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SMLOUVA 0 DÍLO
4spRÁVA siLNrOLOMOucl{ÉHO KRA.

A
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele:  19018070180

„MOST EV.Č. 37349 - 9, PTENSKÝ DVOREK"

uzavřená podle ustanovení § 2586 I § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále

j en „občanský zákoník") mezi následuj ícími smluvními stranami:

o b j ,e,d n a t e L:   Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 7721101omouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravč, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné j ednat ve věcech technických:

IČO : 70960399
DIČ:   CZ70960399
Bankovní spojen
číslo účtu: 
Tel:  
DS: ur4ksnn
E-mail:

a
Z h o t o v i t e 1:   IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 0lomouc

kontaktní adresa: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 0lomouc

Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíI 8, vložka 2419
Zastoupen: Vladimírem Dvořákem, členem představenstva
IČO: 25869523                                          DIČ: CZ25869523
Telefon: +                  e-mai

Bankoviií spoj ení:

Číslo účtu:              

Prováděním dila pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
ve věcech technických oprávněn k j ednání :
Vladimír Dvořák, člen představenstva
stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.
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1    Předmětsmlouw

1.1      Předmětem této smlouvyje zhotoveni' díla:

„MOST EV.Č. 37349 -9, PTENSKÝ DVOREK"

v rozsahu  stanoveném  přílohou  této   smlouvy  -nabídkovým  rozpočtem  zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále j en „dílo").

1.2      Součástí   díla   je   dodávka   a   zabudování   materiálů   a   výrobků   dle   výše   uvedené
dokumentace   ve   standardu,   v cenových   a   kvalitativních   relacích   materiálů   běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3     Zhotovitel  zhotoví  dílo  svým jménem  a na vlastní  odpovědnost.  Provedením  části  díla
může   zhotovitel   pověřit   třetí   osobu.   Za   výsledek   těchto   činností   však   odpovídá
objednateli,  stejně jako  by je provedl sám. V případě,  že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu
a jejich  specializaci.  Dílo  bude  provedeno  v souladu  s  podmínkami  soutěže,  přijatou
nabídkou  zhotovitele,  pravomocným  stavebním  povolením,  právními  a  technickými
požadav]qr platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve zněm' pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon").

1.4     Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení  díla,  dále  provederi  všech  čimostí  souvisejících  s dodávkou  stavebních  a
montážních prací  a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončeni' díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostni' opatření apod.).

1.5     0bjednatel   si   vyhrazuje   právo   požadovat   rozšíření   předmětu   smlouvy   o dodávky
menšího  rozsahu  prací,  případně  požadovat  zúžení  předmětu  smlouy  a zhotovitel je
povinen  na  tyto  změny  přistoupit  a  vpřípadě  rozšíření  díla  tyto  práce  a  dodávky  za
úplatu   zajistit.    Toto    ujednáni'    se   týká   i   případných   víceprací,    které   vyplynou
z kolaudačního řízení.

1.6     Zhotovitel provede  dílo  dle zadání  objednatele,  projektové  dokumentace,  norem  ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2    Podklady

2.1     Závaznými podklady k provedem' dílajsou:

-     Tato smlouva
Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností  MSS -projekt s.r.o.,
Michelská 580/63,  140 00 Praha, pobočka Vsetín s názvem: „most ev.č. 37349 -9,
PtenslS Dvorek" (dále j en „proj ektová dokumentacec`)
Zadávací dokumentace
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~     Nabídka praci' zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým
rozpočtem ze dne únor 2019, kteráje přílohou této smlouvy o dílo (dále jen
„položkový rozpočetct)

2.2     Uvedené   smluvní   podklady  platí   v  případě  rozporů  v  uvedeném  pořadí   a  jejich
dostatečná znalost j e podpisem této smlouvy potvrzena.

3     Cenadfla

3.1      0bjednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen „celková cena dí|ac`).

3.2     Celková cena  díla,  vyplývající  ze  stanovených jednotkových  cen uvedených  v příloze-
cenové  nabídce k této  smlouvě, je  cenou  pevnou,  smluvní,  s  pevnými jednotkovými
cenami,   stanovenými  v  závislosti  na  technické  specifikaci   a  výměrách  uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH             19 572 531,06 Kě

DPH21°/o                                        4110 231,52 Kč

Celková cena dila vč. DPH    23 682 762,58 Kč

3.3     V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena.
Pro  ocenění  a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotko`ých cen uvedených
v položkových  rozpočtech  v nabídce  zhotovitele.   V případě  ocenění  víceprací,   které
v položko`ých rozpočtech nejsou  obsaženy,  budou použiů  ceny  dle  ceníku  OTSKP  v
cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č.  1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5     Celkovou cenu dílaje možno přehočit či změnit pouze v případě, že:

a)  dojde  vprůběhu  realizace  díla  ke  změnám  sazeb  DPH  nebo  ke  změnám  jiných
daňo\ých předpisů, majících vliv na cenu díla

b)  objednatel  bude  písemně  požadovat  provedení  prací  nebo   dodávek,  které  nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídlqJ o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani j e nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4    Termínplnění

4.1      Lhůta k provedení díla: 153 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2     Zhotovitel má povimost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí
o  dopravně  inženýrských  opatřeních,  nejpozději  však  do  45  kalendářních  dnů  od
nabytí  úěinnosti  této  smlouvy  (viz.  bod  11.2.).  NepřevezmeHli  zhotovitel  staveniště
v ujednané   lhůtě   a   neposkytne-li   zhotovitel   veškerou   součinnost   kprotokolámímu
převzetí    staveniště    od   objednatele,    vzniká   objednateli    oprávnění   požadovat   po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuÝ ve výši 0,02  °/o z ceny díla za každý den prodlení
s převzetím staveniště.
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4.3      0bjednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4     V  při'padě,  že  vrámci  lhůty  pro  provedeni'  díla  nastane  situace,  kdy  pro  nepříznivé
klimatické  podmín]qr  nebudou  mocí  být  dodrženy  technologické  postupy  pro   dané
stavební  práce,  je  zhotovitel  oprávněn  Žádat  prodloužení  lhůq7  pro  provedení  díla  o
při'slušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle.  Toto právo  zhotovitele je
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi,
pro  které  nelze  řádně  pokračovat  v díle,  příslušnému  pracovníku  objednatele,   a  to
písemnou fomou za využití alespoň elektronické komunikace (eLmail, datová schránka),
a  zároveň  provedením  denního  zápisu  zhotovitele  o  této  skutečnosti  do  stavebni'ho
deni'ku.  Zápis  musí být následně nejpozději  do  7 kalendářních  dnů předložen zástupci
ot)jednatele,  který  potvrdí  případnou  oprávněnost  přerušení  prací.   Pokud  zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužeiií lhůý k provedení díla zaniká.

-     Pro  účely  tohoto  ustanovem'  smlouvy  jsou  příslušnými  pracovni'ky  objednatele

mostní  technik  )   a  zaměstnanci  spravující  centrální
elektronickou adresu obj ednatele
Obsahové  náležitosti  denního   zápisu  ve  stavebním  deníku  se  řídí  čl.   9.4  této
smlouvy, a přflohou č.  16 prováděcí vyhlášlqr 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozděj ších předpisů.

4.5     Požadavku  zhotovitele   o  prodloužení  lhůů  kprovedení  díla  dle  předchozího  bodu
zhotoviteli  nebude  vyhověno,  jestliže  dle  dosavadních  denních  zápisů  ve  stavebrim
deníku bude  zjevné,  Že  zhotovitel  vjiných  kalendářních  dnech  lhůý  k provedení  díla
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probflat mohly a měly.

4.6     Dílo je  provedeno, je-li  dokončeno  a předáno.  Dokončením  díla se  rozumí  dokončení
celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy
je   dílo   dokončeno,  jeHli  předvedena  jeho   způsobilost   sloužit   svému  účelu   a  je-1i
provedeno  v souladu s projektovou dokumentací  a položkovým rozpočtem.  Objednatel
převezme dokončené dílo s \ýhradami nebo bez iýhrad.   V případě, že vzniknou vady a
nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis
o  předání  a převzetí  díla.  Staveniště bude vyklizeno  do  14 kalendářních dní  od předání
díla.  Ostatní  dokumenú  (zejména  závěrečná  zpráva,  případné  doklady  ke  kolaudaci,
případné   geometrické   plány,   doklady   o   zkouškách   a   revizích)   budou   předloženy
zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.

5    Předání a převzetí díla

5.1     Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončeni'm díla kjeho převzetí.  O
předári   a  převzetí  díla  bude  pořízen  zápis  podepsaný  oběma  smluvními  stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2     Vadou   se  pro   účely  této   smlouvy  rozumí   odchylka  vkvalitě   a  parametrech   díla
stanovených projektovou  dokumentací,  touto  smlouvou  a obecně  závaznými  právními
předpisy.

5.3     Nedodělkem  se  pro  účely  této  smlouvy rozumí  nedokončená práce  oproti  projektové
dokumentaci, nenili domluveno na záldadě dodatku ke smlouvě jinak.
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5.4     Budelli dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
sjinými  nebrání  plynulému  a  bezpečnému  provozu,  musí  být  v zápisu  o  předání  a
převzetí popsány s uvedením způsobu a temínu jejich odstranění.

5.5     Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do  10  kalendářních  dnů  ode  dne  podpisu  zápisu  o  předání  a převzetí  díla poslednňn
z účastníků, nedojde-li mezi stranami kjiné dohodě.

5     Záručnídoba

5.1     Zhotovitel  poskytuje  zárulai  za  jakost  vtrváni'  60   měsíců  na  celé   dílo   svýjimkou
stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na
120   měsíců   a   s výjimkou   vodorovného   dopravního   značení,   kde  je   záručm'   doba
sjednána v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti
G)rovozní  způsobilost)   stanovené  touto   smlouvou  přiměřené   obvyklému   opotřebeni'
běžným  dopravním  zatížením  a  vlastnosti  přiměřené  vlivu  povětmostních  podmi'nek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

5.2     Zhotovitel  odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.  Za vady díla, na něž se
vztahuj e záruka zaj akost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

5.3     Výslovně  se  ujednává,  že  na  vady  díla,  vzniklé  po  převzetí  díla,  způsobené  špatnou
údržbou  vozovky,  násilným  poškozením  těžkými  mechanismy,  pokud  dopravni'  zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuj e.

5.4     Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,   které   se  projeví  v  průběhu  záruční   doby   a  byly
způsobeny živelnými událostmi.

5.5     Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná obj ednatelem v poslední den záruční doby se považuj e za včas uplatněnou.

5.6     0bjednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

5.7     Zhotovitel je povinen nejpozději  do  7 pracovních dnů od  obdržení reklamace píseimě
nebo   mailem   oznámit   objednateli   zda   reklamaci   uznává,   jakou   lhůtu   navrhuje
k odstraněni' vad nebo zjakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává.

5.8     Zhotovitel   se   zavazuje   zahájit  práce   na   odstraňování   vad,   c>právněně   uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do  10 dnů po obdržení písemné reklamace
u  vad  nebránících  provozu,  u  vad  brám'cích  užívání  do  2  dnů  po  obdržení  písemné
reklamace.

5.9     Pokud se v průběhu záručm' doby prokáže, že tloušťka pokládané vrsftry (mimo normou
povolené tolerance) neodpovídá při'slušným technickým nomám, je zhotovitel povinen
poskytnout    objednateli    přiměřenou    slevu    zceny    krytu    komunikace    a    zaplatit
jednorázovou smluvní pokutu ve iýši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně
se sjednává, že záručni' doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.
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7    Platebnípodmínky

7.1     Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel  doloží  k  dílčí  faktuře  zjišťovací  protokol  a  soupis  provedených  prací  po

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2     Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-
1em lx za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře
zjišt'ovací protokol  a soupis  provedených prací po  položkách  dle rozpočtu,  který bude
odsouhlasen  objednatelem.  Objednatel  uhradí  zhotoviteli  faktury do  výše  90%  celkové
ceny díla bez DPH dle čl.  3  této  smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících
10%  ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp.  po  odstranění
všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačnflo souhlasu.

7.3     Splatnost  faktur  byla  dohodnuta  na  30  dnů  ode  dne  doručení  objednateli.  Oprávněně
wstavená fáktura musí mít veškeré náležitosti  daňového  dokladu ve smyslu zákona č.
235/2004   Sb.   o   dani  zpřidané  hodnoý  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  dále  musí
obsahovat Mo údaj e:

-     údaje zhotovitele, obchodníjméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
-      číslo smlouvy a denjejího uzavření,
-     předmětdíla,
-      číslo faktury,

faktuovanou částku,
-     datum uskutečnění zdanitelného plněni',
-     razítko   a  podpis   oprávněné   osoby,   stvrzující   oprávněnost,   fomální   a  věcnou

správnost Íáktury, a
-     vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

7.4     V případě,  že  fáktura  nebude  vystavena  oprávněně,  či  nebude  obsahova{  náležitosl-i
uvedené   vtéto   smlouvě,   je   objednatel   oprávněn   vrátit  ji   zhotoviteli   k doplnění.
V takovém  případě  se  přeruší  plynutí  lhůty  splatnosti  a  nová  lhůta  splatnosti  začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně wstavené faktury obj ednateli.

7.5      0bjednatel  uhradí  zhotoviteli  úrolqr  z prodlení  ve  \ýši  0,02  %  fakturované  částlq7  za
každý den i)rodlení se zaplacením fáktury.

7.6     Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající  se položkového  rozpočtu  (vj;kc}zi/ vj;+
77?evr), soupisů provedených prací (z/.z.Fvf'ovczcz'p7'ofoko/y), změn během výstavby (dodczfb;)
a faktur za stavební práce v průběhu realizace  díla táké v elektronické podobě  a to  ve
fomě  souborů  Xnfl  ve struktuře  dle  datového  předpisu  XC4.  Popis  datové  fomátu
m[Lj e umístěn na stránkách www.xc4. cz.

7.7     0bjednatel prohlašuje,  že předmět zdanitelného  plnění pořizuje pro potřeby  související
výlučně  s činností veřejné  správy,  při níž není považován za osobu povimou k dani  i
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle §  92e zákona o DPH plyne,
že  poskytovatel  plněni'  (zhotovitel)  nepoužije  režim  přenesené  daňové  povinnosti  při
poskytnutí dodáv]qJ stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň
přizná a zaplatí.

8     0dpovědnostza škodu a majetkové sankce
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8.1      Vlastníkem dílaje od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouy až do jejich dokončení a předání díla obj ednateli.

8.2     Za nedodržení temínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši  0,2%  z celkové  ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

8.3     Z důvodu nedodrženi' dohodnutého temínu k odstranění vad a nedoděllď na díle zjiště-
ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2%  z celkové ceny díla bez DPH
za každý započatý den a každou j ednotlivou vadu.

8.4     0bjeví-1i se v průběhu záruční doby skrytá vada napřevzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.5     Splatnost  smluvm'ch pokut  dle  předchozích  ustanovení  byla  dohodnuta na  14  dnů  od
doručeni' v)účtování zhotoviteli či obj ednateli.

8.6     Ustanoveními    o    smluvních   pokutách   dle   této    smlouvy   nejsou   dotčeny   nároky
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9    Stavebnídenik

9.1      Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební  deník  ode  dne  převzetí  staveniště  až  do   doby
protokolárního předání a převzetí dokončeného  díla a odstranění vad a nedodělků,  a to
minimálně   vrozsahu   stanoveném   zákonem   č.   183/2006   Sb.,   ve   znění   pozdějších

předpisů a přílohy č.  9  a č.16 prováděcí vyhlášky 499/2006  Sb.  o  dokumentaci staveb,
v platném zněm'.

9.2     Nesouhlasí+li  stavbyvedoucí  se  zápisem,  který  učinil   objednatel  nebo  jím  pověřený
zástupce,  případně  zpracovatel  projektové  dokumentace,  do  stavebního  deníku,  musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

9.3     0bjednatel  bude  zhotovitelem  infomován  o  zápisu  do  stavebního  deni'ku  učiněném
zhotovitelem  a  následně je  povinen  se  ktomuto  zápisu  vyjádřit  nejpozději  do   10~ti
pracovni'ch dnů ode dne obdržení infomace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4     Demi'  zápis  ve  stavebm'm  deníku  pro  účely  žádosti  zhotovitele  o  prodloužení  lhůbr
k provedeni' díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle přílohy č.16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o  dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, zejména:
a)    specifikace  důvodu,  proč  práce  na  díle  musely  být  přerušeny,  a  způsob  ovlivněni'

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
b)   specifikace konkrétních nepři'znivých klimatických podmi'nek (druh atmosférických

srážek ajejich intenzita, teplota ,... )
c)   doba trvání nepříznivých klimatických podmi'nek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň lx v ranních, dopoledm'ch a odpoledních hoH
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí stavebního demku.
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9.5 Zápisy ve  stavebni'm  deni'ku se nepovažují  za změnu smlouw,  ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouw.

9.6     Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební  deník po  celou dobu provádění
díla.  Bude-1i zjištěno,  že  stavebni' deník nem' při'stupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,-Kč za každý zjištěný případ.

9.7     Zhotovitel je povinen předat po  dokončem' díla a po odstranění případných vad a nedo-
dělků  zjištěných  při  předání  a  převzetí  díla  objednateli   originál   stavebního   deníku
k archivaci dle  §  154 odst.1  písm.  d)  a §  157  odst. 3  zák.  č.183/2006 Sb., ve znění poz-
dějšíchpředpisů.

9.8     Zhotovitel spolu s originálem stavebního  deníku po  dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu  o  kvalitě provedených  prací,  která bude provedena podle  systému kvalibr ISO
9001:2001.

10  0statní ujednání

10.1   0bjednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli  před  zahájením  prací  na  díle  staveniště  na
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2   0bjednatel   předá  před   zahájením   prací   na   díle,   nejpozději   při   předání   staveniště,
zhotoviteli zápisem  do  stavebního  deníku (nebo  samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o všech podzemni'ch i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a
přilehlém   okolí.    Zhotovitel   na   vlastní   náklady   zajistí   jejich   případné   vyťyčení
jednotlivými   správci.   Za  poškození   inženýrských   sítí,   které  nebyly   tímto   zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost obj ednatel.

10.3   Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
-     bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
~      odpovídajících pracovni'ch podmínek,
-     opatřeni' k požární ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

10.4   Smluvní  strany  se  zavazují,  že pohledávku vůči  druhé  smluvní  straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.5   Dodací podmínky:
~   stavební práce budou probíhat za úplné túavír]qr s využitím objízdné trasy.  Povolení

uzavi'rky  a  osazeni'  dopravního  značení  zajistí  zhotovitel,  který  bude  po  celou  dobu
provádění  díla  odpovídat  za  dopravní  značení  a udržovat  dopravni'  značlq/ v řádném
technickém stavu;

-   zařízení staveniště a případné skládlqr si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním díla;

-   zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku najeho začátku a konci;
-živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
-   veškeré  stavební  práce   a  druh  a  rozsah  kontrolních  zkoušek  požaduje   objednatel

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
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~   zhotovitel je povinen zajistit  operativní  a  odbomé provádění předepsaných zkoušek a
měření v souladu se zabezpečeni'm systému j akosti a požadavlď TKP včetně požadavlď
obj ednatele (náklady j sou zahmuý v celkové ceně díla);

H   zhotovitel je  povinen  nejpozději  do  podpisu  této  smlouvy  předložit  objednateli  plán
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy,
kde  a která kontrola či  zkouška byla provedena,  ke  zkouškám bude přizván zástupce
objednatele;

-   od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáý a prohlášení o shodě;
~   při realizaci díla nesmí  dojít ke znečišt'ování okolních ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
~   zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povimá ve smyslu §2 písm. e) zákona č.

320/2001  Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
~    zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatlq7 a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady  z  důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí,  nebo
závazných vyj ádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;

-   zhotovitel   odpovídá  dle  ustanovení   občanského   zákoníku  za  škody  vzniklé  mimo
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel wjádří do
1 měsíce ode dne jejich uplatnění;

-   zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu.  Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé j eho čimostí;

-   zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízem' vlády č. 591/2006 Sb.  Škody

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny obj ednatelem;
-součástí předání dokončeného díla budou následující dokumený:

•     dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
1     geometrický plán sx pro Nff vypořádání   lx v digitální podobě G)okud to bude

nutné)'
'     geometrický plán na věcné břemeno vč. tabullqr výměr sx
•     zaměření  skutečného  sta\u 3x,  1x v digitální podobě  s podkladem katastrální

mapy,
i     mostní list / propustko\ý list 4x (včetně zanesení do BMS),
1     stanovení zatížitelnosti mostu,
1     osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz. TKP),
•     doklad o nakládání s odpady,
i     vyjádřeni' vlastníků dotčených pozem]ď po dokončení díla,
i     fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na cD;

-   objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
-   odbomý dozor nad stavbou zajistí objednatel;
-   objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
~   staveniště,  na kterém  se provádí  dílo,  bude wbaveno  tabulí  (dle vzoru,  který  obdrží

zhotovitel od objednatele)  s údaji:  název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora,
stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončem' a cena díla v tis. Kč;

-   zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlou`u na pojištění
obecné  odpovědnosti  za  škodu  v minimální  výši  odpovídající  sjednané  celkové  ceně
díla;

-   pokud  zhotovitel  v zadávacím  řízení,  na jehož  základě  byla  uzavřena  tato  smlouva,

prokazoval  část  své  kvalifikace  prostřednictvím  poddodavatele,  je  změna  takového
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele,  a to za. předpokladu, že
no`ý   poddodavatel   prokáže   kvalifikaci   ve   stejném   rozsahu,   jako   ji   prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuj e.
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11  Závěrečná ujednání

11.1   0bě  strany  se  dohodly,  že  tato  smlouva  a  obchodní  podmínlq7  nebudou  brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust.  § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na

profilu  zadavatele  ve  smyslu  §   219  zákona  č.   134/2016   Sb.,   o   zadávání  veřejných
zakázek,  ve  znění  pozdějších předpisů,  a  dále je  možné ji  uveřejnit v Registru  smluv
v souladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb.,  o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých
smluv,  uveřejňování  těchto   smluv  a  o  registru  smluv   (zákon   o  registru  smluv)  v
aktuálm'm  znění,  s výjimkou jednotkoiých  cen  a  celkových  cen jednotlivých položek
přílohy č.  1  -Nabídko\ý rozpočet, které budou odstraněny („začeměny")  a s `ýjimkou
dílčích cen a popisu realizovaných prací v příloze č. 2 -Časoiý a finanční harmonogram
prací, které budou odstraněny („začeměny").

11.2   Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch~
to smluv a o registm smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.3   Zhotovitel je  povinen  uchovávat  veškeré  doklady,  které  souvisi'  s  realizací  projektu  a

jeho  fmancováním,  po  dobu  101et  od finančního  ukončení projektu nejméně však  do
31.12.203 0 :

a)  uchovat   dokumentaci   projektu,   veškeré   originály   účetních   dokladů   a   originály
projektové   dokumentace   a  dalšícli  dokumentů  souvisejících  s  realizací  projektu.
Doklady   budou   uchovány   způsobem   uvedeným   v   zákoně   č.   563/1991    Sb.,   o
účetnictví,  ve  znění  pozdějších předpisů,  nebo  v  zákoně  č.  586/1992  Sb.,  o  dani  z

příjmu,   ve   znění  pozdějších  předpisů,   ve smyslu  ustanovení   §   7b   pro   daňovou
evidenci.  V  případě,  že  legislativa  ČR  stanovuje  lhůtu  delší,  platí  tato  stanovená
lhůta.

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní
(daňové)   evidence,   použití  veřejných  finančních  prostředlď   a  fýzické   realizace
projektu,  zejména ve  smyslu zákona č.  320/2001  Sb.,  o  finanční kontrole,  ve  zněni'
pozdějších  předpisů,  mj.  umožnit  vstup  do  sw'Jch  objektů  a na  své  pozemlqr  nebo
objeků a pozeriky, které využívá ke své  činnosti.  Tímto ujednáním nejsou dotčena
ani   omezena   práva   ostatních   kontrolních   orgánů   státní   spráw   ČR   a   územní
samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise,  OLAF, Ministerstvo
financí,  Evropský  účetní  dvůr,  Auditní  orgán,  územní  finanční  orgán,  Platební  a

á:erii:1gťůoégRána,EP;:;P,řípadějimiučenýchzmocněncůaddšíchkontrohíchorgánů
c) poskytnout potřebnou součimost poslqrtovateli  dotace nebo jím pověřeným osobám

při kontrolách,  auditech nebo  monitorování řešení  a realizace projektu,  zejména jim
poskytnout   na   \TJžádání    veškerou    dokumentaci    k   projektu,    účetní    doklady,
vysvětlující  infomace  a umožnit prohlídku na místě  a přístup  ke všem movitým  a
nemovitým věcem souvisej ících s realizací proj ektu,

d)  umožnit na výzvu poskytovatele  dotace  kontrolu  dokumentace  a průběhu zadávání
zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní ínfomace o způsobu zadání
zakázlqr a výběru nejvhodněj ší nabídky,

e) poslq7tnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích

:E:tzíteiů#eÉévrsoip:koéhokuoE:šeá,daíe:%gšéínakonnátsrloeiTjí:1;a#á:Eíjn:r?i:ži,E#2epíE
finanční  orgán,  Platební  a  certifikační  orgán,  popř.  jimi  určeni'  zmocněnci  a  další
kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU.  Těmto  orgánům je zhotovitel dále
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povinen  poskytnout  součinnost  při  kontrolách  minimálně  ve  stejném  rozsahu jako
poskytovateli nebo j im pověřeným osobám.

11.4   V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace
SFDI, pak má právo odstoupit od této smlouvy.

11.5   V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně
z dotace SFDI, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke
snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.6   0bě strany se zavazují svým podpisem, Že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.

11.7   Změny a doplňky této smlouvyjsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustramého podpisu.

11.8   Tato  smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a
1  zhotovitel.

11.9   Zhotovitel  nese plnou odpovědnost za škody vzniklé  objednateli v  důsledku  činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.10Ve  všech  případech,  které  neřeší  ujednání  obsažená  v  této  smlouvě,  platí  příslušná
ustanovení občanského zákom'ku.

