2 299,40

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
212018 OTSKP 02940 1 OSTATNÍ P02ADAVKY-VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE KČ 4,000 574.85 2 299.40

zahmuie veškeré nákladv sooiené s objednatelem nnžadovarrómi nracemi

3 2018_OTSKP 02950
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 

výchozí revizní zorává
KČ 3,000 1 149,70 3 449,09

0
zahmuie veškeré nákladv spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Všeobecná konstrukce a práce 6 047,88

Zemní práce
HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

hloubeni startovacích iam. zemina uložena vedle výkopu pro zpětný zásyp
2,0*3,5*1,5*2=21,000 ÍA1 

položka zahrnuje:
• vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
• kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
• ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
• ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
• těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
• čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (víz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
• těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
• vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
• veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

5 2018 OTSKP
HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ Tft. I

hloubení rýhy 80x40 s uložením výkopku podél rýhy pro zpětný zásyp
10*0,8*0.4=3,200 [AI 

položka zahrnuje:
• vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
• kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
• ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
• potřebné snížení hladiny podzemní vody 
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
• ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**________________________________________________________________

6 2018_OTSKP 14173
PROTLAČOVANÍ POTRUBÍ z  PLAST HMOT DN DO 200MM

kompletní dodávka a montáž, vč. starotovacf a cílové jámy, jejich výkopu a zásypu, přesuná 
zařízení technoloaie

M 40,000 1 149,70 45 987,91

položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací 
zařízeni, startovací a cílová iáma. ODěmé a vodící blokv a Dod.1

7 2018_OTSKP 17411
ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
zásvb níhv a startovacích jam materiálem oodél vvkoDu vč. rozprostření Dřebvtku

M3 24,200 110,37 2 670,98

rýha 10*0,8*0,4=3,200 (A) 
jámy 2,0*3,5*1,5*2=21,000 (B) 
Celkem: A+B=24,200 |C1

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. 
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i rCené míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
• ztížení v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
• ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
• ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce 53 555,68

4____________________________ Vodorovné konstrukce

8 2018_OTSKP 45157
PODKLADNÍ a  v ý pl ň o v é  v r s t v y  z  k amen iv a  t ěženéh o

Diskové lože tl. 10cm
M3 0,400 977,24 390,90

4

10*0,4*0,1=0,400 [AI
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništnl a vnrtrostaveníštní 
dopravu a jeho uložení
nenl-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se 0 nakupovaný materiál
Vodorovná konstrukce 390,00

7 Přidružená stavební výroba



9 2016_OTSKP 71001R
KABEL CYKY-J 4x10
komoletní dodávka a montáž kabelu v kabelové říze. vč. DroDoienl

M 54,000 459,88 24 833,47

I Svorka připojovací SPb 1KUS 2.0001 57,481 114.9711012016 OTSKP 171002R

I Svorka spojovací SS IKUS 4,0001 229.94111Í2016 OTŠKP~ I71003R

I Zemnicí kulatina FeZn průměr 10mm 56,0001 57,481 3 219,1511212016 OTSKP I71004R

IKČ 1,0001 1 149,701 1 149,7011312016 OTSKP I71005R I Svařování kulatina/kulatina + 2x asfaltový Izolační nátěr

I Upevňovací materiál fšroubv.matkv.podložky.objímky apod.1 iKč 1,0001 2 874,241 2 874,2411412016 OTSKP I71006R

IVeškerý ostatní materiál pro dokončeni dfla IKČ 1,0001 5 748,491"1512016 OTSKP I71007R

| Montážní práce vč. zprovoznéní a veškeré dalžl činnosti potřebné pro dokončení díla IKČ 1,0001 11 496,98!1612016 OTSKP I71008R

I Demontáž stávajícího kabelu VO vč. chráničkv na mostě 44,0001 1 724,551 75 880,051
1712016 OTSKP I71009R

Přidružená stavební výroba 125546,99

8 Potrubí

18 2018_OTSKP 87615
CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM 
vracovaná chránička DN 50

M 12,000 114,97 1 379,64

položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
-dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a 
těsníc! materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 
úprav
• úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízeni potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního 
zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojeni, vyvedení a upevnění odpad, výustf
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-6 tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem potrubí 
včetně případně předepsaného utěsněni konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapažertém a i v kolektorech, 
chráničkách

19 2018_OTSKP 87626
CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM 
vracovaná chránička DN 75

M 40,000 114,97 4598,79

položky pro zhotoveni potrubí plat! bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a 
těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízeni potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního 
zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústěni, 
napojeni, vyvedeni a upevněni odpad, výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-ti tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem potrubí 
včetně případně předepsaného utěsněni konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,

chráničkách___________________________________________________________________

20 2018_OTSKP 899309
DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FOLIE 

červená výstražná folie
M 12,000 13,80 165,56

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavereštnl a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

8 Potrubí 6143,99

Celkem 193665,45