Přílohy:
č.  1 - Nabídkoiý rozpočet
č. 2 - Časo\ý a finanční harmonogram prací

Volomoucidne          -1  -07-2019

Za obj ednatele:

Volomoucidne         |9  ,06,  2019

Za zhotovitele:

In8. Petr Foltýnek   .L
ředitel   Správa silnic Olomouckého kraje

příspěvkováprscgniz^žt,c
poštovTu' přihrádka 37

Lipenská 120, 77211  Oloiiiouc„
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Soupis  objektů s  DPH

Stavba:  2019 -MOST 37349-9  PTENSKY  DVOREK
Vaíianta:  var.  1  -

Odbytová  cena:
OC+DPHi

19  572 531,06
23  G82 762,58

ObLekt Pools ] -DPH 1  -              OC+DPH
1 VEDLEJSI A OSTATNI  NAKIADY 1  082 500.00 227 325.00 1  309  825.00
1 PROVIZOR NI  OBJ IZDNA TRASA 1  624 073.38 341  055.41 1965128.79

1 PROVIZORNI  OBJIZDNA TRASA BELECKY MLYN 445 984.33 93 656,71 539 641.04
1 PROVIZORNI STEZKA PRO  PEsl 87 691.16 18 415.14 106106,30

1 MOST 37349-9 16162 782.19 3 394184.26 19  556  966.45

2 PROVÍZORNI  DOPRAVNI  ZNACENl 169 500.00 35 595,00 205  095.00



€iAspe.
tavba
bíekt(

-~~                Fffiiá?lD-STíňžěnTýřšRěTái ďoFravnršTáwy~olomouc a.Š:

Příloha  k formuláři  pro  ocenění nabídky
2019  MOST 37349-9  PTENSKÝ  DVOREK

1vON
I   VEDLEJŠI A  OSTATNI  NÁKLADY

__1

1ON Osla{ní nákladv
|                                   11             004111010Rl PÍůzkumné oráce SOUBOR     1                1.00000              1      

1                                21            0051tl020Rl Vvtvčení slavbv SOUBOR     1                t.00000              1        

1                               31                    005122  Rl Provozní vliw SOUBOR     1                1.00000               1       

1                                  41             005211080Rl Bezoečnostní a  twalenlcká  oDalíení na  s(aveíii§11 SOUBOR     1               1.00000              1      

Náklady na  ochranu  stavenlšiě  před  vstupem  nepovolaných  osob.  včeině  při.sÍušného
značení. náklady na  osvěllení  stavenlšlě.  náklady iia vypracování poirebné
dokumenlace pro pÍovoz stavenlš(ě z hledlska  požámí ochíany (požámí řáď a

poplachová  sméínlce)  a  z hledlska  provozu  stavenlšté  (provozné  dopravnl  řád).

|                               51            005241010Rl Ookumentace  skutečného  orc)vedení SC)UBOR     1                 1.00000               1       

Náklady na  vyhotovenl  dokumentace  skutečíiého  pÍovedení  slavby a jejl  píedání
obíeďnalell v  Dožaďované  Íormé  a  Dožadovaném  Dočti!.

|                                61            005241020Rl Geodellcké zaméřenl  skutečného  oÍovedenl SOUB0R     1               1.00000             1       

Nák!aďy na pÍovedení skulečného zaměíení slavby v Íozsahu nezbytném pro zápls
zménv do katastru nemovi{oslí.

1                                  71                               027201 POMOC PRACE ZŘIZ NEBO ZAJIst REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL           1                 1.00000               1      

Náklady iia  vyholovení změny návrhu  dočasí`ého  dopravního zflačení. jeho  projednání
s  dotčenÝml oíoánv a  orc]aiilzacemt.

zahmule veškeré  nákladv soolené  s  oblednatelem  oožadovanýmt zaíízenlml
1                                       81                                0291131 OSTATNI P02ADAVKY . GEODETICKE ZAMÉRENl - CELKY KUS           1                1.00000               1      

zahmuie veškeré  Íiákladv spolené  s  obleďnatelem  i)ožadovanÝml  oraceml
1                                    91                             0294121 C)STATNI POZADAVKY . VYPRACOVANI MOSTNIHO L!STU KUS            1                3.0000C)               1    

zahmuie  veškeíé  nákladv soolené  s  obledna(elem  DožadovaíiÝml  pracemt

1                                  101                                  029431 OSTATNI POZADAVKY -WPRACOVANI RDS KPL           1                1.00000              1    

zahmule  veškeíé  nák!adv si)olené  s obíednatelem  DožadovaíiÝm!  oracemT
1                                   111                                   029461 oSTAT Po2ADAVKY - FC)TODC)KUMENTACE KPL           1                t.00000              1      

položka  zahmuje:
-Íotodokumentacl zadavatelem požaďovaného děJe a kon5trukcl v požaďovaných

časových lí`tervalech
• zadavatelem speciflkwané výstupy (fotograííe v papííovém a  dlgi(álr)Ím Íomálij) v

oožadovaném oočtu
1                                 121                                  029531 OSTATNI P02ADAVKY -HLAVNI MOSTNI PROHLI DKA KUS           1               3.00000              1     

položka  zahmuje  :
-úkoíiy dle ČSN 73 622t
-provedenl  hlavní moslní  prohlídky oprávněnou fyz]ckou  nebo  právnlckou  osobou
-whotovení záznamu  ÍDÍDtokolu).  kterí  lednoznačně  deíinule  stav mostu

1                                 131                                 029901 OSTATNI POŽADAVKY -lNFORMACNI TABULE KPL            1                 1.00000              1     

položka zatimuje;
•  dodánl a  osazení lnfoímačnTch  iabull  v  předepsaném  pÍovedenl  a  množstvl  s

obsatiem predepsaným zadava(elem
• veškeíé nosné  a  upev^ovací  konstrukce
• záklaďové  konslrukce  včetné  Í`utných zemních  prací
-  demontáž a  odvoz po  skončeíií plalnostl
•  DJÍoaďně  nutné  oi)raw ooškozenÝch  čátí  béhem  oíalnostl

1                                   141                                    031001 ZAŘIZENI STAVENI STÉ -ZŘIZEM. PROVOZ,  DEMONTA2 KPL           1                1.00000              1    

zahmuje  objednatelem  povolené  náklaďy na  pořJzenl  (eveiil  pronájem),  pÍovozování.
udržování  a  likvlďact zho[ovllelova zaJÍzenr

1                                151                           R00001  l Zallštérií  oovodňovóho  a  havaríTnlho  i)1ánu  ookud  !o  bude  stavba  vvžadoval SOUBOR     1               3.00000              1       

1                                161                           R00002l Zallštění  Dodkladů  oro koordlnátora  BOZP  bude.1l io  stavba  vvžadovat. SOUB0R     1                1.00000              1      



Fffiá?lDTs=liižEfiýišké.adopťávnršraí76ýTolóínouť;a:ŠT~-

Příloha  k formuláři  pro  ocenění nabídky
2019   MOST 37349-9  PTENSKÝ  DVOREK

SO  101   PROV.OBJkDNÁ TRASA  PTENSKÝ  DVOF`EK-STRÁŽISKO
I   PROVJZORNl  OBJIZDNÁ TRASA

|                                                                      1                              Zemni  i]ráce                                                                                                                                                                                                                                                     

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINC)VANYCH - í7 05 04 VVTÉŽENE T 163.30410
ZEMINY A HORNINY . 1. TŘÍDA TĚŽITELNoSTl

Celkem:90.7245.1.8--163,30410ÍAJ
1.  Položka  obsahu)e:
-veškeíé  poplalky provozovatell  skládky.  Íecyklačnl  linky nebo jiného zaři.zení na

zpracování nebo likviďacl odpadů sowlsející s převzetím. uložeí` Ím, zpíacováním
nebo  llkvídací odpadu
2.  Položka  neobsahuje:
-náklady spojerié  s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzelí

pÍovozovatelem  skládky.  recyklačíií linky nebo |lného  zaiízení na  zpracování Íi ebo
likv}ďacl  odpadů
3.  Způsob  méíení:

Tunou se Íozumí hmolí)ost odpaďu vy(říděného v souladu se zákonem č.185/2001
Sb._  o  nakláďání s  odoaclv.  v  Dlatném  znění.

2 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI  ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH -17  03  02 T 73.73850
VYBOURANÝ ASFALTOVí BETON  BEZ C)EHTU

73.7385--13.73850rA1
1.  Položka  obsahuje:
-veškeíé  poplatky provozovatell  skJádky.  Íecyklačí`l  llnky nebo jlného  zaři.zení na

zpracování nebo  llkvldacl  odpadů  sowise)ÍcÍ s  převzetím,  uložením.  zpracováiiím
nebo  l(kvídací odpadu

2. Položka neobsahuje:
-náwady spojené s dopíavou odpadu z místa s{avby na mís.o převzelí

pÍovozovatelem  sklá dky.  recyklační linky nebo jlného  zaři.zení na  zpracování nebo
ikvlďacl  odpadů

3. Způsob měiení:
Tunou  se  Íozumí timotíiost  odpadu  vytříděného v souladu  se  zákonem  Č.185/20oi
Sb..  o  nakládání  s  odnadv_  v  nlatném  znént.

3 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI  ODPADŮ NEKONTAMINOVANycH -17  0101  BETON Z T 146.35742
DEMOLIC C)BJEKTŮ. ZÁKLADŮ "

14.04222+132`3152~-146,35742rA|
1.  Položka  Dbsahuje:
-veškeré  poplalky pÍovDzovatell  skládky.  Íecykla5ní linky nebo jlného  zaři.zeí`Í na

zpíacování nebo  likvidacl  oďpadů  souvlsející s  prevzetím.  uložením. zpíacováním

nebo likvldací  odpadu

2. Položka neobsahuje:
-Íiáklady spojené s dopíavou odpadu z mísla stavby na místo  prevzell

provozovalelem  skládky.  recyk!ačnl  llnky nebo jíného zaji.zenl  na  zpíacován[ Íiebo
llkvídacl  odpadů

3.  Způsob méřeí)Í:

Tijnou se Íozumí hmotnost odpadu vyiJíďěného v soulaďu se zákonem Č.185/2001
Sb     ct  nakládánís  odDaďv   v  nlatném  znění

4 015150
POPLATKY ZA LIKVIDAcl ODPADU NEKONTAMNOVANYCH -17 05 08 šTÉRK Z T 172.74544
KOLEJIŠTĚ Í00PAD FJC) RECYKLAcl`

172.74544--172.74544ÍA1
1.  Položka  obsahuje:
-veškeíé  poplatky pÍovozovatell  sk]ádky.  Íecyklační llnky nebo jlného  zaři.zenl Íia

zpracování nebo  likvidacl  oďpad ů  sowísejlcí s  převzetím.  uložeíiím, zpracová ním
nebo likvldací  odpadu
2.  Položka  neobsahuje:
-náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetl

provozovatelem skládky.  Íecykíačnl  llnky riebo jíného zaHzenl  na zpía cování  nebo
l[kvidacl  odpaďů
3.  Způsob  měření:
Tunou se Íozumí hmotnost odpadu vnffděíiéhcy v souladu se zákonem č.185/20ol
Sb..  o  nakládání s  odDadv   v  D(atném  znění.

|                                      51                               1112071 ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM D016KM M2              1              195.00000            1

brehv : 6.5.152=19 5,ooooo (A]
odstranéní kíovln a stíomů do  píúméru  10o mm
doprava  díevir`  na  předepsanou  vzdálenost
soálení na  hromadách  nebo štépkování

6 112017
KACENI  STRC)MŮ  0  KMENE DO  O.5M  S  ODSTRANÉNIM  PAŘEZU.  ODVC)Z DC)16KM KuS 3.00000

C:elkem: 3=3  00000 rA1
Káceí)í stromů se méřl v |ks} poražer`ých stromů  (píúměr stromů se méfl v mlsté fezu)
a zahmuje ze|ména:
-poražení stíomu a osekáíil vétví
-spálen( véwl na hromadách neba štěpkování
-dopíavu  a  uložení kmenů,  piípaďné  dalšl  práce  s  nlmi  dle  pokynů  zadávacl

dokumentace
Oclslraněflí pařezů  se  měri.  v  |ks]  vytrhar`ých  nebo  vykopar`ých  pařezů  a zahmuje
zejména:
• vy(Íhání nebo vykopání parezů
• veškeré zemní práce  spojeíié  s  odstraněnlm  pařezů
• dopíavu  a uložeí)Í paíezů.  pJÍpadné  další práce  s  nlml  dle  pokynů  zadávacldokumeí)tace•zásvolamoooařezech

7 1t3137
ODSTRANÉNI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM. ODVOZ DO16KM M3 33,51750

223,45.O.15~*3,51750[A|
Položka zahmu|e veškerou manlpulacl s vybouranou sutl a s vybouranýmt timotaml vč.
u(ožení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku. který se vykazuje v položce
ol4r (s vyjimkou malého množství bouraného mateítálu, kde /e možné  popla(ek
zahmout do jedr)otkové  ceny bourinl -tento  Íakt musl  být  uveden  v  ďoplňLijícím  (exlukDo'ožce\.

8 1 1 3 1 67
ODSTRANÉNI  KRYTU ZPEVNĚNycH PLOCH ZE SILNICNICH DILCÚ, ODVoZ DO16KM M3 5.16000

lnálezdv : i .3-4.o,2i 52=5,16000 ÍA|



Položka zahmuje  veškeíou manipulacl  s  vybouíanou  sutí a  s  vybouíanýml  hmotaml vč.
uloženT Íia  skládkij.  Nezahmuje  poplatek za  skládku.  k(eíý  se vykazuje  v položce
Ot4r (s výjimkou malého množství bouíaného nialeílálu. kde te možné poplalek
zahmout ďo jeďnotkové ceny bouíání -lenlo Íakt musl být weden v doplňujícím textukooložce`.

9|                       tl3327|
C)DSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO16KM

M3            |             61.64600            | 

291.07.O.2+3.432--61.64600ÍA1
Položka  zahmu)e  veškerou  manlpulacl  s  vybouíanou  sutl  a  s vybouranýml hmolami vč.
uložení iia skládku. Nezahmuje poplatek za skládku. kteíý se vykazuje v položce
0141" (s výjlmkou malého množsM bouíaného mateííálu,  kde je možné poplaiek
zahmout do jeďnotkové  ceny bouíání -lenlo íakt  mu5T  být  uveďen v doplňujlcím  lextukDoložce\_

101                                    121101 SEJMUTI  OF`NICE  NEBC)  LESNI  PŮDy M3              1              50.14700             1 

0-18,64,HS:5.10,5.0.5.0.1+(10+4)-0.5.4.0,1--5,42500ÍA]
12,23,3:(6.6+7,6)-0,5-(29,B-1B,6)-O,1+q,6+9.8).O,5.(40.8-
29.8).0,1+9.B.4.O,1--Z1.44200[B]
4,45.5:10,4.3.O.1+(10,4+7.4).0.5.q9-63).O.1+7,4.16-0,5-0,1--23,28000[C]
CE!Ikem:  A+B+Cí=50.14700 ÍD1

poÍožka zahmuje  sei.mutí omice  bez ohleďu  iia tlouštku  vístvy a jejl vodorovnou
dopraw
nezahmuie uložení na trvalou skládku

1                                111                                 t2373l ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR.1 M3             1             181.44900           1  

scnáze]ÍcÍ zemlna : 235,3o3.1 i 8]385-25,84--9o,7245o [A]
odvoz zbytkovó zemíny : 90,7245--9o,7245o [8]
Celkem.A+B--1B1`44900ÍC1
položka  zanmu)e:
-vodorovná  a  svlstá  doprava.  přemís(éní.  přeložení. manlpulace  s  výkopkem
-komple(íií provedení vykopávky nezapažené 1 zapažerié
-ošetření výkopíšlě  po  celou  dobu  práce  v něm vč.  klimatlckých  opatfení

-ztíženT vykopávek v  blízkostl  podzemního vecíer`Í,  konstrukcl  a  objektů  vč. jejlch

dQčasného  za)lšténí
• ztíženl poď vodoii.  v  okolí vybiišnln.  ve  stlsněných  prostoíech  a  pod.
-píi.piaiek za lepívost

• téženJ po vístvách, pásech a po jiných nutných Částech (íiguíách)
• Čeípánl vody vČ.  čerpacích jímek.  potrubi  a  pohotovostnl  čerpací  soupravy  (vlz

ustanovenl  k pol,1151.2)
-potJebné  sníženl  hlad)ny podzemnl vody
• těžení a Íozpojování jedí)olllvých balvanů
-vytahování a  nošení výkopku

-svahováí)Í a  přesvah. svahů  do  konečného tvaru.  výméíia  homln v  podloží a  v  pláíit

znehodí`ocené  kllma(Ickýml  vlivy
-ruční vykopávky. odstranéní kofenů  a napadávek
- pažení. vzepjení a rozepíenl vč. píepažování (vyjma Šlělovych stěn)
-  úpravu,  ochíanu  a  Dčlšténl  dna,  základové  spáíy.  slěn  a  svahů
-zhutnění podloží.  při'padné  1  svahů  vČ.  svahování
-ziízeíil  stupňů v  podíožt  a  lavlc na  svazích.  není-ll  pro tylo  píáce  zřízena  samostatnápoložka

-  udížování výkoplš(é  a Jeho  ochrana  píoll voďé
-  oďveďení nebo  obvedení vody v  okoll výkoplšté  a  ve  vykoplšti
-tři.děíil výkopku

-  veškeré  pomocné  konstrukce  umožÁujícl  provedení vykopávt`y (při.jezdy, sjezdy.

nájezďy.  lešení.  podpěr.  konstr„  pfemos(ění. zpevnéné  plochy, zakDll  a  pod.)
• nezahmuje  uloženl  zemíny (na  skládkií.  do násypu)  anl  poplatky za  skládku. vykazujl

121                           1237371 ODKOP  PRO  SPOD  STAVBU  SILNIC A ZELEZNIC TŘ.1.  ODVOZ  D016KM M3             1              25.84000             1 

u naDolenl na vozovku 1.5 : 0.88-18+0,415=25,84000 rA]
polozka zahmuje:
-vodorovítá  a  §vlslá  doprava.  přemístěiil,  přeloženJ,  manlpulace  s  výkopkem
-  kompleíní pÍovedení vykopávky nezapažené  1 zapažeíté
-  o§elrení vykopišté  po  celou  ďobu  práce v  něm vč.  kllmatlckých  opatíení
-ztížení vykDpávek v blízkosti  podzemnlho  vedení,  konstíukcl  a  objektů  vč. jejlch

dočasného zajlštéí)Í
-ztlžení  poď voďou,  v  okolí výbušntn. ve  stísnéných  prostorech  a  pod.
-piíplatek za  leplvost

• téžení po vÍs(vách,  pásech  a  po jíných nutných  Částech  (íigurách)
• čerpánl voďy vč.  Čeípacích jímek.  potrubí a  pohotovostíií Čeípacl  soupravy  (vlz

ustanovenl k  pol.  t 15t.2)
-potřebné  síiížení hladiny podzemní vody
-těžení a Íozpo|ování jednotlivých balvanů
-vytahovánl  a  nošení výkopku
-svahování  a  přesvah.  svahů  clo  konečného  lvaru. výměna  homín v podíožl  a  v plánl

znehodnocené  kllmatíckýml  vlivy
• Íučnl vykopávky. odstíanéní korenů a iiapadávek
-paženl. vzepření a Íozepření vč. piepažování (vyima Štěiových stěíi)
• úpravii.  ochíanu  a  očlštér`l  dna.  základové  spáíy.  stén  a svahů
• zhutnéní podloží.  případné  1  svahů  vč.  svahovánl
-zÍízení stupňů  v podíoži  a  lavic na  svazích.  není-ll  pro t)do  píáce  zřízena  samostatná

položka
• udížování výkoplšté  a |eho  ochíana  proll  vodě
-  oďvedení nebo  obvedení vody v akoll výkopíšlě  a  ve vykoplštl

-třídéflí vykopku
-ve5keré  pomocné  konstíukce  umožňující  provedenl vykopávky (při'jezdy.  sjezdy.

nájezdy.  lešení.  podpér.  konstr„  premostěíil, zpevněné  plochy.  zakDll  a  pocl.)
• nezahmuje  uloženl zemlny  (na  skládku.  dci  násypu)  aí)1  poplatky za  skládku. vykazuj[

131                            13173Al HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TŘ.1 -BEZ DOPRAW M3              1              118.73850             1 

zákJady přemosléní oP1  : (3,2ri,5) .o.5-17,8+(1.7+4,5).O,5-0,6-8,4-st5.65400 [A]
OP2:(3.2+4.4).0,5.O,97.6+(4,4+2,5)-0.5-1,51,1--73,08450[B]
Celkem:A+B--118,73850[C]



po!ožka zahmuje:
-svlslá  doprava.  premlsiění,  pjeložení.  manípulace  s  výkopkem
-kompletní  provedeíií vykopávky nezapažené 1 zapažeíié
• oše{renl výkoplš(é  po  ce!ou  dobu píáce  v  Íiěm vé.  kllmalíckých  opalreí)l

• zllžení vykopávek v blízkosll  podzemního vedení.  koí`slrukcí a  objektů  vč. /ejtch

dočasného zajlšlění
-ztížeíil  pod  vodou. v okolí vybušnln.  ve  slísněných  pÍostorech  a  pod.
• plíplatek za  leplvosl
-lěžent po vrstvách, pásech a pQ jlných nutných čáslech (ílgurách)
-Čerpání vody vČ.  Čeípacích jímek.  polrubí a  pohotovostní Čerpací soupíavy (vtz

uslanovení k pol.  tl5t.2)
•  polfebné  snTžení hladiny podzemol vody
-lěžent a rozpojovánl |eďnotlivých balvanů
-vytahovár)Í a nosení výkopku
•  svahovánl  a  přesvah.  svahů  do  konečného  {vaíu. výména homln v podíožl  a  v plánl

zíiehodnocené  klimallckýml  vllvy
• ručnl vykopávky. odslranění koienů a napaďávek
-paženT.  vzepření  a  Íozepjenl vč.  pjepažování (vyjma  Šlétových  slěn)
-úpíaw. ochraíiu a oČIšiěnl dna, základové spáíy. slěn  a svahú
-odvedení nebo  obvedení vody v  okolí výkoplště  a  ve  vykoplšll

-líldéní vykopku
-veškeíé  pomocné  konstíukce umožňujlcí  pÍoveďení vykopávky  ípři.Jezdy.  s|ezdy.

ná)ezdy.  lešení.  podpér.  koí)stí„  pfemosténr, zpevnéné  plochy. zakDt[ a  pod.)
-nezahmuje  uložení zemlny  (na  skládku.  do  násypu)  anl  popla`ky za  skládku.  vykazují

-          ..    .         -          ,

1                                141                             17tl06l ULC)ŽENI  SYPANINY  DO  NASYPU  SE ZHUTNÉNIM NA  103%  PS M3             1             235.30300        

lělesocib|.lrasyl2,23:4,7.0,5.(29.8-18,6)+(10,44+4,7).O,5.(42.2.29.8)=1ZO,18800[A]
45.5 : (10.03+2,25) -0.5-(79-63)+2.25-0,5-15--115.11500 f t3]
celkem: A+B=235.30300 rc]

položka zahmuje:
-kompletnl pÍovedenl zemnl  konstrukce  vč.  výbéíu  vhodného  maleííálu
-úprava   ukládaného   ma(eriálu   vlhčením.   llídéním.   promícháním   nebo

vysot]šením,   p7/p. |lné  úpravy za  účelem zlepšentjeho   mech.  vlaslností
• hulnéflí I  Íůzné  míry hutíién[
-  o§etíení úložlšté  po  celou  clobu  práce  v něm vč.  klimatlckých  opatření
-ztížení v okolí vedení.  konstíukcí  a  objektů  a jejlch dočasné za)lšténT
-ztížení prováďénl vč. hu(Í`énl ve z{ížených podmínkách a s(Ísněných prosloíech
-z{lžené  ukládání sypaniny pod  vodu
- uk!áďání po vístvách a  po ]lných nutíiých čás(ech (figurách) vč. dosypávek
•  spouštěí)l  a  nošení materíálu

• výména Čás`l zemní konstrukce znehodnocené klimatlckýml vllvy
• Íučnl hulnéní  a výplň jam  a  prohlubní v podloží
-úpíava.  očlšténT.  ochíana  a zhutnění podloží

-  svahováíií. hutnéní  a  uzavJíání  povrchů  svahů
• zřízent lavlc  na  svazích
• udržování úlož)šlé  a |eho  ochrana  pÍo`l voďé
-odvedenl nebo  owedení vody v okoll  úložíšIĚ  a v  úlož)štl

• veškeré   pomocné  konstíukce  umožňujícl  provedení  zemní konstrukce   (pJíjezďy,

s|ezdy.   nájezďy.  lešenl.  podpěmé  koí}stíukce.  přemosténí. zpevněné  pÍochy.  zakíytí  aDÍ)d\

1                                   151                                1731031 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUT DO  100% PS M3             1              25.84000        

krale u sllnlce : 25.84--25.84000 [A|
poiožka  zahmuje:
-komplelíií pwedení zemní konstmkce vČ. výbéíii vhodného materiálu
• úprava   uk]ádaného   malerlálu   vlhčením.   trídéflím.   píomícháí`Ím   nebo

vysoušefl!m.   príp.jlné  Úpíavyza  účelem  zlepšeníjeho   mech. vlastností
-hulnóní I Íůzné  míry tiutnéní
-  ošetíeíil  úložlšté  po  ceíou  dobu  práce v ném vČ.  kllmatíckých  opaiřenl

• ziížení v okolí vederiT, korislíukcí a  ob|eklů  a je)lch  dočasrié  zajlšténí

• zlížení prováďěr)[ vč. hutnénl ve ztížených podmínkách a stísnéných pÍostorech
• zlížené ukládání sypaí)iny pod voďu
-ukládánl  po  vrstvách  a  po |lných nutných  Čáslech  (figurách)  vČ.  ďosypávek
-spouštění a  nošení maleítálu

-výměíia  Částl zemní konslrukce znehodnocené  klimallckýml vllvy
-Íuční hutněnl
• svahování. hutnéní a uzavlíánl povíchů svahů
• udržování úÍožlště  a jeho  ochíana  píotl vodě
• odvedení nebo  obvedeíií voďy v okolí úložlšté  a  v úložlštl
•veškeíé   pomocné konstíukce umožňující provedení   zemn[ konstrukce   (pjqezdy.

s|ezdy.   Íiájezdy. lešení.  podpěmé  koí)stíukce.  premosléní.  zpevnéné  plochy.  zakMl  anod\

1                                      161                                      176101 WPLNÉ ZE ZEMIN SE ZHUT M3              1              118.73850      

tx3 zákl.o{ov.oromosiéril :  118.7385-_i i 8,13850  [A]

položka zahmuje:
-komple!í)Í provedení zemní konstíukce  vČ. výbéíu  vhodného  materiálu
-úpíava   ukládaného   mateíiálu   vlhčenlm.   mdéním.   promícháním   nebo

vysoušeíiím,   příp. jirié  úpíavy za  účelem zlepšení jeho   mech.  vlastnostl
• hutnéíií 1 riziié  míry hutnéní
-  ošetíení Úiožlšiě  po  ceiou  dobu  práce v  něm vČ.  k!lmatíckých  opaiření

-zlížení v okoll vedení.  konstrukcí  a  ob)eklů  a jeJlch  dočasí`é  zajíšlění

• z(Ížení pÍovádéní vč. hutnéní ve ztížených podmtnkách a stísněných prosloíech
• ztížené  ukláďánl  sypanlny pod  vodii
• ukládání po vrstvách a  po |lných nutných Částech (íiguíách) vČ.  dasypávek
-  spoušténl  a  Íiošení maleítálu
-výměiia  čásu zemní konstrukce zr`ehodnctcené  k(imatlckýml  vlwy
-rucnl hutnéní  a výpl^ ]am  a  prDhlubní v podloží
-úprava,  oČIŠ{ění.  ochíana  a zhutnénl  podíožt
-udržování  úložlš(é  a |oho  ochíana  píotl vodé
-  odvedení nebo  obvedenl vody v  okolí úložlšté  a v Úložjštl

• veškeíé   pomocné  konstrukce umožňující  provedenl   zemní koristriikce   (pfnezďy.

sjezdy.   Í`á|ezďy.  le5enT.  podpěmé  konstrukce.  přemosténí,  zpeví`éné  plochy.  zakíylí  al,od\

I                                        171                                        181101 UPRAVA PLANÉ SE ZHUTNÉN IM V HORNI N E TŘ.  1 M2             1             501.47000      

M2             1             501.47000            1          

Dodomld:501.47--501.47ooo[A|
položka  zahínuje  úpíavu  pláné  včetně vyrovnání výškových  Íozdílů.  MJru ztiutnén[určuieoroíekt.

1                                     181                                     1823211191182411 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVIN E V T1. DO 0.15M

5o,147m,1 =5o1,47ooo  ÍAJpoložkazahmu)e:nutnépřemíslén[omicez dočasných  skládek vzdáleí`ých  do  50mrozDrostfoníomicevoředeosanétlQušťcevÍovíněavesvahudo 1:SZA102ENITRAVNIKURUCNIMVYSEVEM



r__2 Základv a zvláštnl zakládání                                                                                                     
1                                 201                                 271521 POLSTAŘE POD ZAKLAOY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3             1                3.43200              1    

2.6-6,6.0.1.2--3,43200[A|

položka zahínuje dodávku píeďepsaného kamenlva, mlmostavenlštní a
vr)ltíoslavenlštní dopraw a jeho uložení
není-ll v zadávací dokumentact uvedeí`o  llnak.  ledná  se  o  nakuDovaný maleíiál

1                                 211                             2723151 ZAKLADy Z pRosTEHo BETc)NU Do c3on7 M3              1                2.75000               1   

Fx)d ná|ezd.pariely oP1.oP2 : o,3.o, 5.5+o.B.o,5.5--2.75ooo rA]

-  dodání  čeístvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality, Jehc)  uložení do

požadovar)ého  lvanJ  přl jakékollv  hustolé výztuže.  konzlslencl  čeístvého  belonu  a
způsobu hutnénl,  ošelfení  a  ochranu  be{onu.
• zholoven[ nepropus(ného. míazwzdomého betonu a be(onu požadované tívanlivostlavlastnostl.

-užití políebných  pr/sad  a  lechnologlf výíoby belonu.
• zJÍzenl  pracDvíiích  a  ďllatačí`Ích  spaí.  včelné  po(febných úpíav. výpííié. vložek.

opracováíií.  očlšténí a  ošetreíií.
• bedněnl požadovaných konstí.  0 zlíacené)  s úpravou dle požaďovaí`é t`valily povíchu

betonu, včetné odbedňovacích a odskíužovacích pÍostředků.
• podpéííié  koí)stí.  (skiijže)  a  lešení všech  druhů  pÍo  bednění.  uložeí)Í Čerstvého

betonu, výztuže  a doplňkových konslr.. vč. pož3dovaných oWoÍů. ochranných a
bezpečnoslnlch  c)palíenl  a  základů  {ěchlo  konstíukcí  a tešeiil,
-vytvoření kolevních  Čel.  kapes.  iiálltků.  a  sedel.

• zři.zení všech  požadovaných  olvorů.  kapes,  výkleí`ků,  pÍostupů,  dutln.  díážek  a  pod..

vč. zllžení práce a Úpíav kolem nlch.
• úpíavy pÍo osazení výztuže. doplňkovych konstrukcl a vybavení.
-úpíavy povrchu pÍo položení požadované lzolace. povlaků a nátérů. pffpadné

vyspravení.
• zllžeíil  práce u  kabelových  a  Jnjektážních lrubek  a  oslalních  zaJízení osazovaných  do

belonl,.•konslíukce  betonových kloubů.  upevněnl  kotevních pívků  a  doplňkových  konslrukcí.

-ná(éry zabraňující soudížnost betonu a  bednéní,
-výplň.  lěsnění  a  lme!ení spar a  spoju.
-opalrení povrchů  belonu  lzolací  protl zemní vlhkost! v  částech,  kde  pfi)dou do styku

se zemlíiou nebo kamenivem.
-plípadné ziízení spojovací vístvy u základů.
• úpíavy pÍo  osazení zarízeí`Í ochrany konstrukce  protl  vllvu  bluďných  proudů.

1                                221                                275121 HRANICE PODPERNÉ Z DI LCU ZELEZOBETONOVYCH M3             1              51.60000             1   

r-r--_--_ __ L-_+ ---+;;`1 -_  '-'--

OP1  : 2.6.0,2159+1.6.0,215.2=25.80000 [A]
OP2:2.6.0.215.8+1.6.0,215.4--25.80000[B]
Colkcim: A+B=51.60000 rc1
- ďodáni   díice   požadovanéno   Wam   a   vlastnos(l.  /eho   skladování,   doprava   a

osazení   do   definltlvíil  polohy.  včelné  komplexní lechnologie  výroby a moíttáže  dílců.
ošetrení  a  ochrana  dllců,
-u  dííců železobetonových  a  pJedp]a(ých veškerá  výz(už.  přJpadné  1  luhé  kovové  pr/ky

a závésná oka.
• úpravy a zaí/zenl  pro  uložení a transpoít  dllc€.
• veškeré  požadované  úpravy dílců.  vče!né  doplňkových konstrukcí a  vybavenT,
-  sestavení dllce  na  slavbě včetné montážních zaflzenl.  plošIÍ`  a  prahů  a  pod„
• výp)ň. lěsnění a  lmelent  spár a  spojů.
-oČIšténl  a  ošelíení úložných  ploch,

-zedí)lcké  výpomoce  pro  monláž dílců.
• ciztiačenl  dl!ce  výrobí`Ím  Štítkem  nebo Jlným způsobem.
-úpravy dllce  pÍo  dodíženl  pc)žaďované  presnostl |eho  osazení.  včetně  případnýchméfeíií.

-veškeíá  zalízenl  pro  zajlšténí stabllity v kažďém  okamžlku,
• dalšl  práce  dané  přípaďně  specltikacl k piíslušnému  preíabílk.  dllcl  (úprava

pohleďových  ploch.  při.p.  rubových ploch.  osazení méfíclch zarJzení.  zkoušení  a  méíení
clílců  a  nod,\,
Komunlkace                                                                                                                                                                                                                                                   r-     -              5                 Komun[kace                                                                                                                                                      

1                               231                               563341 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STÉRKO0RTI TL DO 200MM M2             1             291.07000           1    

nájezdy : (3.0.5)-4.2=20,00000 [AJ
ZÚ,mosl:5,4.10.5.0,5+{5,4+4,4)-o,5-1i+4.4-(40.8-2.2-29.8)=120,97000P]
s|ezd ZÚ : (4,4+11).0,5.4=3o,8ooo0 [C]
moslKÚ..4.4.17+9-1.0.5+20.4.0,5=119,30000P]
Celkem: A+B+C+D=29 07000 rE]
- ďoďáni kamenlva před psané  kvality a zmitostl
-Íozprostíení a zhutné vístvy v predepsaí`é  tloušťce
-zlízení vístvy bez Íozl enl  šlřky.  pokládání vístvy po  elapách
• nezahmuie  oostfikv.  nátéív

1                              241                           5646421 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRACN IHO MAKADAMU HRUBEHC) TL  150MM M2             1             223.45000            1    

ZU most : 5.10.5.0,5+(5+4) .0,5.11 +4.(4o,8.2.2.29,8)--i 1 o,85o0o ÍA]
most KÚ : 4.17+9-1.0,5+20-4-o. 5=i 12,5oooo [8]
Celkem. A+B=223.45000 ÍC,1
-dodání kameí)lva  pledepsané  kvalí(y a  zmitosll
-dodání asíaltového pojWa  (asfali sllnlčol  Íopný.  emulze  a sfaltová  katlonakllvnD
-Íozprostfení kamemé  kostry v  přeďepsané tloušťce.  pÍoíltí kostry astaiiem

dlstílbutoíem.  rozpíostiení a zavibrovánl výplňového kamenlva
• zfízeíil  vístvy bez rozJ šení Sířky.  pokládání vrstvy po  etapách
• úpravu  napo/oní.  ukončsní
-  nezahmule  nostiikv   nátérv

1                                251                                583031 KRYT ZE SINICNICH  0lLCŮ  ÍPANELÚ\ TL 210MM M2             1              24.00000             1  

nálezd na D(ovlzorium : 1 Ť}.4.2--24.00000 ÍA]

-dodánl  dl(ců v  požadované  kvallté.  ďodáflí materlálu  pÍo  předepsané   lože  v líoušťce

předepsané dokumentac[ a pÍo předepsanou výplň spaí
-očlštění  podkladu

• uložení dílců  dle  pfedepsaného  {echnologického  přeďpisu včelně  píedepsané

podkladnt vístvy a pfedepsané výplné spar
• zíízenl vÍs`vy bez Íoz] Šení Šííky.  pokládán[ vÍs(vy po  etapách
• úpíavu napo|ent, ukonČení podél  obíubr)lků.  dHatačnTch zaíízení.  odvodňovacích

proužků.  odvodňovačů,vpustí. Šachel a poď.. nestanovl-ll zadávací dokimentace jlnak
• nezahmu)e  postřlky.  ná(éry
• nezahmu|e těsí`éní po dól  obíubnlků,  dilatačních zaiízení.  odvoďňovacích pÍoužků.
odvodňovačů.  vpustl,  šachel  a  pod.

r                                                            91                             Doplňu|[cí práce  na  ko munikaci                                                                                         



19=19,00000 [A|

položka zahmuje:
-dodání  a  osazení sÍoupku  včetí`ě  nutných  zemních  pracl
• vnitrostavenlšlní a  mlmostavenlštni  doprava

• odrazkv plastové nebo  z Íelroreflexní  Íólie

1                              271                           9122831 SMEROVE SLOupl<Y Z PLAST HMOT -DEMONl-AZ A ODVOZ KUS            1               19.00000             1     

Celkem..5+6+5+3~-19.00000ÍA1

položka zahmuje  demonláž stávajíclho s!oupku. jeho  odvoz do skladu nebo na skládku_9r____
Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                     94 Lešení a stavební vÝtahv                                                                                                                                                                       

1                                 281                                 948171 OOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNIKU VČET ODSTRAN T              1              18.27000            1   

MS  Z1  :  18,27=18.27000 ÍA1
Položka zahmuje  clovoz,  monláž.  údržbu.  opotieber`Í  (Íiájemné).  ďemor)láž. konzervacl.
odvoz.

r~                     96                   Bouráníkonstrukcí                                                                                                                                                          r___          96 Bou rá ní konstrukcí
1                             291                          966tl7l BOURANI  KONSTRl)KCI  Z BETON  0lLCÚ  S  ODVOZEM  DO  16KM M3              1              51.60000             1   

51.6--51.60000rA1

položka zahmuje:
• rozbourání konstíukce  bez ohledu  na  použilou lechnologli
• veškeíé  pomocné  konstrukce  (lešení a  pod.)
-veškeíou  manípulact s  vybouíanou  sutl  a  hmDtaml včetné  uloženl  na  skládku.

Nezahmuje poplatek za swádku. kteíý se vykazuje v položce 0141 " (s výjlmkou
malého množství bouraného materiálu, kde je  možné poplatek zahmout do |ednotkové
cer`y bourání -lento  Íakt musí být weďen v doplňujícím textu k položce)
• veškeíé  další práce  plynoucí z lechnologlckého  předplsu  a  z  plalných  předplsů

1                                301                             9661571 BOURANl  l{ONSTRUKCI  Z PROST  BETONIJ  S  ODVC)ZEM  DO  t6KM M3             1                2.75000              1   

základv ind náíezdv : 2.75~-2,75000 ÍA1

položka zahríiu|e:
-Íozbouíaní konstrukce  bez ohledu  na  pQužitou technologll
• veškeíé  pomocné  konstrukce  (Íešení  a  pod.)
-veškeíou manípulacl  s  vybouranou  sutí a  hmotaml vče(né  uložení na  skládku.

Nezahmuje poplatek za skládku, kteíý se vykazuje v položce 0141 " (s výjlmkou
malého množství bouraného mateíiálu, kde je moží`é poplatek zahmoul do jeďnotkové
ceny bourár)l -ieí)to  Íakt  musi  být  iiveden v doplňujícím textu  k poiožce)
• veškeíé  další píáce  plynoucí z lechnologlckého  předplsu  a z platných  piedplsů



Příloha  k formuláři  pro  ocenění nabídky
2019   MOST 37349.9  PTENSKÝ  DVOREK

SO 102  PROV.OBJÍZDNÁ TRASA SMĚR  BĚLECKÝ MLÝN
I   PROVIZORNI  OBJIZDNÁ TRASA  BÉLECKY  MLÝN

EEEE

!1 ZemníDíáce                                                                                                                                                                                                                                                  

1 01S1„ POPLATKY ZA llKVIDAcl ODPADŮ NEKONTAMI NOVANYCH -17 05 04 VYTÉZENE T 16.75080
ZEMINY A HORNINY .  1. TŘIDA TÉ2lTELNOSTl

9.306.1.8--16,75080ÍA1
1.  Položka  obsahu|e;
-veškeré  poplatky pÍovozovatell  skládky.  recyklačn[  llnky nebo |lnétio  zaí/zení na

zpracování  riebo  likvldacl  odpadů  souvlsejícl  s  převzelím. uložením.  zpracováním

nebo  likvidacl  odpadu

2. Položka neobsahuje:
-náklaďy spo|ené s dopravou odpadu z místa stavby na mlsio převzetl

provozovalelem  skládky. Íecyklační llnky nebo jlného zaiízení na  zpracovánt nebo
likvldacl odpad ů

3.  Způsob  méfení:

Tunou se Íozumí hmo`nost odpadu vytríděiiého v souladu se zákonem č.  tss/20ol
Sb._  o  nakládání s  odr]adv_  v  i)lalném  znění,

2 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI  O0PADU NEKC)NTAMINOVANYCH -17  03  02 T 53.44020
WBC)URANÝ ASFALTOVÝ B ETON BEZ DEHTU

53,4402=53,44020 rA]
1.  Položka  obsahuje:
-veškeíé  poplatky provozovatell  skládky.  Íecyklační línky nebo |lného zaíízenl  na

zpracování nebo likviďacl odpad ú sowlsejrcí s plevzetím. uloženlm. zpíacováíiím
nebo likvidací  odpadu
2. Položka neobsahiije:
-Íiáklady spo|ené s  dopravQu odpaďu z mísla stavby na místo převzelí

provozovalelom  sklád ky.  recyklačnl  llnky nebc) Jlného  zaiízení na zpracování nebo
llkvídacl  odpadů
3.  Způsob  méreí)Í:
Tunou se Íozumí hmotnost odpadu v*Ííďériého v souladu se zákonem Č.185R00t
Sb     o  nakládánl  s  odnaďv_  v  Dlatném  znění.

3 0'5140
POPLATKY ZA LIKVIOAcl ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -17 0101  BETON Z T 17.11989
OEMOLIC 0BJEKTŮ. ZÁKLADÚ IV

7.65+9.46989=17.11989  ÍA1
t. Položka obsahuje:
-veškeíé  poplatky provozovatell  skládky.  Íecyklační !lnky nebo jlného zalízen[ r}a

zpracování nebo  likvlďacl  odpadů  sowlsejlcí s  převzetlm.  uložením. zpíacováním
nebo likvldací odpadu
2. Položka neobsahii|e:
-náklady spojené s  dopravou odpaďu z místa slavby na mísiQ  převzetí

pÍovozovatelem skládky.  recyklačnl  llnky nebo jlného  zařJzení Íia zpíacovánl  nebo
likvldacl  odpadů

3. Způsob méřenl..
Tunou se Íozuml hmotnost odpaďu vylfíďóného v souladu se zákonem Č.  i85ú0oi
Sb,   o  nakládání  s  odoaďv   v  Díatném znéní

4 Ot5150
POPLAITKY ZA LIKVIDACI  ODPADŮ  NEKONTAMINOVANYCH -17  05  08  ŠTÉRK Z T 85.50432
KOLÉjl šTĚ /oDPAD po REcyKLAcn

85.50432=85 50432 ÍA1

51                               1112071 ODSTRANÉNI  KŘOVIN  S  ODVOZEM  D016KM M2            i            i 25.ooooo          i     

brehv:25.5--125.00000ÍA1
odstíaiiéní kíovln a stromů do píůméru  100 mm
doprava  dlevln na  píedepsanou  vzdálenost
sDálení na  hromadách  nebo  štěokování

6 112017
KACENI  STROMÚ  D  KMENE  DO  O.5M S  C)DSTRANĚNIM  PAREZÚ,  ODVOZ DO16KM KUS 4.00000

4-±.00000'A]
Kácenl stíomů se  měíí v H;s]  poíažených stíomů (průmér siromů se méň v mlslé Jezu)
a zahmuje zejména:
-poíažen[ stíomu a osekáiií véM
•  spálení véM na  hromadách  nebo  štépkování
• dopravu  a  uložení kmenů.  pffpadné  další  píace  s  iilm(  díe  pokynů zadávací

dokumentaceOdstranénípafezů se méřJ v [ks] vytíhaných nebo vykopaných pařezů a zahmu|e

ze/ména:
-vymání nebo vykopání paíezů
• veškeíé zemí)Í práce  spojené  s  odslíanéním  paiezů
•  ďopíavu  a uloženl  pařezů,  případné  další  píace  s  nlml dle  pokyíiů zadávacT

ďokumen`ace
.  zá5vo  lam  Do  oařezech

7 113137
ODSTRANÉNI KRYTU ZPEVNĚNYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM. ODVC)Z 00'6KM M3 24,29100

161`94.0,15-~24,29100[A|
Položka zahmu|e  veškerou mar)lpulacl  s  vybouranou  sutl  a  s  vybQuraným  hmotami vč.
uložor)l  iia  skládku.  Nozahmi)je  popla`ek za  skládku.  ktarý  so  vykazuJe  v položco
0141.-(s vý|lmkou malého míiožsM bouraného materlálu. kde |e možné poplatek
zahmout do jednotkovó ceny bouíání -lenlo Íakt musí býl uveden v doplňu)Ícím textukoo'ožce\

8 1 1 3327
ODSTRAN PO0KL ZPEVNENycH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO16KM M3 32.38800

161.94.0,2-±2,38800[A|
Polo±ka zahmuje veškerou manlpulacl s vybouíanou sutl a s vybouraným hmoiam vč.
uloženl na sk!ádku. Nezahmujs poplatek za skládku, kteíý se vykazu]e v položce
0141..  (s  výjlmkou malého  množství  bouraného  mater!álu.  kde je  možné  poplalek
zahmout do /ednotkové  ceny bouránt -ter`to lakl musí bn uvedon v doplhujícím textukDoložc8`.

91                                     121101 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PÚDY M3             1              20.43500             1 



0-8.12,23:2.4-8.0,5.0,1+2,5.(26,4-8).O,1+(2.5+5,8).0,5`|31.4-26.4).0,1--7.63500[A]
34,45:(5.8+6,5).0,5.(38,6-31,4).0,1+(6.5+5,2).0,5.(45,838.6).0,1=8,64000[8]
5 : (5,2.5+5,2`6.0.5) .0,1 st,16000 ÍC]
Celkem: A+B+C=20,43500 [D]

položka zahmuje sejmutl oínlce bez ohledu na tloušíku vístvy a je|Í vodorovnou
dopíavu
nezahmule uloženl  na  lívaloii  skládku

1                                  101                                  123731 ODKOP PRC) SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I M3              1               18.61200         

scháze|Íclzemlni3:53,91.38,604-6~-9.30600[A]
odvoz zbytkové zemjny : 9.306=9,3o6oo [8]
Celkem:A+B--18.61200ÍCI
položka  zanmuje:
• vodorovná  a  svíslá  doprava.  pfemís(énl.  přeložení,  manípulace  s  výkopkem
-  kompletí)[ provedení vykopávky nezapažené  1 zapažené
•  ošetíení výkop!Šlé  po  celou  dobu  práce v ném vČ.  kllmatlckých opalíent
-zllžení vykapávek v  blízkostl  podzemntho vedení.  konstíukcí  a  objektů vč. jejlch

dočasíiého zajlšléní
-ztlženl  pod  vodou. v  okolí  výbušntí}.  ve  stlsnéných  prostoíech  a  pod.
-príplalek za  lepívosi

-.ěžení po  vÍswách.  pásech  a  po jlriých  nutných  částech  (Íiguíách)
-Čerpár)l vody vi čerpaclch jímek. potíubí a poholovostnl čeípací soupravy (viz

uslanovenl  k pol.1151.2)
-  polřebné  snlžení hladiny podzemní vody
•  léženl a  Íozpo|ovánt |ednotllvých  balvanů
• vtiahování a  nošení výkopku
- svahovánt a presvah. svahů do konečného Waru. výména hom!n v podloží a v plánl

znehoďnocené  kllmatlckýml  vlivy
• Íuční vykopávky.  odstíanéní kořenů  a  Íi3padávek
-pažení. vzepření  a  rozepření vČ.  přepažovánl  (vyjma  štélových stén)
• úpíavu.  ochíanu  a  očlšténí dna. základové  spáry. stěn  a  svahů
•  ztiutnén. podloží.  piípadně  1  svahů  vč.  svahovánl
-zÍízení stupAů  v  podloží  a  lavlc na  svazích, neflí-ll  pro týo  píáce  ziízena  samoslatnápoložka

-  ijdížovánl výkoplšlé  a |eho  ochrana  protl  vDdě
-  odvedení nebo  obveďení vody v okoll výkoplšlé  a  ve  výkoplštl

-irídént výkopku
• veškeíé  pomocné  konstrukce  umožnujícl  proveďení vykopávky (pJíjezďy.  sjezdy.

nájezdy.  lešení.  podpéí.  konstí..  premosténr. zpevněné  plochy. zakDtí a  pod.)
-nezahmu)e  uloženl  zeminy (na  sk!ádku.  do  Íiásypu)  anl  poplatky za  skládku.  vykazují

1                                1  t  l                              1237371 ODKOP  PRC) SPOD  STAVBU  SILNÍC A ZELEZNIC TŘ.1.  ODVOZ DO  16KM M3             1              83.20800         

I(uír 1.12,23  : 2.3.0.4.B-0,5+(2,3+2) .0.5.0,4.(26,4-8) +(2.O,4+1.2.0,2).O,5-{31.4-
26,4)=22,10400 [A]
34 : (1.2.0,2+(3.6+2.6) .0.5.0.3).0.5.(38,6A1.4)=4,21200 [8]
45:((3,6+2.6).0,5.O.3+1,5.0,4.0,5).0,5.(45.8S8,6)--4,42800[C]
5:(1.5.0,4.O.5+1.5.O,4).|50,8-45,8)+1,2.0,47--7.86000[D]
odkop lěl.obJ.lrasy : 38,604+6=44,60400 [E]
Cell(em:  A+B+C+D+E=83.20800 lF1

poiožka zanmuje:
• vodoroviiá  a  svlslá  doprava,  píemtsléní.  přeloženl, maolpulace  s  výkopkem
-kompletní provedení vykopávky nezapažené 1 zapažeí`é
• ošelrenT výkoplšté  po  colou  ďobu  práce  v ném vč.  k!lmatlckých  opalřenl
-ztížení vykopávek v blJzkosti podzemního  vedsnt.  koí)stíukcí  a  objektů  vČ. /ejícri

ďočasného  zajlšlénl
-ztlžení poď vodou.  v okolí výbušnln.  ve  stísnéných  pÍostorech  a  pod.
-příplatek za  leplvost

-téženl po vrstvách, pásech a po |lných nutných Čáslech  (flgurácr))
- čeípání vody vč.  čeípacích jrmek, polrubí a pohotovostní čeípacl soupravy (viz

ustanQvení k  pol,1151.2)
-pollebíié sníženl  hladlny podzemnl vody
• lěžení  a  Íozpojování jednotllvých  balvanů
• vytahovánl  a  nošení výkopku
-svahování a  přesvah,  sva" do konečného lvaru. výměna homln v podložl a v plánl

znet`odí`ocené  kllmatíckýml vwy
-Íučíií vykopávky. odstíaněr)l korenů a napadávek
• pažení. vzepíenl a Íozeprení vČ. prepažováíií (vyjma stětových stěn)
-úpíaw. ochíanu a očtštěíií dna. záklaďové spáry, stén a svahů
• ztiutnění podíoží.  p}Ípadně  1  svahů  vč.  svahování
-zrízení stup^ů v podložl a lavlc na svazích. nent-ll pÍo tyto píáce zJÍzena  samostatnápo'ožka

• udížcivánl  výkoplšlě  a Jeho  ochraiia  protl voďé
-  oďveďent nebo  obvedení voďy v  okolí výkoplšté  a  ve výkoplštl
•  {fi.déí)l  výkDpku

• veškeré  pomocíié  konslíukce  umožňuJÍcÍ provedeflí vykopávky (prJjezdy.  sjezdy.

náJezdy. lešenl.  podpér.  konslí..  přemosténí. zpevnéné  plochy.  zakíytl  a  poď.)
-nezahmuje  uložeíií zemlny (Íia  skládku.  do  násypu)  anl poplalky za  skládku,  vykazu/t

1                                 121                             13173Al llLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPA2 Tfi. 1. BEZ DOPRAW M3             1                6.00000           

Drodlouzenl  otopusll : 2.1.3--6.00000 ÍA1
položka zahmuje:
-svislá dopíava,  pJemístěnt. preložení. manlpulace s výkopkem
-  komplelnl  provedeí)Í vykopávky nezapažené  1  zapažené
-ošetíeflí výkoplš(é  po  celou  dobu práce  v ném  vč. klima[lckých  opatíent

• ztížení vykopávek v blízkostl  podzemního  vodenl,  konstíukcí a  objektů  vČ. |ejich

dočasnóho zajlš(éní
-ztížeril  pod  voďoii. v  okoll výbušnln. ve  sttsnéíiých  prosloíech  a  poď.
-pfíplatek za leplvost
-lěžení po  vrstvách.  pásech  a  pQ jlných  mtných  Částech  (Íígi)rách)
-čeípáí)l vody vč.  čeípacích /Ímek,  potrubl  a  pohotovostíií čerpacl soupravy  (vlz

iistanoveíií k pol.1151.2)
-potřebné  snížer)l  hladlny podzemr)l vody

-!éžeiií a  Ío2po|ování jodnotílvých  balvaíiů
-vytahovánl  a  nošení výkopku
-svahování  a  presvah.  svahů  do  konečného  Lvaru.  výména  homln  v pociloží a  v  plánl

znehQdnocené  k!lmallckýml  vlivy-ÍučnTvykopávky.odslraněíiíkořeíiů  a  iiapadávek-paženl.vzepreí)íaÍozepřenívč.píepažování(vyjma  Šlětových  stěn)-úpíavu.ochranuaočlšténíďna.základcivéspáry.sténasvahů-odveďenlneboobvedenívodyvokollvykoplštéavevýkoplštl-tfídéí)Ívýkopku-voškerépomocí`ékonslrukceumožňujlclprovedenívykopávky(příjezdy,  sjezdy.ná|ozdy.lešení.poďpéí.konstr..premosténl.zpevíiónéplochy.zakíytíapod.)-nezahmu)euloženízemlny(naskládku,donásypu)arilpoplalkyzaskládku,vykazujl-...,



1                                131                             171t06l ULOZENI SYPANINY 00 NASYPŮ SE ZHUTNÉNIM NA 1o3% PS M3             I              53.91000             I

Ióleso obí.lrasy 23,34 : 3,18 .0,S-(31,4.26,4)+(3,18+1,06) .0,5.(38.6-31.4)=23.21400 [A]
45,5 : (1.06+2,8) .0,5.(45,8$8,6)+2.8.12.0,5=30,69600 [8]
Celkem:A+B--53,91000[C]

položka zahmu|e:
• komple{nl  proveďeí)Í zemí)Í konstíukce  vč.  výběru vhodného  materlálu
-úpíava   ukíádaného   materlálu   vlhčením,   (Ííďěí)Ím.   promlcháním   nebo

vysoušením,   pÍíp.Jlné  úpravy za  Účelom zíep§enl|eho   mech.  vlastí`ostl
• tiutnéní I Íůzné  niíry hutnéní
-oše{Íenl  Úložlšté  po  celou  ďobu  práce  v ném vč.  klimallckých  opalrení

-ztíženl v  okolí veďenl,  konslrukcí  a  objektů  a |ejlch  ďočasné zajlšléní
• zlíženl pÍovádénl vč. hutnění ve ztlžených poďmínkách a slísněných pÍostorech
-ztížené  ukládánl  sypanlny pod  vodu
-uk!áďání po  víslvách  a  po jlných  nulných  Částech  (ílguíách)  vČ,  dosypávek
• spouštéíií a  nošeni mater!álu

-výména  částl zemní  kons(rukce znehodnocené kllmallckýml vlivy
-ruční hutnéní  a  výplňjam  a  píohlubní v podloží
• Úpíava.  očlšténl,  ochíana  a  ztiutnéní podložl
-  svahovánt. hulnóní  a  uzavJrání povíchů  svatiů
-zJÍzení lavtc na  svazích
-  udížovánl úlc)žlšlě  a jeho  ochíana  protl vodé
•  odvedení nebo  obvedení vody v  okolí  úložlšté  a v úložlštl
-veškeíé   pomocné  konstíukce  umožňující pÍovedení   zemr)l  konstíukce   (píi.jezdy.

sjezdy.   nájezdy.  lešení.  podpémé  konstíukce.  přemosténí.  zpevnéné  plochy.  zakMl  anhd\

1                                 141                             173t03l ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUT Do  1oo% PS M3              1               38.60400             1   

krs|a u sílníce : 38.604--38,60400 ÍA1
poiožka  zanmu)e:
-kompletní pÍovedenl zemnl  konslnJkce  vč. výbéíu  vhodného  mateítálu
-Úpíava   ukládaného   mateílálu   vlhčer)lm.   llídénlm.   promícháním   nebo

vysoušenlm.   pÍÍp. |Íné  úpíavyza  účelem  zlepšeníJeho   mech. vlastností
-hulnént 1 Íůzné  míry hutněnl
•  ošeiíení úložjšié  po  celou  dobu píáce  v  ném vč.  k!lmatíckých  opalíenl
• ztížení v okoll  vedonl.  konslíukcl  a  ob|ektů  a jejtch  dočasné  za;lštěíií
-zllžení prDvádénT vč.  hutněí)l  ve  ztížených  podmlnkách  a  sllsnéných  prostorech
• ztížené ukládání sypanlny poď vodu
-ukládání po  vÍs(vách  a  po /lných nutných  Částech  (figuíách) vč.  dosypávek
• spoušlénl  a  nošení mateítálu

-výméíia  částí zermí konstrukce znehodriocené  klimallckýml vllvy
• Íu5ní hutnéní

• svahování.  tiutněí)Í a  iizavíráíií povrchů  svahů
• udržovánl úlož]šté  a jeho  ochíana  pÍo(l  vodě
• odvedeíií nebo  obvedení vody v okoll  úÍožíšlé  a  v úložl§ll
-veškeré   pomocr`é  konstíukce  umožňující provedení  zemní  konslrukce   (p}ÍJezdy.

s/ezďy,   ná|ezdy.  lešení.  podpémé  kor`strukce,  premoslění. zpevnéné  plochy,  zakD4f  aood\

I                                         151                                         181101 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINÉ TŘ.1 M2             1             161.94000            1     

161.94--161`94000[A1

položka  zahmuje  úpravu  pláné  včetné  vyrovnánt výškových  Íozdílů.  MJru zhutněn[určuleoroiekt.

1                                     161                                     182141 UPRAVA PC)VRCHU SRC)VNANIM UZEMI V TL 00 0.25M M2              1             204.35000            1     

podomícl:204.35--204,35000ÍAI
ooložka  zahmuie  síovnání vÝškových  Íozdílů leíénu

1                                171                                182221 RoZPRoSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO O.15M M2              1             204.35000            1    

20,435,O,1--204.35000rAI

položka  zahmu|e:
nulnó  premísléíií omlce  z dočasných  skládek vzdálených  do  50m
rozorostřenl  omíce  v  ořecleosané  tloušťce ve  svahu  ofes  i:5

1                                     181                                     182411 ZALOZEN I TRAVNIKU RUÓN IM WSEVEM M2             1             204.35000           1     

Celkem:204.35--204.35000ÍAl
Zahmuje  dodánl předepsané  líavní směst. její výsev  na  omlcl. zalévání.  prvnt
pokosení  lo vše  bez ohledu  na  sklon  lerénur_2 ZÁkladv a  zvló5tn[ zakládánl                                                                                                                                                                                                                          r_2 ZÁkladv a  zv!á5tnl 2akládánl                                                                                                                                                                                                                          

1                                   191                                   275121 HRANICE PODPÉRNÉ Z DILCŮ 2ELEZoBETONoVYCH M3             1               3.87000              1   

prikryu  plynovodu ..1.3.6-0,215=3.87000 ÍAl
-dodánT   dllce   požaďovar)ého   lvaru   a   vlastnostl.  ]eho   skladovaní.   doprava   a

osazer)l   ďo   defiíiltlví)Í polohy, včelné  komplexí`l  lecnnologle  výroby a  montáže  dííců.
ošelíer)l  a  ochrana  dllců.
-u  dllců  železobeionových  a  píedpjalých veškeíá výzluž,  prípadí`ě  1 luhé  kovové  pívky

a závésná oka.
-úpravy a  zaiízer)l  prc)  uložení  a  transpori  dllce,
-veškeíó  požadované  Úpíavy dllců.  včetné  doplhkových konstíukcí  a  vybavení.
• sestavení  díice  na  stavbé  vEe!ně  moniážnlch zarJzení.  plošln  a  prahů  a  pod.,
-výplň.  lésnéní  a  {melenl  spáí a  spojů,
• očlšlěí)l  a  oše(fení  úložných  ploch,

-zeďnlcké výpomoce pro monláž dílců.
•  označenl  dí(ce  výrobí)lm  šmkem nebo jlným způsobem.
-úpravy dílce pro  ďodížení požadované presnostl |eho osazení. včetíié případných

méíení.
-veškoíá zaHzení pro zajlšténí s(abllity v kažďém  okamžlku.
-ďalšl  práce  danó  pfípacínó  speclfikací k  p!lslušnému  preíabn.k.  dllcl  (úprava

pohledových  ploch.  příp.  nJbových  ploch.  osazoní mérících zaiízeíií,  zkoušeiil  a  mérenldílcůanod\

'5 Komunlkace                                                                                                                                                                                                                                                         
1                               201                               563341 VOZOVKOVE VRsl\/y ZE ŠTÉRKO0RTI TL. DO 200MM M2              1              161.94000             1    

1.12.23 : 2,3-8.0,5+2.3-(26,4-8)+(2.3+3,5)`0.5-|31.4-26,4)=66,02000 [A]
35.5..3.(45.8-1,4)+2,8.(4,4+14.4).0,5+3.3-5+3,3.6.0.5--95.92000[8]
Celkorri:A+B--16(.94000ÍC1
•  dodánl kamenlva  predepsané  kvallty  a zmilostl
-  rozpíostŤenl a  zhutnéní vrstvy v  píedepsané tíoušťco
-zři.zeíií vístvy  bez Íozlíšeflí Šííky.  pokládání vístvy po  e(apách
-nezahmule  DQs[fikv.  nálěív

1                               211                            5646421 VOZOVKOVE VRSTVY Z PENETRACNIHO MAt<ADAMU HF`UBÉH0 TL.150MM M2             1             161.94000            1  

Celkem:161.94--161.94000ÍAl



-doďánT kameniva přeďepsané kvality a z"tosti
-do_dání asíaltového  pojíva  (asíal{  s|lí)1číit Íopr)ý,  emulze  asfaltová  katíonakwnD
-Í.ožprostiení kameíiné kostíy v  pfedepsané  iíoušt.cB.  p/olití kostíy asfal(em

d}smbulorem.  rozprDstřeí)Í a  zavjbrování výplňového kameniva
-zŤÍzen( vístw bez Íoz]išenl  Šlřky,  pok]ádání vístvy po  etapách
-úpíavu napojení, ukončer)Í
• nezahmuio  oos(fikv.  Í`átérv

-1221912281Di;5lňulíaífsŤáčětiiáTr+č5iňďňwi:aalSMÉFIOVĚSLC)UPKYZPLASTHMOT VČETNÉ ODRAZNÉHC) PÁSKU

Celkem: 10=10.00000 ÍA1

položkazahmuj.e:
• dodání  a  osazenT sloupku včetně  nutr)ých zemních  prací
-vÁi,troš[aveništnT  a  ínímosLavenlštní doprava

• odrazkv i)lastové  nebo z relroreflexní fólle

1                               231                           9122831 SMÉROVĚ SLol)PKY Z PLAST HMOT . DEMONTA2 A ODVOZ KUS             1                10.00000               1     

Ceikem: i o=10.00000 rA1

poÍožka 2ahííiuje demontáž stávajícíhc) sloupku, jeho odvoz do  stdadu nebo Íia skládku

1                                 241                             9183711 PROPUSTY Z TRUB 0N 1000MM M               1                2.50000               1

•.

pródlouženlpiopustku:2,5--2,50000[A|
Položka za hmuje:
-dodání a položeni potrubí z lrub z dokumentací přeďepsaného materiálu a

pfedepsaného píůměru
-při'pagné  úpravy líub  (zkrácení,  Šlkmé  seř/.znuto

Néžahmuie podklaďní vrstw a obelonování.BmÁiŤťk6Eišm,

i                            251                        -56-6ii7l B0URAt`ll KONSTRUKCI Z BETON DILCŮ S O0VOZEM DO  16KM M3             1               3.87000              1  

Celkem:3,87--3,87000ÍA]

póložka zahmuje:
• Íozbouíání konstrukce  bez ohledu  Íia  použitou lechno[ogli
-veškeré  pomocné  konstrukce  (lešení a  pod,)

• ve§kerou  manípulacl s  vybouranou su(i  a  hrriotaml včetně  iiložeflí na  skládku.

NezahmuJe poplatek za sk]ádkií, kleú se vykazuje V položce 0141..  (s vyi.lmkou
malého množství bouraného materiálu. kde Je možíié poplatek zahmout do jednolkové
cony bouíánl -tento íakt musí být iweden v doplňujícrm lextu k poÍožce)
• veškeré  další píace  plyí`oucÍ z technologlckého  předplsu a z pJatných  předpísů

1                                261                             9663711 BOURANI  PROPUSTÚ ZTRUB  DN  DO  IO00MM M               1                2.50000               1 



l-lrma:  lus -lnzenyísKe  a  dopíavnl  slavDy ulomouc  a.s.

Příloha  k formuláři  pro  ocenění nabídky
2019   MOST 37349.9  PTENSKÝ  DVOREK

SO  103   PROVIZORNi  STEZKA  PR0  PĚŠI
I   PROVIZORNI  STEZKA  PRO  PÉšl

iiiiiii

1                              Zemn[ nráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       21508,81

1 015130
popLATt(y zA LIKvlDAcl oDPADŮ NEKotmAM INovANycH .17 o3 o2 T 1.98000
WBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

j.98--1.98000ÍA1
i.  Položka  obsahu)e:
-veškeré  poplatky provozovatell  sklád ky.  Íecyk]ačnl  llnky nebo jlného zaři.zení na

zpracovánl  nobo  likvldacl  odpadů  souvlsející s  převzetím,  uložením, zpíacováním
nebo likvtdací odpadu
2.  Po)ožka neobsahuje:
-náklady spojené  s dopíavou odpadu z mísla slavby na místo píevzell

provozovalelem  skládky.  Íecyklační llnky nebo jlného  zaii.zení na  zpracování nebo
likviďacl  odpadů
3   Způsob  mě}ení:
Tunou se Íozumí hmotnost odpaďu vytííďéného v souladu se zákonom  č.185/2001
Sb..  o  nakládání s  odoaclv.  v  olatném  znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKC)NTAMINOVANYCH -t7 0101  BETON Z T 4.73495
DEMC)LIC  OBJEKTŮ.  ZÁKLADŮ TV

4.73495--4.73495ÍA]
1.  Položka  obsahuje:
-veškoíé  poplalky provozovale!l skládky.  Íecyk!ačnl linky nebo /líiého  zaři.zeí)l  na

zpracovánl  nebo  líkvídacl  odpadů  sowlse/Ícl  s  píevzelím.  uloženlm.  zpracováním

nebo likvlďac( odpaďu
2. Položka neobsahuje:
-náklady spojené s dopravou odpaďu z mísla stavby na míslo převzetí

pÍovozovaleíem  skládky.  recyklačn[ líoky nebD |lného  za řízeíií na  zpracováí)Í nebo
likviďacl oďpaďů
3. Způsob  měřenl;
Tunou se Íozuml hmolnost odpadu v*řídéného v soulaďu se zákonem Č.  t85nool
Sb._  o  nakiádání s  odoadv  v oia(ném zněnl.

3 015150
POPLATKY ZA LIKVIDACI  ODPADŮ  NEKONTAMINOVANYCH .17 05 08  ŠTÉRK Z T 8.40510
Kc]LEjlšTÉ /oDPAD po REcyKLAcn

8.4051 =8.40510 ÍA1
t.  PoÍožka  obsahu|e;
-veškeré  poplatky pmvozova(ell  sklá dky. Íecyklační linky nebc) jlného zaJÍzení na

zpracování nebo llkvtdacl odpadů sowlsejtcl s pfevzelím. uložením. zpracováním
Íiebo líkviďacl  odpadu
2. Položka neobsahuje:
-náklady spo|eíié s dopravou odpaďu z místa stavby na místo převzeií

provozova(elem skládky.  Íecyklačnl  llnky nebo /lného za rízení na zpracovánl  nebo
ikvlďacl  odpadů

3. Způsob mérení:
Tunou se Íozumí hmotnost odpadu vytíJ.déného v souladu se zákonem č.185/2001
Sb._  o  Íiakládání s  odoadv_ v olatném znéní

41                              1112071 ODSTRANENI  KROVIN S  ODVOZEM  DO  16KM M2             1              40.00000             1

blelw : 5.4.2--4o.ooooo ÍA1
oďstranění kjovJn a stíomů do  průméíu 100 mm
doprava  dievln  na  predepsanou  vzdálenost
sDálení na  hromadách  nebo  štéDkování

5 1 1 3 1 37
ODSTRANENI KRyTU ZPEVNÉNycH PLOCH S ASFALT PC)JIVEM. ODVOZ DO

M3 0.90000
16KM

1.4.5 .0.2=0.90000 ÍA1
Položka  zahmuje  veškerDu maí)lpulacl  s vybouranoiJ  sutl  a  s vybouranýml hmolaml  vČ.
uloženl na  skládku. Nezahmu|e poplatek za  skládku. který se vykazuje v položce
ol41.. (s výjlmkou malého množswí bouraného maten'álu. kdo Je možné  poplatek
zahmoul do Jeďnolkové ceny bouíání -.ento Íak` musl být uveden v doplňujícím lextukoo'Qžce\.

6 113327
ODSTRAN PODKL ZPEVNÉNycH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO

M3 3.18375
16KM

vozovka:1.4,5.0,25--i.12500[A]
stozka : 13,725.o,15=2.05875 [Í3]
Colkom:A+B--3.18375ÍC1
Po!ožka zahmuje veškerou manlpulacl  s \Íybouranou  sut[ a  s  vybouranýml hmolaml  vč.
uloženl na skládku. Nezahmuje poplalek za  skládku. který se vykazuje v položce
0141 "  (s výjlmkou malého rmožství bouraného maleítálu. kde Je možné poplatek
zahmout do jednotkQvé  ceíiy bourání -lento  Íakt musl  být  uveden v  ďoplňujícím lextukDoložce\.

1                                     71                                  121tol SEJMUTI  ORNICE  NEBO  LESNI  Pl]DY M3             1                2.15000               1

(3+2).O,57.O.1+4.1.O,1--2.15000rA1

polc)žka  zahmuJe  sejmutí omlce  bez oh(edu  iia tloušťku vístvy a její vodorovíiou
dopíaw
nezahiTiuie  uložent  na  lrvalou  skládku

1                                    81                             13t73Al HLoUBENI JAM ZAPAZ I  NEPA2 TR.1 -BEZ DOPRAW M3             1                6.36800               1

základy lávky  Li sílnico  :  i.6-3,6-o.3+(2+ i.2)-o,5-4.o,5=4.928oo [A]
na brehu :  1.6-3.6.0.25--1,44000 [8]
Cell(em: A+B=6 36800 ÍC1



polažka zahmuje:
-svlslá dopíava. pJemíslění. preloženl. manlpulace s výkopkem
• komple.nl provedenl vykDpávky nezapažené 1 zapažené
-oše{renl výkoplšlé  po  celou  dobu  práce  v nóm vč.  klímatických  opatíení

• zllženl vykopávek v  bllzkostl podzemnlho  vedenl,  konstrukcí a  ob/eklů  vČ. jejlch

dočasnéhQ zajl§těnl
-ztlžení  pod  vodoii.  v  okolí výbušnln,  ve  stísnéných  prostoíech  a  pod.
-  pii.plaiek za  leplvost

• téžeíií po vístvách. pásech a  po /lných nutných čáslech (riguíách)
-  Čeípánl vody vč.  Čen)acích jímek,  potrubí a  pohotovoslr`Í  čeípací  soupravy (v!z

ustaíioven[  k pol.1151.2)
-  polřebiié  snížeíií hladlny poďzemí)l vody
• Iěženl a Íozpojování |ednotllvých balvanů
-vytahování a  nošenl výkopku
• svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru. výména homln v podloží a v plánl

znetiodnocené  kllmatlckýml v}lvy
• ruční vykopávky.  odstraněnl  kořenů  a  napadávek
-pažení. vzepřenl  a  rozepřenl vč.  přepažováí)l  (vyjma  Štělových  slěn)
• úpraw, ochíanu a očlstěnl dna, záklaďové spáry. stén a svahů
• odvedenl  nebo  obvedení  vody v  okolí Výkoplšlě  a  Ve  Výkoplšll

-Ifídéní výkopku
•  veškeré  pomocné  konstrukce  umožňující pÍovodenl vykopávky  (přJjezdy.  sjezdy.

ná|ezďy.  lešenl.  podpér.  konstí..  premosténí.  zpevíiéné  plochy.  zakMl  a  pod,)
• nezahmuje  uložení zemlny  (na  skládku.  do  násypu)  aiil  poplatky za skládku.  vykazujl

-          ..    .         -          ,

I                                    91                             171106' ULOZENI SYPANINY D0 NAsypů SE ZHUTNÉNIM NA  103% PS M3             1               6.46 500        

pod lrasu Li sllnlce.na brehu : 13,6.0`4+(2+3).0,5.0,6.6,7.0,5--6,46500 ÍA|
položka zahmuje:
-kompletnl  proveďenl  zemnl  kons(rukce vČ.  výběíiJ vhodného Ínaleíiálu
-úpíava   ukláďaného   materlálu   vlhčením.   tři.déním,   píomícháním   nebo

vysoušením,   pJÍp. |ÍÍ`é  úpíavyza  Účelem z]epšeíiíjeho   mech.  vlaslností
-hulněnl  1 různé  míry hutněíií
•  ošetřenl úlDžjšié  po  celou  dobu píáce  v něm  vČ.  kllmatlckých  opalření
-zlížení v  okolí vedeflí.  konslíukcí  a  ob|ek(ů  a jojlch  dočasné  zsjištěr)l
-z(lžení pÍovádění vČ.  hutnér)Í ve  zlížených podmír)kách  a  stísíiéných  prosloíech
• ztížoné  ukládání  sypanlny pod vodu
• ukládání  po  vístvách  a  po jlných  nutných  čáslech  (flgurách)  vČ.  ďosypávek
-  spouštění a  nošení maleílálu

-výména částí zemní kor)stíukce znehoďnocené klímatlckýml vllvy
-Íuční hutnéní  a výplň jam  a  píohlubní v  podloží
• úprava,  oČIšténí.  ochrana  a  zhutnéní podlož[
-svahovánt. hulnénl a uzavíránl povíchů svahů
-zrJzeril  lavlc na  svaztch
• udržování úložlšté  a jeho  ochrana  proll voďě
-odvedení nebo  obveder)l vody v  okolí ú(ož]Šté  a  v  úložíšll

-veškeré   pomocflé  konslíukco umož^ující pÍoveden[   zemní koí)stíukce   (přiíezdy,

s|ezdy.   nájezdy.  lešení.  podpéíné  konstrukce.  pfemosténl. zpevněné  plochy. zakDtí a...

1                                     101                                      176101 WPLNÉ ZE ZEMIN SE ZHUT M3              1                6.36800           

rŇ zákJ.orov.iávkv : 6 368-~6368oo rAi
položka  zahmuje;
-komplelnl  provedení zemní konstíukce  vč.  vybéru vhodného  materíálu
•  úpíava   ukládaného   mateíjálu   vlhčením.   lííďěnlm.   promícháním   nebo

vysoušenlm,   plíp./líié  úpravy za  účelem zlepšení/eho   mech.  vlastností
• hutnéní I  Íúzíié  mííy huiíiění
-  ošetfení úložlšlě  po  ce!ou  dobu  práce  v ném vč.  k]imallckých  opalreí)l

-ztížení v okolí veďer)l.  konsiíukcí  a  objeklů  a Jejlch  ďočasné  za)lšténí
-ztížení provádění vč. hutnént ve ztížených podmínkách a stísněíiých pÍostorech
• ztížené  ukládání sypanií`y pod  vodLi
• ukládání po  vístvách  a  po jíných nutných  Částech  (Íigurách)  vČ.  dosypávek
-  spouštéí`l  a  nošenl  materlá!u

• výméíia  čáslí zemí)l konstrukce  znehoďnocenó  kllmatíckýml vlivy
-Íučflí hutnéní a výplň |am  a  prohlubn[ v  podloží
• Úprava.  očlšléní.  ochrana  a  zhutnóní podložl
-udržování úložlšté a /eho ochíana píoll voďě
-odvedení nobo  obvedení vody v okoll  Úložišté  a v úložlšll

• veškeíé   pomocné  konstrukce  umQžňujíc[  proveďer)l   zemní  konslrukce   (přnezďy.

sjezďy,   nájozdy. lešení, podpěmé konstrukce. pfemosténí. zpevnéné plochy. zakQrlí aood\

I                                       111                                       181101 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TŘ.  1 M2             1              21.50000           

ood omicl : 21.5--21`5oooo rAi

poiožka zahmuje  úpravu pláně  včetně vyrovnání výškových  Íozdílů.  Míru zhutněnlurčuleDÍolekt.

1                                   121                                    182321 RoZPRC)STRENI  ORNI CE V ROVINE V TL DC)  0.15M M2              1               21.50000           

2.15m.1--21.5ooooÍA1

položka zahmuj8;
nutné  přemlsténí  omíce z dcičasných  sk!ádek vzdáleflých  do  50m
Íozorostření omlce v ořeďeosané tlousťce v rovlně  a ve svahu do  i:5

I                                     131                                      182411 ZAIOŽENI TRAVNIKU RUČN IM WSEVEM M2              1               21.50000            

Colkem..21.5--21.50ooorA)
Zahmu/e  dodání  přeďepsané  líavn[  smésl. Íe]í výsev na  omlcl,  zalévání.  prvnl

ookosení.  lo  vŠo  bez ohleďu  na  sklon  ierénu
'2 Základv a  zvláštnl  zakládánl                                                                                                                                                                                                            '2 Základv a zvlá5tnl zakládánl
1                                 141                                 27]S2l POLŠTÁRE POD ZAKLADY Z KAMÉNIVA DRCÉNÉHO M3              1                 1.15200           

1.63.6.O.12--1,15200rA1
položka  zahmuje  dodávku  predepsanétio  kameíilva.  mimostaver)lštní a
vnltroslavenlšlnt  ďopravu  a /eho  ulc)žení
není-ll v zaďávact  dokiimentacl uvedeno  llnak.  ledná  se  o  nakuDovaný mateílál

1                                  151                                  275121 HRAt`llcE PODPÉRNE Z DI LCU ZELEZC)BETONOVYCH M3              1                1.93500          

(2+1).1.3.0,215--1.93500ÍA]



-dodání   dílce   požadctvaného   tvaíu   a   vlaslností,  jeho

osazení   do   definlllvní polohy.  včetně  kctmplexnl  lecrmologie výíoby a montáže  dílců.
ošeiření  a  ochíana  dílců.
-  u  dllců železobetonových  a  predpjatych veškerá  výztiiž.  přípaďné  1 tuhé  kovové  pívky

a závésná oka,
-úpíavy a zařízení  pro  uložení  a transport  dílce.
-veškeíé  požadované  úpravy dílců. včelné  doplňkovych  konstrukcí a vybavenl,
• seslavení dílce  na  stavbě  včetné  monlážních zaíízenl,  plašín  a  prahů  a  pod..
-výplň. těsněíií a  tmeleflí  spár a  spoj.ů.
-očlšténí  a  oše{ření úÍožných  ploch.

• zednlcké výpomoce pro montáž dílců.
-  označer`Í  dílce  výrobním  stltkem  nebo jiným  způsobem.
•  úpra\q/ dílce  pÍo  dodížent  požadované  přesnostl jehc)  osazení.  včetně  přJpadr)ých

méfení.
-veškerá zaiízeíií pÍo  zaji§ténl  stablllty v každém  okamžikii.
-dalšl  práce dané  případné  speclfikací k  při.slušnému pretabílk.  dílcl  (Úprava

pohleďových  ploch,  při.p.  Íubových  ploch,  osazenl  měříclch zaři.zení. zkoušení a mélenl
113

šÍ:;SiĚ :°kdo`m oTetni konstrukce                                                                                                      ]                                                          
1                                   161                              3489511 ZÁBRADLI ZE DŘEVA MĚKKÉHO M3              1                 0.42520               1

sloupky:0,1.0,I-1.12.8.2--0,17920[A]
madla,vzpěrky:0,025.0,1.14.3.2m,025.0,1.0,9.82--0,24600[B]
Celkem: A+B=0,42520 ÍC1
• dllenská  dokumentace.  včetíiě technologlckéno  předpísu  spojování.
- ďoďání   maten.álu   v požadDvané  kvalilě a výíoba konsirukce  (včetně   pomůcek,

přípravků  a  proslředků  pro  výrobu)  bez ohledu  Íia  Íiáročnosl  a její hmotnost.
•  ďodání spojovacího  mateíiálu.
-ziízer)l   momážních   a   dilatačních   spojů,   spar.  včelné  polřebných  úprav.  vložek,

opracwánl,  očlštér`t  a  ošetření.
-  podpěr.  konsir.  a  lešení všech  druhů pro  monláž konstíukcí 1  dop)ťikových.  včetně

požadovar)ých otvorů. ochranných a  bezpečnostních opatfení a základů pro lyto
koí`stmkce  a lešení.
- montáž konstrukce na stavenlštl. včelně montážních píostledků a pomůcek a

zeďr)Ických  výpomocl.
-výpiň. tésnéní a  tmelení spaí a  spoju.•všechnydruhyocelovéhokQivení,

-dllenskou  přejímku  a  montážní píohlJdku.  včelné  požaďovar`ých  dok!adů,
• zři.zení kolevních  oworů  nebo |am,  nejsoii-ll  částí jlné  konstíukce.
• osazenl kowení nebo pftmo  částí konstíukce do podpůmé konstrukce nebo  do

zem'ny,•výplňkotevních  otvorů   (pfíp.   podlltí   patních   desek)  maltou,   betonem   nebo  jínou

speciální hmotou. vyplnění jam  zeminoii.

• veškeré úpíavy dfeva  pÍo  zlepšení jeho  užltných vlastnoslí  (lmpregnace. zpevňovánlapod.)'

. 7vlá_čtnl  <nníi`valí  nrn<třf!hkv   m7ahíra{elnnst  k.n<tn`kr:e

r-                  --~---|+--~' Vodorovné konstru kce
I                                171                             4219521 MOSTC)VKY A PODLAHy ZE DŘEVA 00ČASNE M3               1                 1.85200                

r_-__ _         5

podiaha iávky :  i ,55.0.o6-14--1,3o200 [A]
p[ičníky:0,1.0,1.(2,5-8+27)-ti.34oooP3]
ro:zpěíky.záporky : o,o25.0.1.6-14--0,21000 [C]
Celkem:A+B+C--1.85200ÍD1
-dílenská  dokumeí`tace. včetné  technologlckétio  předpisu  spojovánl.
-dodání  mateíiá(u   v požaďované kvallté  a výíoba konstíukce  (včetné   pomůcek.

při.pravků  a  prostíedků  pÍo  výíobu)  bez  cihíedu na  námčnost  a její hmotnos(,
-dodání spojovaclho  mateíiá[u.
• zři.zení   montážních   a   ďlatačních   spojů.   spar. včetně potíebných úprav. vložek,

opíacování,  oč!štěnl  a  ošetření.
-  podpěí.  kor`str.  a  lešenl všech  druhů  pro  montáž konstrukcí 1  doplňkových. včetně

požadovaných otvorů,  ochramých a bezpečnostních opatíení a základ ů pÍo íylo
konst"kce  a lešenr.
-montáž konstíukce na  staveí)ištl, včelné montážních prostředků a  pomůcek a

zednlckých výpomocí.
• výplň. tésnéní  a tme!er)Í spar a  spo|u,-všechí`ydruhyocelovéhoko(vení.

•  dílenskou  přejímku  a  monlážní  prohlídku.  včetné  požadovaných dokladů.
-zJÍzenl  kotevnlch  otvoíů  nebo jam.  nejsou-ll  Částl jíné  konsi"kce.
-osazení kotvení ÍiebD  při.mo  částí konstrukce  do  podpůmé konslrukce nebo  do

zeminy,•vyplňkolevních  otvorů   ®ři.p.   podlití   patních   desek)  maltciu,   betonem   Íiebo  jinou

speciální hmotou, vyplnéní |am zemlnou,

• veškeré  úpravy  dřeva  pÍo zlepšení |ehc)  užltných víastností  ampregnace.  zpevňovánl

a  pod.)'
..  .   -     .  .      ..1`     .   ---,.     -            .

Komunlkace                                                                                                                                                                                                                                               

1                              tsl                              S6333l VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DC)  150MM M2              1               13.72500              

Dochůzí vrsNa  8/16 :  1.3,6+1.5.(7, 5+6).0,5--13.7250o [A]
-dodání kamenlva  předepsané  kvality a  zmitostl
-rozpíostřenl  a  zhutnéní vrs(vy v pfedepsané  tloušťce
-zfízení vrstvy  bez rozlišení šířky.  pokládání vístvy po  etapách
-  nezahmule  Dostňkv.  nátérv

1                                                                  94                             Le5eriiastavebnlvÝtahv                                                                                                                                                                                                                   
1                                   191                                  948171 DOČASNE KONSTRUKCE Z OCEL NOSNIKŮ VCET ODSTRAN T               1                1.84280           

130:(14.2+1.5-4).Cl,0542--1.84280rA]
Položka zahmuje dovoz, montáž, ú dÉbu. opotřebeíií (íiájemné). demontáž, kQnzeívac!.
oclvoz_

196 Bouránl konstrukcl                                                                                                                                                                                                                         



•,    J#_.,,``~-..`    ,

p`oioriazahmuje:
-Íozbouráí)l  konslíukce  bez ohledu na  použ.(ou  lechnologll
• veškeíé  pomocné  koíisirukce  qešenT a  pod.)
-veškeíou manlpulacl s vybouranou sulí  a  hmolaml včelné  uložeíií na  skládku.

NezahmuJe poplalek za 5kládku. který se vykazuje v+položce ot41..  (s výjlmkou
maléhó fmožstvl bouraného maleílálu, kďe |e možné j)oplatekzahmout do jednoikové
ceny boi)rár)l-ler)to Íakt musí být wederi v doplňujícím lexlu k položce)
• veškeré `další píáce  plynoucí z lechnologlckého  píedplsu  a z platných  předpísů

1                               211                            9661771 BOURANI KONSTRUKCI ZE DŘEVA S ODVOZEM  D016KM M3             1                0.42520               1  

zábradil : o.4252=o.4252o ÍAi

po|ožka zahmuJe:
-Ío±bouíánl konstíukce  bez ohledu  na  poi)ži(Qu lechnologll
•.veškeíé  pomocné  konstrukce  (lešen[ a  pod,)
:Veškeíou manlpulacl s Vybouranou sulí a  hmotaml včelíié  uloženl Í)a  skládku.

Nezahmuje poplatek za skládku. který se vykazuje v položce  ol41.. (s vý|!mkou
malého mnDžslvl bouíaného rnateílálu. kde Je možrié poplatek zahmou(  ďo jednotkové
cény bourán[-lenlo Íakt musl být uveden v ďoplňujícím lextu k položce)
-veškeíé  další práce  plyíioucí z lechriologlckého předplsu  a  z platných  predplsů



Přiloha  k formuláři  pro  ocenění  nabídky
2019  MOST 37349-9  PTENSKÝ  DVOREK

SO  201   MOST 37349-9
1   MOST37349-9

11 Zemn[ Dráce

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI  ODPADŮ  NEKONTAMINOVANYCH -17  05  04 VYTEZENE T 745.02040
ZEMINY A HORNINY -1. TŘÍDA TÉZITELNOSTl

392.116.1.9=745 o2o4o rA1
1.  Položka  obsahuje:
-veškeré  pDplalky pÍDvozovatell  skládky.  recyklační linky nebo |Íného  zaf/zenl  na

zpracování Í`ebo Jikvidacl odpadů  sowlsejlcí s  plevzelím.  uložerilm.  zpracováním

nebo likvldací odpadu
2.  Položka  neobsahiije:
-náklaďy spo]eí`é s  dopravou odpadu z místa slavby na mlsto  pjevzetí

provozova\e!em  sklád ky.  Íecyklační linky nebo jlného 2a[ízenT na zpíacování  nebo
Jíkvldacl  odpadů
3. Způsob  méíení:

Tunou se Íozumí hmotnost odpaďu vytfíděíiého v souladu se zákoíiem č.185/2ool
Sb.   o  nak!ádání s  odnaclv.  v  Dlalném  znéní.

2 015112
POPLATKY ZA LIKVI DACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -17 05 04 VYTEZEN E T 820.96707
ZEMINY A HORNINY -  11. TŘloA TÉŽITELNOSTl

390 9367.2.1 =820.96707 ÍA1
1. Polož*a obsamje:
-veškeíé  poplalky pÍovozovatell skJádky. recyklačni lír)ky nebo |lného zaŤJzenl  na

zpracování nebo  likvldacl  odpadů  sowlse|Ícl  s  pJevzelím.  uložením.  zpracováí)Ím
nebo likvldací  odpadu
2. Položka neobsahu|o:
-náklaďy spojeíié s  dopravou odpadu z mísla  slavby na místo převzetí

pÍovozovatelem sklád ky.  Íecyklační línky nebo jíného zaíízeíil  na zpracQvánl  nebo
likvlďacl  odpadů
3.  Způsob  méření:

Tunou se Íozumí hmotnost odpadu vylí/déného v souladu se zákonem Č.185/2001
Sb.   o  nakládání  s  odiiadv   v  Dla\ném  znéní.

3 015t30
POPLATKY ZA LIKVIDAct ODPADÚ NEKONl-AMINOVANYCH .17 03 02

T 209.43261
\/YBC)URANÝ ASFALTO\^Í BETON BEZ 0EHTU

209.43261 =209.43261  ÍA1
1.  Položka  obsahu|e:
-veškeíé  poplalky provozovaleíl  sklá dky,  Íecytďačnt llí)ky nebo /líiého  zařJzeí)Í na

zpíacování nebo  llkvídacl  odpadů  souvlseJÍcl  s  prevzelím.  uložením.  zpracováíiím
nebo  llkvídact  odpad u
2. Položka neobsahuje:
-náklady spojené s dopravou odpadu z mtsta slavby na místo převzelí

pÍovozovatelem skládky.  Íecyklační llí)ky nebo /Íného zařízeiil  na  zpracovánl  nebo
likvldac[  odpadů
3.  Způsob  méřenl..

Tunou se Íozumí hmotnost  odpadu vytři.déného v  souladu  se  zákonem  Č.185/2001
Sb.   o  nakládánl  s  odoadv  v  ola(ném zíiénl.

4 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI  ODPADŮ  NEKON1.AMINOVANycH .17  0101  BETC)N  Z T 564.35520
DEMOLIC  C)BJEKTŮ.  ZÁKLAOŮ 1\/

564.3552=564.3552C)ÍA1

t. Položka obsahu|e:
-veškeíé  poplaiky pÍovozovatell  skJádky.  Íecyklační linky nebo |lného  zaffzení na

zpíacování nebQ likvldac!  odpad ů  sowlsejícl s  píevzetlm.  uloženlm.  zpracováí)Ím
nebo  líkvldací  odpadu

2. Položka neobsahuje:
-náklaďy spojené s dopravou odpadu z mtsla  slavby na místo  píevzetí

pravozovatelem  skládky.  Íecyklační llr)ky nebo Jíriého zařízenl  na  zpíacovánl  nebo
llkvldacl odpadů
3. Způsob méíent;
TunQu  se  Íozum[ hmolnost  odpadiJ  vyiiídénéhQ  v souladu  se  zákonem  Č.185/2001
Sb  _  o  nakládání  s  odoadv  v  olatném  znéní

5 015150
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAOŮ NEKONTAMINOVANYCH -t7 05 08 ŠTERK Z T 380.63530
KOLEJI ŠTÉ ÍODPAD P0 RECVKLAcl`

380,63530=380.63530ÍAl
t.  Po!ožka  obsahu|e:
-veškeíé  poplalky  pÍovozovatell skládky. Íecyklační linky nebo jlného 2aJlzent na

zpíacování nebo  likvldacl  odpad ů  sowlsející s  pjevzetím.  uložeíiím. zpracovánlm
nebo  llkvldac[  odpadu

2. Položka neobsahuje:
-náklady spojené s dopíavou odpadu z místa stavby na míslo převzetí

provozovatelem  skládky.  Íecyklačnl línky nebo |lného zalízenl  Íia  zpracovánl  nebo
likvldacl  odpadů
3.  Způsob  méřenl:

Tunou se Íozumí hmolnost odpadu vytfJdér`ého v soulaďu se zákonem č.  i85úool
Sb.   o  nakládání s  odnaďv  v  nlalném zněnl,

61                              1112071 ODSTRANÉNI  KROVIN S  ODVOZEM  Do  16KM M2            1            725.00000           1     

scigmenl A : 45+380=425.00000 ÍA]
sogment 8 : 20+60+220=300.00000 P]
Colkem: A+B=725 ooooo ÍC1
odstranéní kJovtn a  stromů do píůměru 100 mm
ďoprava  díevln na píedepsanou vzdálenost
sDálenT na  hromadách nebo  štĚokování

7 112017
KACENI STROMU D KMENE DO O,5M S ODSTRANÉNIM PAREZÚ. ODVOZ DO16KM

KUS t2.00000

soomenl  8 ..12=12.ooooo rA1



Kácení stíomů se méíí v |ks]  poíažených stromů  (píůméí slroríiů se měřl v místě íezu)
a zahmuje zejména:
- poíažeflí stíomu a osekání vétvl
-  spálení vélvl  Íia  hromadách nebo  Šlópkování
-  dopravu a ulc)žení kmenů.  píi.padné  dalšl  práce  s  n"  dle  pokynů  zadávací

dokumentace
0ďstranéní pařezů se měíl v !ks| vylíhaných nebo vykopaných pařezů  a zahmu/e
zejména:
-vylmání nebo  vykopání  pařezů
-veškeré zemní práce spojené s odslranéním paíezů
-dapravu  a  uloženl  pafezů.  pfípadné  dalšl  práce  s nlml  dle  pokynů zadávací

dokumeí)tace
• zásvo lam oo oařezech

81                      "2o27l KACENI  STROMU  0  KMENE  DO  O.9M  S  ODSTRANÉNIM  PAJ3EZŮ.  ODVOZ DC)16KM KUS          |              1.00o00            |

seamenl8:1--1.0000oÍA]
Kácenl stromů se měfl v |ks] poražeíiých stromů  (průměí stíomů  se méJl v mlstě fezu)
a zahmuje zejména:
• poíažení stromu a osekánl věM
-spálení vělvl na hromadách nebo 5těpkování
•  dopravu  a  uloženl  kmeíiů.  přJpadné  dalšl  práce  s  nlml dle  pokynů  zaďávacl

dokuííieí)tace

Ods{ranění paíezů se měii v !ks] vytítianých nebo vykopaných pařezů a zahmuje
zeJména:
-vy(Íhánl nebo vykopánt paíezů
• veškeré zemní práce spojené s  oďslranéním pajezů
-dopíavu  a  uloženl  paíezů.  př/padné  dalšl  práce  s  nlml  dle  pokynů  zadávací

dokumentace
-zásvi]  iam  oo  oaJezech

91                     "2o47 l KACENI  STROMŮ  D  KMENE  DO  O.3M  S  ODSTRANENIM PAREZÚ.  ODVOZ  DO16KM KUS          |            78,00000           |

segment A : 35=35,00000 [A]
segmenl 8 : 30+9+4*3,00000 [8]
Celkcirn:A+B--78.00000ÍC1
Kácenl stromů se mérj v [ks] poražených stíomů (průmér stíomů se měři. v místě řezu)
a zahmuje zejména:
-poraženl slromu a osekánl vělví
• spálení vélví na  hromadách  nebo štěpkovár)l
-ďopíavu  a  uloženl kmenů.  přJpadíié  další  práce  s  nlml  díe  pokyíiů  zadávacT

dokiimentaceOdstraněr)lpajezů se měřl v [ks| vytrhaných nebo vykopaných paíezů a zahmuje

zejména:
• vytrhání nebo vykopání paíezů
• veškeíé zemnl práce spojené s  oďstraněním pařezů
-dopíavu a uložent paíezů. prJpaďnó další práce s n" dle  pokynů zaďávacldokumenlace

-zásvD tam  Do  Dařezech

I                                    101                                    112411 UPRAVA STROMU D DO 0 5M ŘEZEM VÉTvl KUS           1               3.00000              1    

segrrienl A 1,2 : 2=2,00000 [AJ
segmonl 8 22 ..  1 =1.000o0 [8]
Colkem: A+BS.ooooo ÍC1

zahmuje  odřezánl vétví  1  ks  stromu pjesahiijících  do  komiinikace  bez ohledu  na
způsob  a  použ.tou  mechaí)lzacl  (r)apf.  plošlna).  bez ohledu  na  počet véM
zahmuje  všechna  opatíent  sowlsejícl se  sHÍ)(čním  provozem  (např.  provizoml
dopravn[zflačeí)0

zahmuje  odvoz  a  likvídacl vyzískaného maleíjálu  dle  pokynů  zadávací dokumentace

"1                     ,ť3327l
ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO16KM

m           |           144.17625         |   

PtenskýD.-most:(6.6.6.6+6.4.4,2+6,4.1.6).0.25~-20.17000[A]
mosiJSuáž]sko : ((6,8+7.4).o,5.i4+(7.4+5,6).o.5.32).o,25--16.85ooo [8]
odbočka Bělocký mlýn :

((3.5+3,9).0,520.5+(3.9+5.1).O,5.3,2+207,1.0,5)-0.25--40,31250[C]
odbočka RD : (2.8+4,5).0,5.7,5.0,25=6.84375 [D]
Colkem.A+B+C+D--144.17625ÍE1
Položka  zahmuje veškeíou  manlpulacl s  vybouranou sutí  a  s  vybouíanýml  hmolaml vč.
uloženl na skládku. Nezahmuje poplatek za skládkij. kieíý se vykazuje v položce
ol41 "  (s výjímkou malého rmožsM bouraného materiálu. kde /e možné poplalek
zahmaut do jednotkové  ceny bouíánT -lento  Íakt musl být uveden  v doplňujíclm textukDoložce`.

12|                      H3437|
ODsmAN KRyTU ZPE\ÍNÉNycH PLOCH S ASFALT PojlvEM VCET PODKLADU.

M3            |             86.§4240            |  ODVOZ 0016KM

Flonský D..mc]st : (6,1 -6.6+6,2.4,2+6.4.1.6).0,16--12.24640 [A]
mcist-Stdlžjsko:((6.6+7.2).0.5.14+q+5.2).o.532).O.16-46.688oo[B]
odbočka Bělecký mlýn :

((3,1+3.4).0,520,5+(3.4+4.6).0,5.3,2+20.6,8.O.5).0,16--23,58800[C]
odbočka RD : (2,5+4.2).0.57,5.0.16--4,02000 [D]
Celkem: A+B+C+D=86 54240 ÍE1
Položka  zarmuje  veškerou  manlpulacl  s  vybouranou  sutl  a  s vyboiiranýml hmotaml  vČ.
uložení Íia skládku. Nezahmuje popla(ek za skládku. kleíý se vykazuje v položce
014r (s výjlmkou malého mnQžstvl bouraného Ínater!álu, kde je možné poplaiek
zahmoul  do |ednolkové  ceriy  boiJránl -iento  Íakt musí  bý( uveden  v  dQplňujícím {extukDoložce\.

FREZOVAt\ll ZPEVNENycH PLOCH ASFALTOVYCH   ODVOZ DO  i6KM M3             1              42  95040             1    

_ 11111111111111111_ _

Plonský D.-rnost : (5.8-13.6+6.4,2+6.4.1,6).0.04-*.57280 [A]
most : 6.4.15.{o,i +o,2) -0,5=14,40000 [8]
mcistsirážk;ko:i6,4+7)-o,5-(56-32).o,o4+n+5.2)-o,5.32-o.o4=14,24ooo[c]
cidbc)Čka RůZov : (33+22)-0.5.3.0.04-~3,300oo [D]
odbočka Bélecký rnlýn :

(2,8+3,1)-0,5-20.5.0.04+(3,1+4.3).0.5.3.2-O,04+20.6,5.0,5.0.04--5.49260[E]
odbočka RD : (2,3+4)-0,57.5.0.04=0,94500 flq
Colkom: A+B+C+D+E+Fst2.95o4o ÍG1
Položka zahmu|e veškeroiJ manlpulact s vyboiíranou sutí a  s vybouíanýml hmotam vč.uložentnaskládkii.Nezahínu|epoplatekzaskládku,kterýsewkazujevpoložce0141"(svyjlmkoumaléhctmnožstvíbouranéhomateriálu.kde/emožnópoplalekzahmoiitdojednoikovécenybouíání-tentofak(muslbýtwedenvdoplňujícímiextukDoložce`.

1                                                141                                                115111 CERPANI VODY  DO 500  L/MIN HOD           1             720.00000            1     

OP1  .. 50.8--400.00000 [A]OP2:40.8=320.00000n3]Celkom:A+B=72000000ÍCI



Položka čeípánl vody na povíchu zahmuje 1 potrubl, pohotovost záložní čeípacl
soupíavy a zfízení čeípací jímky. Souéástí položkyje také nás!edná demonláž a
likvlďace lěchto zaíízení

1                                        151                                        121101 SEJMUTI ORNICE NEB0 LESNI  PŮDY M3              1               22.50000             1

Ptenský D.-most : 3.(12+6).0,1--5,40000 ÍA]
most Strážjsko.Růžov : 45S.0.1 +182.0,1--17,10000 [8]
Celkem:A+B--22,50000(C|

položka  zahmuje  sejmull  omlce  bez ohleďu na lloušťku  vrs(vy a /ejí vodorovnoii
dopravu
nezahmuie  uložení na lrvalou  skládkLJ

1                                  161                               1237341 ODKOP PR0 SPO0 STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.1, ODVoZ Do 5KM M3              1               72.00000              1 

roz§Í(ení vozovky Pt.Dv. : (2+1).0.5.(6+12).0,5--13.50000 [A]
most stážjsko : (2,5+1,5ro,5-45-o,5-45,ooooo [8]
Íozšírenl Růžov : 18.1.5.0,5--13,50000 [C]
Celkem.A+B+C~~72,00000ÍD1

poiožka  zahmuje:
• voďorovná  a  svlslá  doprava,  přemlsténí.  přeložeíií.  manlpulace  s  vykopkem
- kompíelní pÍovedení vykopávky nezapažené 1 zapažené
•  ošetřeni výkoplště  po  ceiou  dobu  píáce  v něm  vč.  kllmallckých  opalfení
-ztlžení vykopávek v blJzkostl  podzemního vedení.  konstíukcí  a  ob)ektů  vČ. j.ejlch

dočasného zajiš(énl
• ztížení  pod vodou.  v okoll výbušntn.  ve  strsněných  prostorech  a  pod.
-  přJplatek za  lepivost

-  iéžeíil  po vístvách.  pásech  a po jlí`ých  nutných  částech  (íigurách)
• čepánl voďy vč.  čeípacích jímek. pot"b[ a pohotovosw čerpací soupíavy (viz
ustanoverií  k pol.  tl5t.2)
- potrebné snížení tiladlny poďzeiml vody
-téžeí)Í a  Íozpojová ní Jednotllvých balvanů
-vytahování a nošení vykopku
- svahovánl a přesvah. svahů dc) konečného tvaru. výměna homln v podloží a v plánl

znehodnocené  klimatlckýml  vlivy
• Íučiii vykopávky.  odslranéní kořenů  a  napadávek
-pažení, vzepíení a rozeprení vč. přepažování (vyirria štétovych slěn)
-úpíavu. ochranu a  očlšténí dna. zákJadové spáry. stěn a svahů
-ztiLilnéní podloží.  přípaďné  1  svahů  vČ.  svahování

-zrJzenf  stupňů  v  podíoží  a  lavic na  svazích,  neí)Í-ll  pro tyto  práce  zr/.zena  samostatná

položka
-udížovánl  výkoplště  a jeho  Dchrana  protl vodé
-odvedeí)l  nebo  obvedeíií voďy v okoll výkoplšté  a ve  výkopišll

-iii'déní výkopku
• veškeré  pomocné  konstrukce  umožňuj ící provedení vykopávky (prJi.ezdy.  sJezdy.

nájezdy.  lešení.  podpér.  konstí..  přemostění.  zpevnéné  plochy.  zakDrlí  a  poď.)
• nezahmu)e  uloženl zemlny  (na  skládku.  do  r)ásypu)  ant poplatky za  skládku, vykazu/Í

1                                   171                                1237371 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.1. ODVOZ DO  16KM M3              1             392.11600            1 

z mezlskládkv na tNalou : 72+3i 2,4+7`716-*92.11600 ÍA|
po)ožka zahmu/e:
• vodoroví)á  a  svlslá  dopíava.  přemísténT,  přeložení.  manlpulace  s vykopkem
• kompletní pÍovedeíií vykopávky nezapažené  1 zapažené
-ošetrení výkoplště  po  celQu  dobu  práce  v flém  vč.  Wlmatlckých  opatřenl

• ztlžeíií vykopávek v blízkosll  podzemního  vedení.  konstíukcí  a  objektů vč. |ejích

dočasíiého zaji§(ěn[
-zlížení pod  vodou,  v  Dkolí výbušnln,  ve  stísnéných pÍostorech  a  pod.
-přJplatek za  leplvosl
• lěženT po vístvách. pásech a po jlných nutných částech (figuíách)
-Čerpání vody vč.  čeípaclch ]Ímek.  potíubí  a  poholovostnl  čeípací  soupravy  (viz

ustanovení k pol.1151,2)
• potřebné sníženl  hladlny podzemní vody
-léžení  a  Íozpojování jednotlivých  balvanů
• vytahovánl  a  nošení výkopku
• svahován[ a přesvah. svahů  dc) konečného tvaíu. výména homln v podložl a v plánl

znehodnocené  kllmatlckýml  vlivy
• ruční vykopávky.  odstraněnl  kořeíiů  a  napadávek
-pažení. vzepření a rozepřeíil vč. přepažování (vyjm a štětových stén)
-Úpravu.  ochranu  a  oČíštění  diia. záklaďové  spáry.  stén  a  svahů
-zhutněí)l  podložr.  při.padné  1  svahů vč.  svahování
-zfízení stupňti v  podloží a lavíc iia  svazích,  nenl-ll  pro  tyto  práce zři.zeíia  samoslatná

položka
-  udížováíií výkopíšlě  a jeho  ochffina  protl  vodé
-odvedeni nebo  obvedení vody v okoll výkoplšté  a ve  výkoplštl
-lřídéíií výkopku

-veškeré  pomocné konstíukce umožňující pÍovedení vykopávky (příjezdy. sjezdy.

ná|ezdy.  lešení,  podpér.  konstí..  přemoslění.  zpevněné  plochy.  zakjyti  a  pod.)
-nezahínuje  uloženl zeminy  (íia  skJádku.  do  násypu)  anl  poplatky za  skládku.  vykazujl

1                                  181                              1238341 ODKOP  PRO  SPOD STAVBU  SILNÍC, A ZELEZNIC TŘ.  11.  ODVC)Z DO  5KM M3              1             568.00280            1 

zmoziskládkvnamásvw.výplně:34,5+533.5o28--568.0028orA|



položka zahmu|e:
-vodoíovná  a  svlslá  dopíava.  přemísléíií.  píelc)žení.  manípulace  s výkopkem
• komplelnl provedei`Í vykopávky nezapažené 1 zapažené
-ošelřeiil  výkoplšté  po  celou  dobu píáce  v něm  vČ.  kllmatlckých  opa[ření

• ztlžeí)[ vykopávek v blízkostl  podzermlho  vedení.  konstíukcí  a  objektů  vČ. je|lch

dočasného zajlšlénT
• z(lžeíi(  pod  voďou. v okoll výbušnin,  ve  stísnéných  pÍoslorech  a  pod.
-iéženl  po  vístvách.  pásech  a  po jiných  Íiulných  čáslech  (flgurách)
• Čerpání vody vč.  čeípacícri /Ímek.  potrubí a  pohotovostní čeípací soiipíavy (v!z

ustanovení k pol.  tl51.2)
-potfebné sntžení nlaďlny podzemnl vody
• lěžení a Íozpo/ování ]eďnotllvých balvanů
-vytahování a  nošent výkopku
- svahovánl a přesvah. svahů do konečného tvaru. výměna hoínlí` v podložl a v plánl

znehodí`ocené  klimallckýml  vlivy
-  eventuelně  nutné  díuhotné  Íc)zpo|enl  ods(Íeleflé  homlny
• Íuční vykopávky.  oďslranéní kořenů a napadávek
-  pažent,  vzepfení  a  Íozeprení vč.  přepažovánl  (vyjma  štétových  stén)
-úpravu.  ochíanu  a  Dčlštént  dna. základc)vé  spáíy.  slěn  a svahů
-zhulnénl  podloží.  případně  1  svahů  vč.  svahovánl
• zJÍzení stupňů v  podíoží  a  lavíc na  svazích.  není-Il  pÍo  lyto  píáce  ziízena  samostatnápO'Ožka

• udížDvánl výkop!šlé  a |eho  ochrana  proll voďě
-  odvodení nebo  obvedení vody v okolí výkopl§(é  a  ve výkoplšll
• tříďěr`[ výkopku
• veškeíé  pomocné  konstíukce  umožňující pÍovedent vykopávky  ®říjezdy.  sJezdy.

ná|ezdy.  lešení.  podpér.  konslr..  piemQslění.  zpevnéné  plochy. zakryll  a  pod.)
• nezahímje  uložení zemlny (na  skládku.  do  násypu)  anl  poplatky za  skládku. vykazují

1                                  191                              1238371 ODKOP  PRO  SPOD  Sl-AVBIJ  SILNIC A ZELEZNIC TR.11,  ODVOZ DO  16KM M3             1             390.93670           1    

z moziskiádkv na irJa(ou : 28.22 i 5+835.8 i +83.8o8-568,oo28--390,93670 rA|
poiožka zahmuje;
• vodoíovná  a svíslá dopíava. premísténl, přeložení. manlpulace s výkopkem
• komplelnl provedení vykopávky nezapažené 1 zapažoí`é
-  ošetfení výkoplšté  po  celou  dobu píáce  v ném vč.  kllmallckých  opatřenl
• ztížení vykopávek v blJzkosil  podzemního vedení.  konstíukcJ  a  ob|ektů  vČ. jejlch

dočasného  zajlšténl
-zl!žoní pocl vodou.  v okolí výbušnln.  ve  stísnéných pÍostorech  a  pod.
-lěženT po vístvách. pásech a  po jíných nutných částech (figurách)
•  čerpání vody vč.  Čerpaclch jímek,  polrubí  a  pohotovoslní  Čeípací soiipravy (vlz

ustariovení k pol.1151.2)
•  potřebné  snížení hladií`y podzeml  vDdy
-léžent  a  Íozpo|ovánl /eďnollivých  ba!vanů
-vytahování a  nošen[  výkopku
• svahován[  a  přesvah.  svahů  do  konečného  lvaíu. výměí)a  homin v  podíožl  a  v plánl

znehodnocené  Wmallckýmt vlívy
-  eventuelně  nutí`é  díuhotné  rozpojeíií odstřelené  homlny
• ruční vykopávky.  odstranéní koíenů a napaďávek
-pažoní. vzepření a Íozepiení vč. přepažován[ (vyjma stétových slén)
• úpravii.  ochranu  a  DCIšténí  dna.  základovó  spáJy.  slěn  a  svahů
-zhutnónt podloží.  př/padné  1  svahů vč. svahováíil
-zřízenl  stupňů  v  podíoží  a  lavlc na  svazích.  není-Il  pro tylo  píáce  zii.zena  samosla(ná

položka
-udržování výkopíšté  a jeho  ochrana  protl vodé
•  odvedení nebo  obvedení vody v okoll výkoplšté  a  ve výkoptštl
-iřídént výkopku

• veškeíé  pomocíié  konstíukce  umožňujtcl  provedení vykopávky (přl./ezdy. sJezdy.

nájezdy.  lešení.  podpér.  kor`slr..  přemQsténí.  zpevnéné  p!ochy. zakí)^l  a  poď.)
-nezahmii|e uložení zemlny (na skládku. do násypu) anl popla[ky za skládku, vykazujt

1                                201                             1248341 wKopAVKy pRo KORyrA voDc>TECI TR.11. oovoz Do 5KM M3             1              29.22150             1   

pod rovnanlnu oP1  : (3+3]).0,5.0.7.2.1 +(3,7+1.5)-0.5.0,7.2,1--8,74650 [A]
pod rovní3nlnu  oP2 : (1.5+2,2+1,5+3,3).0,53,5.(0,7+0.5).0,5=8,92500 [E3]
pod dlažl]u  oP2 : ((18+21}.0.5-14) .3,5`(o.7+0.5) .0,5=11.55000 [C]
Celkem:  A+B+C=29.2215o ÍD1
poiožka zahínuje:
-vodoíovná  a  svlslá  doprava.  přemístění,  přeložení,  mar)lpulace  s výkopkem
-koíTipletnl  provedení vykopávky nezapažené  1 zapažené
•  ošetfení výkoplš(é  po  celou  dobu  práce v  ném vč.  kllmatlckých  opalření
-ztížoní vykopávek v blízkostl poďzemnlho vedení, konstíukcí a objektú vč. /ejích

dočasného  zajlštěrir
• ztížení poď vodou,  v okolí vybušnln.  ve  stísnéných pÍostorech  a  pod.
-léžent po vÍs(vách. pásech a po jiných nutných časlech (figurách)
• čerpání vody vč.  Čeípacích |Ímek.  polrubí a  pohotovostní Čerpací soupíavy (vÍz

ustanwení k pol.  t 15t.2)
• po(febrié  snížení tiladlíiy poďzemnl vody
-léžení a rozpojwání |ednotllvých balvanů
• vytahovánl  a  nošení výkopku
-svahwání a přesvah. svahů do konečného tvaru. výměna homln v podloží a v plánl

zflohodnocené  kllmatlckýml vlivy
• evenluelně nutné  druhotné  íozpojen[  odstře!ené  homlny
• Íuční vykopávky. odslraněnl kořeí`ů a napadávek
-pažerií, vzeprení a Íozepreíií vl přepažování (vyjma štělových stěíi)
•  Úpíaw.  ochranu  a  očlšlění dna, základové  spáry.  slěn  a  svahů
-zhutnóní podložl.  př/padné 1  svahů  vČ.  svahování
-zílzení  slupňů  v  podloží a lavlc Í`a  svazích.  není.ll pÍo  lyto  práco zJÍzeí)a  samoslatnápoložk8

-udížovánl výkoplšté  a /eho  ochraíia  proil voďě
-  odvodení nebo  obvedení vody v okolí výkoplště  a  ve výkop!Štl
-  lfldóní vykopku
-veškeíé  pomocné  konstrukce  umožňující pÍoveden[ vykopávky  (pfJjezďy.  sjezdy.

nájezdy,  lešenl,  podpěr.  konstí.,  přemostéíií.  zpevnéné  plochy.  zakrylí a  pod.)
-  nezahmuje  uložer)Í zemií`y  (na  skládku.  do  násypu)  anl  poplatky za  skládku.  vykazujl

1                                211                                 129601 CIŠTENI VODOTECI A MELIORAC KANALU OD  NANOSU M3             1            312.40000           1    

1                               221                            1318341 M3              1             835.91000            1   

Flomžo úsek prov.prerri.-lávka :10.q+B).0,5.1.2-0.5+18.8.1.2.0.5+20.(8+10)-O,5-1,2-0,5=239.40000[A]10.(10+8).0.5.1-0,5+10-(8+6).0,5.0.4--73.00000[8]Celkom:A+B=3i2.40000ÍC1

• vodoíoví`á  a  svlslá  doprava.  premísténl,  přeložení. manlpulace  s výkopkem  a uloženínaskládku(bezooD)a[ku`HLOUBENIJAMZAPAZINEPAZTŘ.11.ODVOZDO5KM



iŤÓFŠskýDvorek:(5+7,2).o,5.1.9.12+rl.7+5,9).o,5.2,2.14--348.52ooo[A]
odpočet kraíe : 4,3.2,2-0,5.(14-7.4)~~31,21800 H]
oclpočel opéra.kildla : -63,2.21.888=-85.08800 [C]
dokopán[ pf.deska : 3-1.2-(8.6+0.9.2)=37.44ooo [D]
kmcNa[I(a : (5+8,7).0,5.2,1.15+(6+8.2).0,52.4.16--488,41500 [E]
odpoče[ kraje : -4,5.2.4.o,5.(16-7,4)--46,44000 m
odpočel opěra : -64,4-24.256--88,65600 [G]
dcikopáníp[.oblasl:2,6.1,6.(1o,4+1,4.2)--54.91200[H)
riábr.zeďzápor.pazení:(3,B+4,8).0,5.3,5.(9+12)-0.5--i58,o2500[I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=835.91ooo rJ|
položka zahmu|e:
• vodoíovná  a  svlslá  doprava.  pfemlsléní.  přeloženl, rnaí)lpulace  s  výkopkem
-kompletní provedení vykopávky nezapažené 1 zapažené
-ošetfení výkoplšté  po  celou  dobu  práce  v něm  vČ.  klimatlckých  opatfent
-ztížení vykopávek v  blízkostl  podzermlho veďenl.  konslrukcí a  objektů  vč. jejlch

dočasného za]lšléflí
-ztížent pod  vodou, v okoll vybušíiTn.  ve  stísnéných  pros`orech  a  pod.
-iéžení po víslvách. pásech a pojíných nu(ných částech (íígurách)
• čeípání vody vČ.  čeípacích jímek. potrubí a poholovostní čeípac[ soupíavy (viz

ustanovenl  k  pol.1151.2)
• potřebné sntžení nladlny poďzemnl vody
-téžení a Íozpo|ování jednotílvých balvanů
• vyiahovánl  a  nošenl výkopku
-svatiování a přesvah. svahů do konečného lvaíu. výměna homln v podlož[ a v p)ánl

znehodnocen é  klimatíckýml vlí\/y
-  eventuelně  nutné  díuhotné  rozpojeíií  odslrelené  homTny
• ručnl vykopávky.  oďstranéní ko!enů  a napaďávek
-pažení. vzepJení a rozepfenT vč. píepažovánl (vyjma štétových stén)
• úpravii.  ochíanu  a  očlšténl  dna, základové  spáíy.  stén  a  svahů
-odvedení nebo  obvedenl vody v  okolJ výt(opiště  a  ve výkoplšll

• lŤídéní výkopku

-veškoíó  pomocné  konslrukce  umožňující  pÍovedení vykopávky  (příjezdy.  sjezdy.

nájezdy.  lešení,  podpéí.  konstí„  přemos(ént,  zpevnéné  plochy. zakrylí a  pod.)
-flezahmuje  uloženr zemlí`y  (na  skládku.  do  násypu)  anl  poplatky za  skládku.  vykazují

231                         1327341 HLOUBENI RYH ŠIR DO 2M PAZ I NEPA2 TR. 1   oDVOZ DO 5KM M3             1               7.71600              1

odvodhovacl rigolv : (5,3825-o.56)iv,25.o,4=7.716o0 ÍA]

položka zahmuje:
• vodorovná  a  svlslá  doprava.  přemísténl.  preložent.  manlpulace  s výkopkem
-kompletnl provedení vykopávky nezapažené 1 zapažené
-ošelrer)Í výkoplsté  po  ce!ou  dobu  práce  v  ném vč.  kllmatíckých  opatřenl
-ztíženl vykopávek v blízkosll  poďzemního  vedeflí.  konstíukcí  a  objektů  vč. /ejlch

ďočasného zajlšlénl
-ztíženl  pod  voďou,  v okolí výbušnlii.  vo  slísněných  pÍoslorech  a  pod.
• prJplalek za lepwost
• léžení po vÍs`vách. pásech a po |Íných nutných částech (f!gurách)
-Čeípánl vody vč.  čon)acích jlmek,  potrubí  a  pohotovostiií Čeípací soupíavy (víz

i!slanovení k pol.  tl5t.2)
• potřebné snížeíií hladiny podzemní vody
-léžení a Íozpo/ovánt |eďnolllvých balvanů
• vytahováril  a  nošení výkopku
-svahovánJ  a  prasvah.  svahů  do  konečného tvaíiJ,  výména  homln v  podloží  a  v plánl

zíiehodí)ocené  klimatickými vli\q/
-Íuční vykopávky. odstranéní koíeíiů a napaďávek
• paženr, vzepíení  a  Íozeprení vČ.  pfepažován[  (vy)ma  šlětových  stén)
• úpíaw. ochranu a  oČIšténl dna. zák!adové spáíy.  stěn a svahů
• oďvedenl  nebo  obvedení vody v okoll vykoplsté  a  ve  výkoplštl
• liJ.děíií výkopku
-veškeré  pomocné  konstíukce  umožňujíc[ provedeíil  vykopávky (pJÍ|ezdy.  sjezdy.

ná|ezdy. lešení, poďpér. konstr..  píemostění. zpevnéné plochy. zakíw a pod.)
-nezahmu)e  uložeíií zemlny (na  skládkii.  do  iiásypu)  anl  popíalky za  skládku.  vykazují

-          ..    .         -          ,

241                          1328341 HLOUBENI RYH SIŘ 00 2M PA21 NEPA2 TR. lí. ODVOZ DO 5KM M3             1               93.80800             1 

prahy pod brel]y oP1  :  1.4.0,8.(3+11,9+14, 5+6,2+2, 5)-42,67200 [A]
prahy pod brony oP2 : 1.4.o.8.(2.2+21.3+3,3)=3o,ol 6oo [8]
iJzavírací prariy kciqlo ... 1.4.0.8.62~~i 3,44000 [C]
brehyvtok,odlok:o.4.o.8-(2.5+4,5+5)+o.4.o,8.6.2=7.68oooP]
Celkem.'A+B+C+D--93.80800rE1

položka zahmuje:
• voďoromá  a svislá dopíava,  přemíslění. píeloženl, manlpuTace s výkopkem
-komplelí`Í pÍovedenl vykopávky nezapažené Í zapažené
-ošelrení výkopišlě  po  celou  dobu  práce  v ném vč.  klimatlckých  opatření

• zlížení vykopávek v  blízkostl podzemního veďení,  koflstrukcl  a  objektů  vč. jejlch

dočasného  zail§téíii
-ztížení pod  vodoii. v  okoll výbušnln. ve  stlsněíiých  pÍostorech  a  pod.
• iéženl po vístvách. pásech a po jlných nulných Částech (nguíách)
-Čeípánl vody vč.  čeípaclch jímek,  po(riibí  a  pohotovostnJ  čeípací  soupravy (v!z

ustanoveí`l  k  pol.1151.2)
•  polrebné  snížeíií hladlny  podzemní voďy
-lěžení a  Íozpojování |ednotlivých  balvanů
•  vytahc)vání  a  nošení výkopku
•  svahovánl  a  presvah.  svahů  do  konečného  ivaíii. výměna  homtn  v podloží a  v pláí)1

znehodnocené  kllma`lckýml Wvy
-  ever)`uelně  nutné  dmhoiné  ÍozpojenT  odstrelené  homlny
-Íuční vykopávky, odstíanéní kofenů  a Íiapadávek
• pažení,  vzepřeíil  a  rozepřenl  vč.  piepažováí)l  (vyjma  5!élových stén)
-úpravu.  ochrar`u  a  očlšténl dna.  základové  spáíy.  stón  a  svahů
-  odvedení nebo  obvedenT vody v  okolí výkQplště  a  ve  výkoplští
-líldént výkopku
-veškeíé  pomocné  konstrukce umožhující  provedenl vykopávky Úfíjozdy.  sjezdy.

nájezdy. lešenl.  podpěr.  koíistí„  přemostěnl. zpevnéné  plochy. zakrytí  a  pod.)
-nezahmuje uložení zeminy (na skládku. dQ násypu)  anl poplalky za skládku, vykazují

-         ..   .        -        '     .

25|    151828202RAC| Zápoíové  pažoní  dDčasné.  hor.4.  HEB  200.  hl.nad  5m.  pažloy dr.Íošny.kotvy
M2           |            76,00000          

tvčové  na Dnutí.TÍ)lektáž

|                                 261                                  174111 M3             1              34.50000            1

(14+5I.4--76.00000ÍA]

ZASYP JAM A RyH ZEMINOU SE ZHUTNÉNIMpoodstr.kiJíruknzovatka:15.2.0,5.0,5--7.50o0o [A]zakra]nlcíStrážjsko:1.5.45.0,3-~20.250oo[8]zakia]r)IcÍRi]žcN:(18-5).1.5.0,3--5,85000[C]zakra|nlclFlenskýD!orek:(12+6).0,2.0,25--0,90000 [D|Celkem:A+B+C+D=34.50000ÍE1



poiožka zanmuje;
• komplelnl  provedení zemí)l  koíistíukce  vč.  výbéíu vhodriého  mateílálu
-úpíava   ukládaného   mateílálu   vlh5ením,   (nďěí)lm.   promíchánlm   nebo

vysoušením.   príp. jlné  úpra\Íy za  účelem zlepšen[ /eho   mech. vlastnosll
-  hutněíií I  ÍiJzné  míry hutnénl

-  ose!řeí`Í úložlšté  po  celou  dobu  práce  v něm vČ. klimallckých  opalřenl

• ztížeí)Í v okolí vedení.  koí)stíukct  a  ob|ektů  a jejlch  dočasné  zajíšténí
-zllžení pÍovádéní vČ. hulnéní ve zlížených podmínkách a slísnéných pÍoslorech
-zllžeiié ukláďánl sypanlny pod vodu
-ukládání  po vÍswách  a  pc) jlných riutných  částech  (figurách)  vč.  dosypávek
• spouštění a nošenl  ma{eítálii

-výměna čásií zemnl konstrukce zÍ`ehodnocené k!imatlckýml vwy
• Íuéní tiulnénl
-udržování úložlšlé  a |eho  ochrana  proll vodě
• odvedenl nebo  obveďer`l vody v  okD)Í úložl§té  a  v Úložlšll
-veškeíé   pomocné  koíistrukce umožňujícT  provedení   zemní konsirukce   (přJjezdy.

s|ezdy.   Íiá|ezdy.  lešent.  podpěmé  konslrukce.  pjemosténí, zpevněnó  plochy, zakrytí  anod.\

1                                271                                176101 WPLNE ZE ZEMIN SE ZHUT M3             1            533.50280           1 

ko(om Opl  základy :

(0,6+1.2)-0.5.0.9-(2,Z+3,8+20)+(1.5+1).0,5.0,7.(6.5+2)--28,49750ÍA]
(1,6+2,4+2.2+3).0.5.0.5.0,7.8--12.88000[8]
po pr.oblasi : (i .4+2.5).o,5.21.1,8+(1.6+2.2).0.5.1,8.4+(1.6+2).o,5`2,1.9--12i .4i ooo
'CJ
po desku : 4,5.22-1 =99,ooooo [D]
po kurr : (1.6+2.2) -o.5-o,8.4+(o.6+2).o,5.o,8 .9-`15,44ooo [E]
pod dlažbu náb.zeď.opěra : 3.2-o,5B+3.i .7.o.5-22--83,i 0000 [F|
kolem oP2 základy : {0.6+1,2).0,5.0.9.(10,3.0.9.2+3.4).2=35. 54280 [G]

PO PÍ.Oblast : (1.4+2.5).O,5.1,5.(12,1+O,5.2)=38,3i750 m
po dosku :  5.5.o,9.(13,1 n.3.2)--67.E115oo [o
pod dlažbu opěra koryto : 3.1.5-o.5.14--31.50000 [J]
Celkerri.A+B+C+D+E+F+G+H+I+J--53350280IK1
položka zahmuje:
-komple[n[ provedenl zemnl konstrukce vč. výbéíu vhodného mateítálu
-Úpíava   ukláclaného   mateílálu   vlhčením.   !fíďěním.   promlcháním   nebo

vysoušením.   pffp.|lné  úpravyza  účelem zlepšeníjeho   mech.  vlastností
-hulněnl  1  různé  míry hutnéní
• oše.renl  úložiště  po  celou dobu  práce  v Íiém vč.  k!lma(lckých  opatřeíií
-ztíženl v  okolí veďení,  kor`slíukcí  a  objektů  a jejlch  do5asíié zajištění
-ztíženl prováďénl vČ. hutnéní ve z(lžených podmínkách a stísnéných pÍostorech
-ztlžené ukládání sypanlny pod vodu
• ukládánl po vístvách a po jíných nutných Částech (íígurácr)) vč. dosypávek
• spouš{ění  a  nošeíií ma`eílálu

-výména  částí zemní konstíukce  zflehodnocené  kllmatlckýml vllvy
• nJčíil hutnéní a  výplň jam  a  prohlubnl  v podloží
-Úpíava.  očlšlóní.  ochrana  a  zhutnént  podloží

•  udížování úlaž!Ště  a /ehQ  ochíana  píotl  vodé
-  odveďent  nobo  obvedení vody v okoll  úložíš(é  a v  úložIšll

• veškeré   pomacné konstrukce umožňujícl provedenl   zemní kDnsl"kce   (pííjezdy.

sjezdy.   nájezdy.  lešent,  podpéíné  t{onstrukce.  pfemosténí.  zpevnéné  plochy, zakí)^l  anod,\

281                                182141 UPFL4VA POVRCHÚ SROVNANIM UZEMI V TL 00 0 25M M2             1             237.00000            1     

FK)d omld : 2€]=2€7.00000 ÍA1
ooložka zahmuls  sÍovnání vÝškovÝch  rozdílů teíénu

1                                291                                182321 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO O.15M M2             1             237.00000           1    

Ptenský D.-mc)st : 2.(12+6)-~36,00000 [A]
rnosl StrázJsl(o,RúZov : 45-3+18.2--17i .ooooo [Bi

po odstr.kuíru :  1 52--30,00000 [C]
Celkerri: A+B+C=237.ooooo n)l

po!ožka zahmuje:
Íiutíié  přemísiéní omlce  z dočasných sk]ádek vzdálených  do  Som
Íozi)Íostrení omlce  v  Dfeďeosané  iíousťce  v  rov!né  a  ve  svahu  do  1:5

1                                301                                162411 ZALOZEN I TRAVNIKU RUČN IM WSEVEM M2            1            237.00000           1   

237--237.00000ÍA1
Zahmijje dodání predepsané travní smésl. |e|Í výsev na  omict. za(évání. první
ookosení   IQ  vše  bez ohledu  na  sklon  lerénu

311                      "48,21 WSAZOVANI  STROMÚ LISTNAIYCH S SALEM OBVOD KMENE DC) 10CM. WS  DO1_7M
KU§          |            182,00000          | 

náhrada kácenl : (12+i +78) .2=182.ooooo ÍA1
Položka vysazování stíomů zahmuje 1 hloubení |amek (mln. rozméry pro  stíomy mln.
1.5  iiásobek balu výpěslku)  s  event. výméí`ou  půdy. s  hnojením  anorganlckým
hnojlvem  a  přídavkem  organlckéhQ  hnojlva  mln.  5kg  pro  stromy. zálivku,  kůly.
chíánlčky ke stromům nebo  ochrana stíomů nátérem a  pod.
Obvod kmene  se  méř( ve  výšce  1.00m  nad zemr,

poÍozka zahmu|e veškeíý maten.ál.  výíobky a  polotovav.  včelrié  mlmostavenlštní a
víiitrostavenlšlnl  dopíavy (Íovněž píesimy).  včelí`é naložer)l  a  složeí)Í.  prJpadné  s
u'ožen'm

2 Základv a zvláštn( zakláclání                                                                                                                                                                                                                           2 Základv a zvláštn( zakládání
1                                321                               213411 DRENAZNI VRSTVY Z PLASTBETONU (FUSTMALTY\ M3              1                0.30960               1 

od\iodněnl Ízolaco vtok : {17.3*+6,8-1.8-0,6.4)V,15.0.04+o.6.o,6.o.o4.4=O,15900 [A]
odlok:(8,9+10.8-1.84.0,6).0.15-0,04+0,6.0.6-0,04.4=0.15060P]
Celkom:A+B--0,30960[C]

Položka zahmu|e;
-  ďodávku  predepsaného  mateílálu  pro  díenážní vrstvu.  včelné  mimostavenlštní  a

vnitros[avenlšíní dopíavy
-DÍovedenl drenážnl vístw oredeosanÝch Íozměrů a  DJedeDsaného lvaru

1                                331                            2278211 MIKROPILOTY KOMPLET D DO  100MM NA POVRCHU M               1             120.00000           1

svlslé : (6+6).4=48.00000 [A]
Šikmé  : (6+6).6--72,00000 P]
Celkem:  A+B=120 00000 ÍC1
Položka  mlkíopl!oV obsahu)e  kompletr)Í práce.  kteíé jsou  ntJtné  pÍo  predepsanou
Íunkcl  mlkropllol. l.j,  dodánl  lrubok  a  lnjekčních  hmol.  osazenl  a  zaln|ektovár)l  líubek.
včetně  pomocných  konstrukcí  (lešení.  montážnl  plo§lny a  pod.). Neobsahuje  my
Íuvedou se v i)oložce 26t  nebo 266\.

1                               341                                236681 TESNENI HRA0lcICH STÉN ZE ZEMIN DoCASNE VČETNÉ ODSTRANÉNl M3              1               76.98600              1 

OP1  : (0.6+2).0,5-0,7-(5+3+11,9+ 14.5+6,2+2,5+5)=43,77100 [A]
OP2 .. (0.6+2) .0.S.0,7-(5+2.2+21.3+3+5)=33,21500 P]
Celkem: A+B=76.98600 ÍCI



položka zahmuje zíJzení (ésnéní ze zemlíi. /etio údížbu během tivání jeho fiinkce.odstíanéníaoďvozdlezadávacldokumeiilace

351                    26"1
VRTY PR0 KOTVENl, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. lv D DO200MM M             |             30,00000           

svlslá:2.12--24,00000{A]
Slkmó : 2.5.12=30.00000 |8|

poÍožkažahmu|e:
přemísl6ní.  moíitáž a  clemonláž vílných  souprav
svlslou dopraw zemlíiy z vítu
vodoíovnou  dopíavu zemlny bez uložení na skládkuoJÍDadnénutnéoaženídočasnéÍvčelněodoažení\1 trvalé

36|                          26154|
VRly PRO KOTVENl. lNJEKTAz A MIKROPILorí NA POVRCHU TŘ. V D 00200MM M             |             48.00000           

svlsló:1.5.12--18,00000[A]
Sikmé : 2.5.12=3o,ooo00 P]
Celkem:A+B-*8.00000ÍC]
položka zahmuJe:
pfemístění, montáž a demoí)(áž vítných soupíav
svlslou dopravu zemlny z vftu
vodorovnou dopravu zemlny bez uloženl na skládku
plíoadné  nutné  Daženl  dočasné  Ívčetné  odDažení\  1  tívalé

37 |                          26 ti54 |
VRTY PRO KOTVENl, lNJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D 00200MM M             i             18.00000         

svlsló : 0,5-12--6,00000 [A]
síkmé :  1.12=12,ooooo n3]
Celkem:A+B--18.00000ÍC1

po(ožka zahmuje:
píemlslění. montáž a demontáž Wíiých soupíav
svlslou dopraw zem!ny z vrlu
vodorovnou dopíavu zemlny bez uloženl na skládku
DJíi)adné  nu(né  DaženT  dočasnó  Ívčelné  odDaženn  1  lívalé

381                               272311 ZAKLAOY Z PRC)STEHO  BETONU M3             1              23.62500             1

Dodbelonován( vÝvodu  oroi)uslku  :  2.1.( 1.2+1.B)..Ci.57.5--23.62500  ÍA|

• doďání   čeístvého   betonu   (belonové   smésD   požadované   kvallty.  Jeho   uložeíií   do

požadovaného lvaíu pri jakékollv hustoté výzluže. konzlstencl čeíswého belonu a
způsobu  hutnění,  ošetíení  a  ochranii  belonu.
• zhoiovení Íiepropuslného. míazwzdomého beionu a  belom požadované tívanwostlavlastností.

• užitl  po`Íebných pflsad  a techflolc)glí výíoby betoíiu.
-zfízení pracovních a dlíalačnrch spaí. včetné potrebných úprav. výplné. vložek.

opracovánl,  očlšléní  a  ošelrenl.
- bednénl   požadovaných   konstr. (1 ztracené)  s úpravou   dle požaďované   kvalíty

povrchu  beionu.  včelné  odbedňovacích  a  odskiiJžovacích  prostředků.
-podpémé   konstr.  (skíuže)  a  lešenl  všech  druhů  pro  bednéní. uložení Čeís`vého

belonu. výztuže a  doplňkových koíislí„ vč. požadwaných otvorů. ochranných a
bezpečnostních  opalíení  a základů  léchto  konstrukcí a  lešení,
• vytvoiení kc)levních  čel.  kapes, nálitků.  a  seďel,
-zřJzenl   všech   požaďovaných   otvorů,  kapos, výklenků.  proslupů.  dutlii.  ďíážek  a

pod.. vé. ztlžeíil  práce  a  úprav   kolem  nich.
-úpíavy pÍo osazení výztuže. dop[ňkových konstíukcl a vybavení.
• úpravy povrchu pro položení požadované lzolace. povlaků  a nátérů. případně

vyspravení.•zlížer)[práce u kabelových a Jr)jek{ážních t"bek a ostatních zaíJzení osazovaí`ých do

betonu.-konstmkce  belonových  kloubů.  upevnénl  kolevních pívků  a  doplňkových  kor)stíukcí.

-nátéry zabraňu|ÍcÍ soiiďížnost belQnu a  bednění,
• výplň, těsněnl   a tmelení spar a  spo|ů.
• opatření   povíchů   beionu   lzolací   pÍDtl zemní vlhkosll  v čáslech.  kde  pnjdou  do  styku

se zemlnou nebo kamenlvem.
- pJÍpadné zřízení spo|ovacl vísi\y u základů.
•  úpravy pÍo  osazeflí zarJzení  ochrany konstrukce  protl  vWu  bluďných  prouďů.

391                         2723251 ZAKLADY ZE ZELEZOB ETONU DO C30B7 M3             1              87.85500             1

podk(ad pod výz±už .' 3,4.(21,8+18,8).0. 5-0,1 +3,4.11.7-0,1 =10.88000 [AJ
náb,zecr : 2. 6.(6.8+6,5) .o,5.o,1 =1.729oo [B]
základop1:(2i+18.4).0.5-2.8.0.8~44,i2800[C]
základop2:1o,7.2,8.o.8--23,968oo[D]
náb.zeď : 2.o,55-(3.4+3,3+3,1 +3.2).0,5=7,15000 [E]
Celkem:A+B+C+D+E--87.85500IF1

• dodánl  Čerswého  belonu  (belonové  smésl)  požadované  kvallty. jeho ulctžení  do

požadovaného tvaíii přj jakékollv hustolé výztuže. konzísiencl čeístvého betonu a
způsobu  hutnéní.  ošelJení a  ochranu  betonu.
• zhoiovení nepropuslného, míazuvzďométio  beloíiu  a  betonu požadované  {rvanllvostlavlastnosll.

• iiž.t[ políebných  pÍísad  a technologll  výíoby betonií,
-zfízení píacovních a dílalačnlch spaí. včetné potřebných úprav. výplné, vložek,

opracovánT,  očlšténí  a  ošetfení.
- beďnéní požadovaných konstr.  (1 z(racené) s úpravou díe požadovarié kvaiity povrchu

betonu. vée!né od bedňcwacích a  odskružovaclch píostíodků.
• podpémé  konstr.  (skíužo)  a  lešeí`l všech  druhů  pÍo  bednénl. uložení Čeístvého

betonu. výztuže a doplňkových konslr., vČ. požaďovaných otvoíů. ochíanných a
bezpečnoslních  opatíení  a  záklaďů  lěchto kons(Íukcí  a  lešení,
-vy(vořenl  kotevnrch  Čel. kapes.  nálltků.  a  sedel.
-zJ/zoní všeoh  požadovaných  olvoíů.  kapes. vyklenků.  prostupů.  dutln.  drážok  a  pod..

vČ.  ztlžení píáce  a  úpíav kolem  nlch.
• úpíavy pÍo osazent výzluže. doplňkových konslíukcí a  vybavenl.
• úpravy  povíchu  pro  položení  požadované  lzolace.  povlaků  a  nátěíů.  přJpadné

vyspíavenl.
-zlíženl prác6 u kabelových a lnjektážních trubek a ostatních zaJlzenl osazovaných dobelor,l,.

-koíisirukce  betonových  k!oubů.  upevriění kolevnTch  pívků  a  doplňkových  konstíukcl.
• náléry zabíahujtcl  soudížnost  belonu  a  bedí)éíií.
-výpm. tésnér`t  a  lmelenl  spar a  spojů.
- opatrení pwíchů belanu lzolací protl zemn[ vlhkostl v Částech, kde pjijdou do styku

se zemlnou nebo kamenlvem,
•  při.paďné  zřJzení spo|ovací vrstvy u základů,•úpíavyproosazenízarízoníochranykonslrukce  píotl vlivu  bludných  proudů.

|                          40 |                       2723651 VYZTUŽ ZAKLADU Z OCELl  10505. 85008 T               1               15.81390             

187.855-0  18=15 81390 lA1



Položka  zahmuje  vešKeíý maieílál, vyíobky a  poiotovary.
vni`Íostavenlštní  dopravy  (Íovriěž presuny). včetně  naloženl  a  složení.  piípadné  s
uložen'm
-dodání  betoíiářské  výzluže  v požadDvané  kvalité,  s[říhání.  Jezání.  ohýbání  a

spo|ování do  všech  požadovaných Waíů  (vČ.  armakošů)  a  uložer`[  s  pQžadovaným
zajlšlěnlm  polohy a  kryll  výz(uže  betonem.
• veškeré  svaíy nebo /lné  spoje výzluže.
-pomocné konsiíukce a práce pro osazení a upevnénT výzluže.
• zedn[cké výpomocl pÍo montáž betonáíské vyztuže.
-úpravy výztužB  pro  osazení doplňkových konstrukcl.
-ochranu výztuže do  ďoby/ejlho zabelonovánt.
-úpíavy výztuže pro zjízeí)Í železobe(onových klQubů, t(otevních pívků. závěsných ok

a  doplňkových konslrukcl.
• veškeíá  opalrenT  pro  zajlštění soudržnosll  výztuže  a  beionu.
-vodivé propo|ení výztuže. kleíé |e  součástí ochrany konstrukce  proll vllvům bluďných

proudů. \Íy\/edení  ďo méfíclch  skfíril  Íiebo  míst  pro méíení  bludných  proudů  (vlasw
méři.cÍ skfíné se wáděJÍ položkaml SO 74).
-povrchovou  ar)tlkoroznl  úpravu  výz(uže.
• separacl výzluže,
-osazení měfíclch zaiízení a úpravy pÍo ně,

3 -.'....

1                                 411                              3113251 zDI A sTÉNy poDp A voL zE ZELEzoBET Do c3om7 M3             1              78.63675             1

OP1:19.8.O,8.(2,1+2,6).0,5~-37.22400[A]
kíídlo oP1  : (3.4+2.8)-0,5.3,5.0,55-1.9.2.1.0.55.0.5-*,87025 [8]
náb,zeď:(3,3+3).0,55.|3.4+3.2).o,5--1i.4345o[C]
OP2:10,3.0.8.(2.4+2.5).O,5--20,18800[D]
kiídlo K2 : (1.9+2,3).0.5.3.2.0,55-1.9+1.6.0,5-0,55E2.23600 [E]
kiídlo K3 : a2.2+1.8)-0.5.0,55.3.1.6-1.4.0,5.0,55=2,68400 [F|
Cell(em:  A+B+C+D+E+F=78,63675  ÍG1

-doďánl čeístvého  belonu (belonové  směsD požaďwaí`é kvality. jeho uloženl do

požadovanéno  lvaíu  píi |akékollv hustolě  výztuže,  konzjslencl  čerstvého  be.onu  a
způsobu hutnéní.  ošelíenl  a  ochranu  betonu.
• zholoveíií nepíopustného. mrazuvzdomého  betonu a  belonu požadované lívar)Wostl

a  vlaslnoslí,•užltípolrebných  přlsad  a  lechnologll výíoby betoí`u.

-zrízení pracovrilch  a  dilatačnlch  spar. včelné  potřebných  úprav.  výplně.  vložek.

opíacování.  oČíšlění  a  ošetfení.
• bednéní požaďovaných konstr.  (1 ztracené) s úpravou  dle požadované kvallty povrchu

belom. včetné odbedhovacích a  odskružovaclch proslředků.
• podpémé konslí.  (skíuže) a leseril vsech dmhů pro  bednénl, uložení Čeís(vého

belonu. výztuže a dop!ňkových kor`str.. vč. požadovaných o(voÍů. ochíanných a
bezpečí`oswch  opalrení a zakladů  léchto  konstíukc[ a  lešenl.
-vylvofení kotevntch  čel. kapes.  nálltků.  a  sedel.

-zřízer)l všech  požadovaných  otvorů.  kapes,  výklenků.  prostupů.  dutln.  díážek  a  pod„

vČ. zlížeí)Í práce  a  úpíav kolem  nlch.
• úpíavy pro osazenl výztuže,  doplhkových konstrukcí a vybavení,
-úpíavy povrchu pÍo  položenl  požadované  lzolace.  povlaků  a  nálěíů,  přJpadnévyspravení.

• zllžeí)l  práce  u kabe!ových  a  lnjektážních trubek a  oslatních zafi.zení  osazavaných  dDbe'Onl,'

• konstrukce  belonových  kíoubů.  upevnénl  kotevních  prvků  a  doplí}kových kQnstrukcl.
• Íiá(éry zabraňující  sDudržnQ5t belonu  a  bedněnl,
-výplň,  lěsnénl  a  lmeleíit spaí a  spo/ů.
• opatřen[  povíchů  betor`u tzoíacl  proll zemíií vlnkostl  v Částech.  kde  přljdou  do  styku

se zemlnou nebo kamenlvem.
-případí`é zfízení spojovacl vístvy u základů,
• úpravy pÍo  osazení zařízení  ochrany konstrukce  protl vlivu  bludných  proudů,

|                               42|                           3113651 WZTU2 Z0l A STEN PODP A VOL Z OCELl  10505.  85008 T               1              14,15462             

7863675.0.18--14.15462ÍA]
Položka  zahmuje  veškerý  ma(eílál, vyrobky a  polotovaíy.  včelně  mlmostavenlš(nl  a
vnltíostavenlšlnl  dopravy  (Íovnéž presuny),  včetné  naložení  a  složení.  případnó  suložen'm

-dodáí)[ belonáíské výztuže v požadované kvalltě. stííhánl, Jezání. ohýbánl a

spojování do všech požadovaných {vaíů (vč. amakošů) a uloženl s  požadovaným
zajlš(éflím  polohy  a  krní výzluže  belonem.
-veškeré svaíy nebo jlné spo/e výztuže.
-pomocné konstíukce  a práce pÍo osazefll a upevnéní výztuže.
-zedntcké výpomocl pro montáž betonáiské vyztuže.
-úpravy výztuže pro  osazení doplňkových konslrukcl.
-ochranu výztuže do doby /ejlho zabelonc)vání.
-úpravy výz(uže  pro  zfízeril  železobelonových  kloubů.  kolevních  prvků,  závěsných  ok

a ďoplňkových konstíukcl,
-veškeíá  opatiení pÍo  zajlšiění soudÉnostl výztuže  a  belonu.
• vodivé  propojeí)l  výztuže.  které ]o  součásll  ochíany konslíukce  protl vllvům  bíudných

prQudů. vyveďenl  do  mérících  skřJní nebo  míst  pro  měření  bludných  proudů  (vlas(ní
móíícl skiíné se wáďě|Í poÍožkaml SD 74).
• pavíchovQu  aí)tlkoíoznl  úpravu výz(uže.
• separacl výztužo.
- osazení měíících zai/zení a úpra\q/ pro né,
• o.sa7ení měříi:lr.h  skííní  nebo  mTst  n/Í`  mÁřpní  btudiiúf,h  i]mudů

1                            431                          3t7325l RIMsy ZE ZELEZOBETONU 00 C30/37 M3             1              16.34850             1

vlok:(0,6.O,25+0.55.O,3).(17.3+6,B)--7,59150[A]
odlok:(0,6.O.25+0.55.0,3)-(11.3+(10.8+9.6).0,5+3.3+3)=8.75700[B)
Colkem:A+B--1G3485oÍC;1



položka zahínuje:
•  dodáí)l Čerslvého  belonu  (belonové  směsD  požadované  kvality. jeho  uložeíií do

požaďovaného tvaíu  pfi |akékollv huslolé  výz(už8,  konzlsteí`cl  Čerslvéhc)  belonu  a
způsobu hijtnéní.  ošetřenl  a  ochranu  betonií,
-zhotovení nepíopuslného, míazwzdomého belonu a belonu požadované lrvanwostl
a  vlastnastí.•užJtlpolíebných  pÍísad  a  lechnQ)ogll  výíoby betQnu.

-zři.zení pracovnlch  a  dilatačních  spar. včetné  polrebných  úprav.  výplně.  vložek.

opíacování.  oČIšléní  a  ošelJení,
- bednéní požadDwných konslr.  0 zlracené) s Úpíavou dle  požadované kvallty povrchu

belonu. včelně odbedfiovacích a odskružovac[ch proslíedků.
-  podpěmé  konslí.  (skíuže)  a  lešení všech  druhů  pro  bednénl. uložení  čerswého

be(onu. výz{uže  a  doplňkových konstr.. vč.  požadovaných  D(voÍů.  ochranných  a
bezpečnostních  opalření a  základů  léchto  konslrukcr a  !ešení.
-vy\voJení kolevriích čel. kapes, nálllků.  a sedet,
• zři.zenl  všech  požadovaných  otvorů.  kapes. výklenků.  prostupů.  dutln,  drážek a  pod..

vč.  zlíženl  práce  a Úpíav kolem  nlch.
• úpravy pÍo  osazeflí výzluže.  doplňkových  konslíukcí a vybavenT,
-úpravy povrchu  pÍo  položeíií  požadované  lzolace.  povlaků  a  nátěíů.  přJpadné

vyspravení.-zlíženlpráce u  kabelových  a  Jít]ektážních trubek  a  oslatních  zař/zení  osazovaných do

be'onu`
• konslíukce  belonových  kloubů.  upevíiénl  ko(evíiích  prvků  a  doplť}kových konstíukcí.
-nátéíy zabraňující soudížnost betonu a bednění,
• výplň.  lésnénl  a  lmelení spaí a  spojů.
-opalJení povrchů  belonu lzolact  protl zemní vlhkosli v Částech, kde  příjdou  do  styku

se zemtnoii  nebo  kamBnlvem.
-prJpadné zJ/zení spoJovacl vístvy u  základů,
• úpía\Íy pro  osazeíií zařízení ochrany konslrukce  protl  vWu  bliidných  proudů

1                            441                         3t7365 l VyzTUŽ RIMS Z OCELl  10505, 85008 T                1                 3.26970               

163485.0.2--3.26970ÍA1

položka  zahínuje..
-dodánl  belonářské  výztuže  v požadované  kva)llé.  slílhání.  Jezání.  ohýbání  a

spojování do  všech požadovaných  `varů  (vč.  amiakošů)  a  uložení  s  požadovaným
zajlštéíilm  polohy a  krytí výztiiže  betoíiem.
-veškeíé  svary nebo Jliié  spoje  výztuže,
• pomocíié konstrukce a  práce pro osazení a  iipevnénl výztiJže,
-zoďnlckó výpomocl pÍo monláž betonáíské výztuže.
• Úpravy výz(uže  pÍo  osazení  doplňkQvých  konstíukcí.
-ochíanu výztuže do doby jejího zabelonování.
• Úpravy výztuže pÍo zřJ.zení žetezobelonových kloubů, kolevnlch pr/ků. závésných ok

a  doplňkovÝch kon slmkcí.
• veškerá  opatřenl  pro zajlšténí soudržnostl  výztuže  a  belonu.
-vodlvé propojent výztuže.  kteíé je  součástl  ochrany konstrukce  protl  vlívům  bludr)ých

proudů,  vy\/edení  ďo měiících stťínl nebo  míst  pro  měrer)l  bludných  proudů  (vlastnl
méřlcl  skíJně  se  uvádéjí položkaml  SO  74)
• povíchovou  antlkc)rozní Úpíavu  výzti)že.
-separacl výzluže.
-osazení méřících zařJzení a Úpíavy pro ně.
• osazenT  měřících  skřínT  nebo  míst  Í)ro  měření  bludnúch  r)roudů

r ___'                                   4 Vodo rovrié ko nstru kce
1                               451                            4213251 MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZoBETONU C3o/37 M3              1             181.20525            

podklaclprevísyop1,OP2:4.18,5.0,1+5,3.10.0,1-~12,70000[A]
previsy oP1,oi.2 : (o,3+o.6) .o,5.4,5.17.6+(o,3+o.6) .o,5.5.9=55,89ooo [8)
na opórách oP1.OP2 : O,6.0,8.(20.5+19.5).0,5+o,6.o,8.io,3=14,544oo [C|
nábéhyopi.oP2:(o,7+o.55)-0,5.3-(13+19,5).0,5+(0,7+O,55).0.5.3-10,3-st9.78i25

ír/
deska:0,55-4.(10,3+13).0,5+O,55.4.io.3-*8.29000[E]
Celkom.A+B+C+D+E--181.2o525ÍF]

-dDdání   čeístvého   belonu   (betonové   smésD   požadovarié   kvalíty.  jeho   iiložení   do

požadovaného lvaru pn |akékollv husto.é výzluže, konzlstencl čeístvého beionu a
způsobu  hutí`éní.  ošelřeí)Í a  Dchranu  betonu.
-zhotwení nepíopustného. mrazwzdomého  betonu a betonu požadované iívanwostlavlastr`oslí.

-užitl  potíebr`ých  pJÍsad  a  lectinologlí výíoby  belonii.
-zJÍzení píacovních  a  dllatačních  spar.  včelné  potřebných  úprav. výplně. vložek.

opracovánt.  oČIšléí`l  a  ošelřenr,
-bednéní   požadovaných   konstr.  q ztracené)  s úpravau   dle požaďované   kvality

povrchu  belonu.  včelnó  odbedňovacích  a  odskružovacích  proslředků.
-podpémé   konstr.  (skíiiže)  a  lešenl  všech  druhů  pro  bedněnl,  uložení Čeístvého

belonu. výztuže a doplhkových konstí.. vč. požadovaíiých otvoíů. ochranných a
bezpečnostních  opatfení  a 2áklaďů  těchlo  kor)strukcí a  lešenl.
-vy(vorenl  kotevních  Čel.  kapes.  Íiálitků.  a  sedel.

-zJÍzení   všech   požaďovaných   otvorů.  kapes. výklenků.  proslupů.  dutln.  díážek a

poď..  vč.  ztížer)l  práce  a  úprav   kolem  iilch,
-úpíavy pro osazení výztuže. doplňkových kanstrukc[ a vybavenl.
-úpíavy povíchu pro položení požadované !zolace. povlaků a nátéíů. piípadné

Vyspraver)l.-ztíženípíáce  u  kabelových  a  ln|eklážnlch lrubek a  oslalních zařízení osazovaných  do

belon,jl-koí`stíukce  belonových  kloubů. upevnéní kotevnlch pívků  a  ďoplňkových  konstíukcí.

• nátév zabraíiu)ÍcÍ sQudížnost belonu a beďnéní.
-výplň.  lésnénl   a  lmelení spar a  spo|ů.
-opatíení   povíchů   belonu   lzolacl   proll  zemr)l  vlhkostl  v Částech.  kde  přj|ďou  do  styku

se zemlnou nebo kamenlverí).
-pffpsc/né  zÍJzenl spo]ovací víst\/y u základů,
-úpravy pro  osazení zaři.zeíií ochrany kanstrukce  protl  vllvu  bludných  proudů

1                                 461                             4213651 VYZTUZ MOSTNl OESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELl  10505.  85008 T               1              32.61695             1

181.20525.0.18=32.61695  ÍA1



Položxa zahmuje  veškerý mateflál.  výrobky a  polotovary.  véelné  mlmostavenlštnl  a
vnilroslavenlštr)l  dopíavy (rovnéž  píesuny). včetně  naložení  a  složenT,  přJpadné  suložen'm

• dodánt  betonářské  výziuže  v  požadované  kvalí`ě.  sijlhánl. Jezání.  ohýbánl  a

spojování do všech požadovaných lvaíů (vč.  amakošů) a uložení s požaďovaným
zajlštěním polohy  a  kíytí výztuže  belonem.
-veškeíé  svan/ nebo jlné  spoje  výztuže.
- pomocné konstíukce a práce pÍo Qsazenl a upevnéní výztuže.
-zedíttcké výpomocl pro moíitáž betoná řské výzluže.
-úpravy výztuže pro osazení doplňkovych koíisiíukcí.
-ochrar`u výztuže  ďo dobyjejlho 2abelonování.
• Úpravy výzluže  pro zfízení železobetonových kloubů. kotevních  prvků.  závésných  ok

a  doplňkových konstrukcl.
• veškerá  opalrenl  pro  zajištěíil  souďížnostl výztuže  a  betonu.
-vodlvé  pÍopojení výztuže.  kteró /e  součástí  ochrany konstrukce  proll vlivům  bliídných

pÍoudů.  vyvedení do měři.cích  sklín[ nebo  mísl  pro  měíoní bludných  proudcí  (vlastiil
méíícl  skři.né  se  uvádéjí položkaml  SD  74.
•  pQvíchovou  antlkoroztií úpíavu výzluže.
- separacl výzluže.
• osazení méfíclch zaiJzení a úpíavy pÍo ně.
-nsa7enl  mĚÍír:Ír.h  skři.iil  npbn  míct  nro  měrení  hliií]riůch  níoudů

1                                   471                               4513111 PoDKL A VYPLŇ VRSTVY Z PROST BET D0 C8/10 M3             1              15.86025           

pod dren za rubem : o,45.0.15.(|20.2+19,8).0.5+3,3+3)+0,45.0,15S--2,38275 [A]
pod lóIíl l+DPE : 17.6-4.0,1 +(1,5+2)-0.5.(8+9) -0,5.0,1 +5,59.0,1 =13,47750 [8]
Celkem.A+B--15,86025rc|

-dodáíií čerstvého betonu (betoíiové smésl) požadované kvalily. /eho uložení do

požaďovaiiého tvaru píi Jakékoliv hustotě vyztuže, konzisteí)cl čerstvého betonii a
způsobu  hutnénT,  ošeiřeíií a  ochíanu  betonu.
-zholovení nepropustného. mrazwzdomého betonu a belonu požaďované trvaíilivostl

a vlastností.
•  užití  potrebnýcíi  přísad  a  lechnologlí výroby betonu.
-zJÍzení píacovních  a  d]Íalačních  spaí.  včelí`é  potfebných Úpíav.  výplně. vÍožek.

opracovánt,  očlšlénl  a  ošelíenl,
• bednéní požadovaných koíislr. n zlíaceíié)  s úpravou dle požaďované t`vallty povrchu

betonu. včetí`ě od bedňov3ctch a odskíužovacích pÍostredků.
-podpéírié  konslr.  (skíuže)  a  lešení vŠoch  díuhů  pÍo  bednéní.  uloženl  čerstvého

belonu. výz(uže a  ďoplňkových konstí.. vČ. požaďovaných oworů. ochrar)ných a
bezpečnostních  opatíoflí  a  základčí téchto  konstíukcí a  lešenl.
-vytvořenl  kotevních  Čel.  kapes.  nál{tků.  a  sedel,
-zJÍzení všech  požadovaných  oWoÍů.  kapes.  výkleíiků,  píostupů,  dutln,  drážek a  pod..

vč. zt!žent píáce  a  úprav kolem nlch,
•  úpravy pro  osazeíií výztuže.  doplňkových  koiistrukcl  a  vybavení.
-úpravy povíchu pro položení požadované lzolace. povlaků a nátěrů. pÍípadnévyspíavení,

• ztížení píáce  u  kabelových  a  lnjeklážnlch lrubek  a  ostalních  zaíízenl  osazovaných  do

betonu'-konstrukce  belonových kloubů,  upevíiéní kQtevnlch  pívků  a  doplňkových  konstrukcí.

• ná`ěry zabraňu|Ícl soudížnos( belonu a  bednéní,
• výplň. těsnění  a  lmelenl 5par a  spojů,
-opatrenl  povíchů  be(onu  lzolací píotl zemnl  vlhkosil v  částech.  kde  pfijdou do  styku

se zemlnou nebo  kameí`1vem.
• při.padné  zřízenl  spojovací Vístvy u  základů,
-úpravy pÍo  osazenl zaffzen[  ochíany konslrukce  píotl vllvu  bludných pÍoudů

1                                 481                              4513151 PODKLADNI A VypLNOVE VRSIVY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3             1              30.31150             

dlažba náíezdy u ilms : o,56io,2.o,i =0.28ooo [A]

podkJad pod rígoly : (5,3825-0,5qm,25.O,15--2,89350 [8]
podkJad pod dlažby oP1  :
(3.4+5).0.5.(10.2+12).0,5.0,15+3,4-14,5.O.15+|6.2+4.6)-0,5.3.4.0.15--17,14200[C]
podkJad pod alazJ)y oP2 : (18+21.2)-0,5`3,4-0.15--9.99600 [D]
Celkem:  A+B+C.+D=3o,31150 [E]

• dodáí)l   čeístvého   betonu   (belonové   sméso   požadované   kvality.  jeho   uložení   ďo

požadovaného Waru pfi |akékoliv hustotě výztuže. konzlstencl Čers{vého be!onu a
způsobu hutnéní.  Dšetrenl  a  ochranu  belonii.
• zho.ovení nepíopustr`ého. míazuvzďomého belonu a bolonu požadované lrvanwostlavlaslnostl.

• užllí  potřebných  přísad  a techr)ologlí výroby belonu.
-zr/zenl  pracovních  a  dilatačnlch  spar,  včelně  potrebných  úprav.  výplné.  vložek,

opíacování.  oČíšlění  a  o§ellení.
-bedí`ěí)Í   požaďovariých   konstí.  a ztraceíié)  s úpravou   dle požaďované   kvallty

povícnu belonu. včetně  od bedňovacích  a odskružovaclch prostfedků.
• podpemé   koiistr.  (skmže)  a  lešení všech  druhů  pro  beďnént.  uložení Čerstvého

betonu. výztuže  a doplňkových konslr.. vč.  požadovaných olvoíů, ochíanných a
bezpečnostních  opalřer)l  a  základů  lěchto  konslíukcl  a  lešení.
-vywoJení kotevnlch  Čel.  kapes,  náli(ků,  a  sedel.

-zrízenl   všech   poíadovaných   otvoíů.  kapes.  výkler)ků.  píostupů,  dulín.  drážek a

pod.. vč. ztížení píáce a úprav   kolem nlch.
• úpíavy pÍo osazení výztuže. doplňkových koíislíukcí a vybavenl,
-úpravy povíchu  pÍo  položeflí  požadované  lzoTace.  povlaků  a  nátěíů,  přJpadně

vyspravení.
-zlíženl  práce  u kabelových  a Jnjektážních trubek  a  ostatnlch zaři.zení  osazovaných dobe'onu,

• konstíukce  belonových  kloubů.  upevnénl  ko(evíiích  prvků  a  doplňkových  kons(Íukct,
• nátér/ zabraňující souďížnost betonu a  bedněnl,
•  výplň.  lěsnění   a  lmoleí)l  spaí a  spojů,
-opatJoní   povrchů   betonu   lzolacl   proll zerrmí vlhkosll  v Částech.  kde  pfijdou  do  styku

so zemlnou nebo kamenívem,
• přJpadíié zJi.zení spojovací vrstvy u  základů.
• úpravy prQ  osazení zařízenl  ochrany konstrukce  protl vlívu  bludr`ých  pÍoudů

1                                491                                458521 WPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMÉN IVA DRCENÉHO M3             1                6.35200              

obsyp dronLi PE 8/16 :  0.4..0.4.39.7-~6`35200 ÍA1

položka zahmuíe  ďadávku predepsaného kamenlva. mimostaveí)1Štni a
vnitrostaver)1Šlní  dopravu  a |eho uložeíií
není-ll v zadávací  dokumer`tact uvedeno  llnak.  ledná  se  o  nakuDovaný  mateíiál

|                                501                                462511 ZAHoZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3              1               35.56000             

c)bnazoné dno kolem pram opi  : o,5n,838,1--i5.24ooo [A]OP2:0,5-0,826,8=10.72000[8]uz"Íraclprahy:0,5.0,8.6.22--9,60000[C]C.olkem:A+B+C=35,56000Ícil



položka zahmuje:
-dodávku  a  zához lomovéhc)  kameí)e  předepsané  Írakce  včetiié  mimoslaveíiišlní  a

vnltrostaveí)išw  dopravy
nerií-1l  v zadávací  dokumentaci uvedeno  linak.  ledná  se  o  nakuDovaný ma(eíiál

1                                  511                                  463211 ROVNANINA Z LOMC)VÉH0 KAMENE M3             1              14.98000             

vtok:(3+3,]).O,5.O,4.2,1+(3,]+1,5)-C),5.2,1.0,4+{1.5+2,2).0,5.3.5V,4--7.58800(A]
od(ok : (1. 5+3,3).0,5.(3. 5+4.2)-0,4=7.39200 [8]
Celkem: A+B=14.98oo0  [C]

položka zahmuje:
-dodávku a vyrovíiání lomového kamene předepsané frakce do přeďepsaného (vam

včetně  mlmc)stavenlštní  a  vn)tíostavenlstí)l  dopíavy
není-ll  v zaďávacl  dokumentaci uvedeno linak.  ledná  se  o  ÍiakuDovanÝ  mateílál

1                                521                             4655121 DLAŽBY Z LOMOVEHC) KAMENE NA MC M3             1              55.47250             

u riá|ezd.obrub : (o,6+0.8)m,5.i.4.o,2--o,56oo0 [A]
odvodncNací rígoly vtok : {(1 +0,6+4,5+4) ®,5.O,6+4,5-0,6).o.25--1.43250 [8]

((1+o,6+5+4,5).o,5.o,6+3,5n,6).o,25-_1,3575o[c]
odlok:((1+O,6+4+4,5)W,5.O,6+3,5.O.6).O,25+5.0,6.O,25--2.03250[D]
dlažJ]a korylo OP1  :

(3,8+5,4).0,5-(10,2+12).0,5-0,25+3,8-14,5.O,25+(6,6+5).0,5.3,4.0,25--31,47000[E]
dlažba I(oryio oP2 : (1 B+21.2).0,5.3.8.0,25--18,620oo m
Celkem: A+B+C.+D+E+F=55.4725o [G]

položka  zahmuje:
-nutné zemní píáce  (svahování. úpraw pláné a pocl,)
-zřízeí`Í  spojovacT vístvy
• zfízenl lože  díažby z cemeí)tové malty předepsané  kvality a  předepsané  tioušťky
-dodávku a položení dlažby z lomového kamene  dc) předepsaného tvaíu
-spáíování, tésněnT,  tmelenJ  a vyplnéi)Í spar MC  přJpadně s  vyklJnováním
• úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
-nezahmuíe oodklad ooď dlažbu   vvkazule se samostatné ooložkaml SD 45

1                                531                               467311 STUPNÉ A PRAHy VODNICH KC)RYl-Z PROSTEHO BETONU M3             1              40.4240C)           

prahy pod breriy opi  : o.4.o,8-38,1--12,19200 [A]
prahy pod brehy oP2 : 0,4.0,826. 8--8,57 60o [8]
uzavlrací prahy : 0,4-0,8.6.2--3,840o0 [C]

prahy liíehy vtok,odlok : 0.4.0.8.(12+6.2)--7,68ooo [D]
obe(.p(opustku DI 000 : (1,5+1,8).0,57.5.1 -0,6.0,6.3,14.0,57,5--8,13600 [E]
Celkem:A+B+C+D+E-±O.42400IF1

položka zahmuje;
-  nu(né  zemní píáce  (hloubenT Íýh  apod.)
-dodání   Čers(vého   betonu   (betonové   smésD   požadované   kval(ty.  jeho   uložeíií   do

požaďovaného tvaru pfi |akékoliv konzlstencl čerslvého betonu a způsobu hutnéní.
ošetfení  a  ochíanu  belonu.
• zhotovenl nepropustného. mrazuvzdomého betonu a betonu požadované tívanllvost!avlastnos`Í.

-užttí polřebných  přísad  a  lechnologlí výíoby betonu.
• zři.zenl  pracovních  a  dilatačních  spar. vče(né  potfebných úpíav. výplně.  vložek.

opíacování.  očíštěíií a  o§etření.
• bednění   požaďovaných   konstr.  a ztraceíié)  s úpíavou   dle požadované   kvality

povrchu beloi". včetně  od bedňovacích  a oďskružovaclch píostfedků,
-  podpěmé   konstr.  (skíiiže)  a  !ešer`l všech  druhů  pÍo  bednéní.  uloženl  čeístvého

betonu. výztuže a  ďoplňkových konstí„ vč.  požadovaných otvoíů, ochranných a
bezpeěnostních  opatfení  a  zákJadů téchto  konstrukcl  a  lešení,
• vytvorenl  kolevních  čel.  kapes,  nálitků.  a  sedel.
-zfízení   všech   požadovaných   otvorů.  kapes,  vyklenků.  prostupů.  dutín.  drážek  a

pod..  vč. zlížení píáce  a  úprav   kolem  ních,
-úpíavy pÍo osazení ďoplňkových konstíukcí a vybavení,
• úpravy povíchu pÍo  položenl  požadované  lzolace.  povlaků  a  nátéíů.  přJpadné

vyspravení.•konstrukce  betonových  klou bů.  upevněr)l  kotevíilch pívků  a  doplňkových  konstíukcT,

-nátéry zabraňujícT  soudržnost  betonu  a  bednéní,
-výplň. lěsnění   a tmelení spaí a spojů.
-opatřenl   povíchů   betonu   lzolacT   proti  zemní vlhkostl v  částech.  kde  pří]ďou  do  styku

se zemlnoiJ nebo kamenivem.
• pHpadí`é zJi'zenl  spojovací vrstvy u zákíadů

1                                541                                563331 VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL  D0150MM M2             1             718.76000            1

oR2 P.D.-most : (6.6+7.8).0,5.4,6V,§+7,9)-0,5.4+7.5S-o.5--82.67000 ÍA]
most-SďážJsko:7.5-6.o.5+9,1.20+(8,7+5,6).0.5-32-*33,3oooo[B]
odbocka  Bélecký mlýn :
5,5-(10+14)-0,5+82.0,5+(3,7+5,8).0.5.12+(3.5+3,7).0,5.14--181,40000[C]
odbcičkaRD:(2.7+4,2).O,5.6.2--21.39000[D]
Celkem.  A+B+C+D=718.76000 rE1
• dodání kameíiiva  předepsané  kvality a  zmitostl
• Íozprostfení a zhutnéní vrstvy v předepsané tloustce
• zři.zeíií vístvy bez rozllšer)l  šíiky.  pokládárií vrstvy po  elapách
- nezahmuie oostfikv. nátěrv

|                               551                               5633311 VOZOVKOVE VRSIVY ZE ŠTERKODRTl lL 00150MM M2             1             737.73000            1

0/63 P. D.-mcist : q,2+8,4) -o,5-4,6+q.B+7.2).0.5+4+7,5.5+0,5=84,63000 [A]
most-Súážlsko:7,5.6.o,5+9,720+(9+5.9).0,5.32--454,90oooP3]
odbočka  Bělecký mlýn :
5,8`(10+14).O,5+8.2.3-0.5+(4+6.1}-0.5.12+(4,1+4.3)-0,5.14=198,20000[C]
Colkom.A+B+C--737.73000ÍDI
• dodání kamen(va predepsané kval'ky a zmltasti
• rozprostíení a zt`únénl vístvy v  předepsané  Uoušťce
• zffzenl vrstvy bez rozllšení  šířky.  pokládání vrstvy po  etapách
• nezahríiuie  Dostfikv.  nátěrv

1                                 561                                 569331 ZPEVNENI KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTI TL DO  150MM M2             1              76.00000             

Ptenský Í~orek : (5+10).0,5=7,50ooo [A]
Sďážisko,Růžcw : 45.0,5+{14+10).0,5=34,50000 [8]
Bělecký rnlýn : (5o+18)T),5=34.00000 [C]
Celkem:A+B+C--76.00000ÍD1
-dodání kamenlva  predepsané  kvality a zrnitosti
-Íozprostření a zhutnéní vístvy v předepsané tíoust.ce
• zřízení vrstvv bez mzllšer`Í šlřkv.  Dokládání vrstv\/ oo  etaDách

1                                   571                               5721111 lNFILTRAČNI POSTŘ!K ASFALTOVY 00 0.5KG/M2 M2             1            686.32000           1

686.32--686.32000ÍA]



• dodání všoch píedepsaných mateíjálů  pro postfiky v predepsaném množsM
-  proveďenl  dle  pfedepsaného  lechnologlckého  předpísu
-zÍízenl vístvy  bez Íozllšeflí  Šířky.  pctk!ádáíil vístvy po  e!apách

•  ÚDravu  naDolenl.  ukončení

1                                581                             5722131 SPoJoVACI POSTŘIK Z EMUZE DO O.5KG/M2 M2            1           1646.31278         1    

686.32+959.99278--1646.31278rA1
-  dodání všech  předepsaných  mateíjálů  pro  postfiky v předepsaném  množsM
•  proveďeíil  dle  přeďepsaného  lechnoíoglckého  předpísu
-zlízenl vístvy bez Íozllšení  šlřky.  pok!ádánl vístvy po  e{apách

• úDíavu naDolenl.  ukončení

1                             591                         574A44 l ASFALTC)VY BETON PRO 0BRUSNE VRSIVY ACO  11+.11S TL 50MM M2             1              178.05278            1     

most:r7.5+8).O.5-18,8+53.-O.5.2.5.53.14R60.58--178.05278rA|
• dodání smésl v požadované kvall(ě
-očlšténí podkladu

-uložeíií smésl díe  předepsaného  lEchnologtckého  pJedpisii. zhu(néní vÍs(vy v

píedepsané tloušťce
-zJÍzení vrstvy bez rozlišení šlřky.  pokládáí)l vrstvy po  etapách. včeině  píacovních

spar a spojů
-úpíavu napojoní.  ukoí`čení podél  obíubníků.  ďlalačních zařízeiií.  odvodňwaclch

pÍoužků.  c)ďvodňovačů. vpustl,  šachet  a  pod.
- nezahmuje postfiky. nátéry
•  nezahmuje  lésnénl  podél  obíubíilků,  ďHatačnrch zanzení.  odvodňovacích pÍoužků,

odvodňovačů   vDustí_  Šachet  a  ooď
1                              601                          574C56 l ASFALTOW BETON PRC) LOZNI VRSTVY ACL 16+. 16S TL 60MM M2             1            661.50000           1    

Pteriský D.-most : (5,9+7.i).o,5.4,6+q.1 +7.6)-0,5-4+7.5-5.o.5=78,o5ooo [A]
most-Sirázlsko:7.5.6.0.5+8,4.20+(8,3+5,2).O,5-32--406.50000fl]
odl)očka Bélecký rnlýn :
5,1.(10+14)-0.5+8.1.6.0,5+(3+5,1)-O,5-12+(2.B+3)-O,5-14--156.80000[C]
odbcička RD : (2,5+4) .0,5-6.2=20,15000 P]
Cell(Bm:  A+B+C+D=661  50000 ÍE?
• doďánl smésl v požaďovarié  kvalitě
-oČIšténl  podkladu

• uložení směsl  dle  předepsaného technologlckého  predplsu. zhulnéní vístvy v

píeďepsané  tloiišťce
-zřJzenr vÍs(vy  bez Íozllšenl  šlřky.  pokládání vrstvy po  elapách.  včetné  píacovních

spaí a spoju
-úpíaw napojení,  ukončení podél  obíubnlků.  dllatačních zanzenT.  Ddvodňovaclch

pÍoužků.  odvodňovačů.  vpuslí,  Šachet  a  pod,
- nezahmuje poslfiky. ná(éry
-nezahmu|e  iěsněíií podél  obrubnlků,  dilatačních zafízenl,  odvodňovaclch  pÍoužků.

odvodňovačů   voustí.  Šachel  a  oocl.
1                               611                           574E46l ASFALTOvy BETON PRO PC)DKLADNI VRSTvy ACP  16+.16S IL 50MM M2             1            686.32000           1     

PIBnský D.|Tiosl : |6+7.2.0,5.4.6+7.2+7.6).0,5.4+1.5.5.0.5--93,47000 [A]
mosi-Stiáž]sko:7.5.6.o.5+8,5.2o+(8,4+5.3)-o,5.32--41i.7ooooP]
odl)oóka Bélecký mlýn :
5.2.(10+14).0.5+B.1.7.O,5+(3,1+5,2).0.5.12H2,9+3,1).O,5.14=161.00000[C]
odbočka RD : (2.5+4)-0,5-6,2--20,15000 P]
Celkem.' A+B+C+D=686.32000 ÍE1
• dodání  smésl  v požadované  kvallté
-oČIštént  podkladu

• uložení smésl  dle  předepsar`ého tochí)ologlckého  pfedplsu. zhutněnT víslvy v

píedepsané  lloušťce
-zfízenl vÍs(vy bez Íozllšenl  šířky.  pokládání vístvy po  elapách. včetné  pracovních

spar a  spoJů-Úpíawnapojení.  u končení  podél  obrubníků. dllata číiích zalízení.  odvodňovacích

pÍoužků,  odvodňovačů, vpustl. šachet  a  pod.
-nezahmuje  poslfiky, nátěry
-nezahmuje  tésnéní poďél  obíubnlků,  dilatačních zajízenT,  odvodňovacích  pÍoužků.

odvodňovaéů   voustí.  šache.  a  ooď.
1                                  621                                5741561 ASFALTOVY K0BEREC MASTIXovy SMA 16+ TL 40MM M2             1             959.99278           1     

Ptenský D.-most : 5.87.5+|5.8+7).0,5.4,6+(7+7.5).0.5.4+7.5.5-0,5--120,69000 ÍA]
mosl : q.5+8).0.5.18.8+53.0,52-5-53.14R60-5B=178,05278 [8]
mosi-Sirázlsko:7.5.6-o.5+B,3-2o+(8,3+5.2).o,5-2-±o4,5oooo[C]
odbočka RúZov : (33+23) .0.5--$4.o0000 P]
odbočka 86lecký ntiýn :
5.(10+14).0.5+8-1,5.0.5+|2,9+5)-0,5-12+(2,7+2.9).0,5.14=152,60000"
odbočka RD : (2.5+4ro,5.6,2--20.15ooo [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=959.99278 [G]

-dodání smésl v požaďovaíié kvalitě
• očlštění podkladu

• uložení směst  dle  píedepsaného technologlckého  píedplsu, zhutflént vístvy v

přeďepsané  lloušťce
-zrízenl wstvy  bez Íozílšenl šířky.  pokládání vrstvy po  elapách, včetné  píacovních

spaí a spojů
-úpíavu napojeíiT. ukončení  pQdél  obíubn!ků,  dllata čních zalízení,  odvodňovacích

pÍoužků.  odvodňovačů, vpustí.  Šache`  a  pod.
-nezahmuje  posmky. nátěíy
• nezahmuJe  těsnění podél  obíubnlků.  dHatačních zařízer`r.  odvodňovaclch proužků.

odvod^ovačů.  voustí   Šachet  a  Dod.
1                                                                     62                              UDraw  i]ovrchů vněTŠ!                                                                                                                                                                                                                                           

1                               631                                627451 SPAROVANI STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2             1               15.39000             1    

1 5 39=1 5 39000  ÍA1

položka zahmuje:
dodávkij veškerého materiálu potíebného pro píeďepsanou úpíavu v predepsanékvali'ě

vyclstén[ spar (vyškíábánD.  vypláchmtl  spar vodou,  oČIštén(  povíchuspárováí)l

odkllzenl  sutl  a  p!ebylečného  mateílálu
ootřebná  lešení

1711 lzolace  i)rotlvodě                                                                                                                                                                                                                                                     



položka zahmuje:
-  dodání   píeďepsaíiého  lzolačr)lho  maleíi'álu

-očlšténí a  ošelrenl  podkladu.  zaďávacl  dokumeí)lace  může  zahmou(  1 pfípadné

vyspraveíií•zJÍzenílzolace jako komplewho povlaku. přJpadí`é komplel. soustavy nebo sysiém

podle  pJÍslLišného   lechnolog.  píedplsu
-zJÍzení lzolace 1 /ednotlivych vístev po etapách, včelně  píacovních spáí a spojů
-  úpíava  u  okíajů. rohů.  hran.  dilatačnlch Í píacovíiích  spo/ů.  kolev,  obrubníků.

dllatačních zaiízení,  odvodnénl.  otvoíů.  nelzolctvaných  mls(  a  poď.
-zajlšténl  oďvodněr)l  povrchu  lzolace, včelné  odvodnění nejnlžšlch mís|  pokud

dokumentace pro zadání stavby nesianovíjlnak
-  ochrana  lzolace  do  doby zfízení definl(lvnt  ochíanné vístvy nebo  koí)striikce
•  Úpíava.  očlštění a  oše[řeí)l  prostoru kolem  lzolace

•  provedení požadovaných zkoušek
-nezahmute  ochranné  vrstvv   nai)r+  neotextllll

1                                  651                               7114321 1ZOLACE MC)STOVEK POD ŘIMSOU ASFALTOWMI PASY M2             1              35.8600D           

vtok.od[ok:(0,55+0,15).(17.3+6,B)+(0,55+0,15).|11,3+10,8)+0.55-(3,3+3.1)=35.86000,A'

polozka zahmuje:
• dodání   předepsaného  lzolaEnlho maleítálu
-oČIšléní a  ošelřeí)Í podkladii.  zadávací dokumentace  může  zahmout 1 pffpadrié

vyspravení-zJÍzenílzolace jako komFletního povlaku. pJÍpadně komplet. soustavy nebo syslému

podle  pfíslu§ného   technolog.  píedplsu
-zJÍzent lzolace  1 jedno`lívých  vÍsíev po  etapách. včetně  pracovflích  spár a  spojů
-úpíava  u  okrajů.  rohů.  hían,  dllalačních 1  píacovních  spojů.  kolev.  obrubníkú.

dllalačních zaJízenl,  odvc)dnění.  olvorů.  nelzolovaných  míst  a  poď.
-zajlšlér)l  odvodnĚÍ.Í povrchu lzolace.  včelně  odvodnéní ne|nlžších mísl.  pokud

dokumer)tace  pro zadánl stavby nestanovl jínak
-ochrana izoiace  do  doby zřJzení defiíiiilvní  ochíamé vístvy nebo  konstíukce
-úpíava.  očtšlění a  oše{Íení pÍostoru kolem  lzolacB

-provedení požadovaných zkou§ek
-nezahmuje ochrar)né vístvy. např. lepenku s "nlkovou vložkoti. litý asíaii. as/altovýbe'on

66|                     7H442| lzoLACĚ MOSTOVÉK C ELOPLOŠNÁ ASFALToVÝMI PÁsy S PEČETÍCI VRSTVoU M2            |           323.87000          

pl®visyop1.OP2:(4.5+0.3).17.6+(5+O,3)3--132,18000[A]
opěryop1,OP2:(20,5+i9,5).O.5.0.8+10.3.0.8--24,24000[B]
nábéhy ol.i .oP2 : (i 3+19,5).o,5`+1o,3-3--79.65ooo [c]
doska : (13+10,3) .0,5.4+10.3-4=87.800o0 [D]
C;elkem:A+B+C+D--323.87000ÍE1

položka zahmuJe:
• dodáí)l   píeďepsaného  lzolačolho  maleriá(u
-očišlění a  ošetrenl  podkladu.  zaďávacl  dokumentace  může  zahínout  1  přJpadné

vyspíaveí)l-zjízení!zolace jako  komplelntho  pc)vlaku.  přJpadné  komplet.  soustavy nebo  systém

podíe  příslusnétio   lechnolog.  přeďplsu
-zíi.zeíií lzolace  1 |ednollivých vístev  po  etapách,  vče(né  pracovních spáí a  spojů
-úprava  u  okra|ů.  rohů.  hran.  dilatačních  1  pracovrirch spojů. kotev.  obrubnlt;ů.

dilatačních zaiízení.  odvodnénl,  otvoíů. nolzolovaných mtst a  pod.
-zajlštóí`Í odvodíiéní povíchu Jzolace. včetně  odvoďnóní nejnlžších  mís(.  pokiíď

doki)meíitace  pÍo zadání  stavby nestanovr Jlnak
• ochíana k!olace do doby zÍízeflí deílniwní ochrarmé vrstvy nebo konstrukce
-úpíava.  očlšléní  a  ošelíení  prostoíu  kolem  !zolace

• proveďen[  požadovaných zkoušek
• nezahmuje  ochíanné  víst\ry. např.  l]tý  asíali  asíalto\q7  belon

v ió!o  položce  se  vykáže 1 lzolace  Íámových  konstíukcl  (mosty.  propusty.  koleklory)

671                                711501 OCHRAt`lA IZOLACE NA POVRCHU M2              1              161.17500            

Íólle zs rubem :  161.175--161.17500 ÍA1

položka zahmuje:
•  dodáí)Í   přeďepsaného  ochranného  materiálu
-zJÍzení ochranv lzolacer__8 TrubnÍvedeiiír~                         8                Tru bní vedeiií

1                                681                             8753321 POTRUBl oF`EN Z TRUB PLAST DN DO  150MM DEROVANycH M              I             39.70000            

za nJbem oP1,OF'2 .. 20+6+2+9,7+2=39.70000 rA1

položky pro  zhotovenl  potítibí  plall  bez ohlediJ na  sklon
zahmu|e:-výíobr)l dokumentacl  (včetně techno)oglckého  píedplsu)

-dodání veškeréhQ  IÍubr)lho  a  pomocného  maleíjálu   (líouby.   lrubky.   tvarovky,

spoJovací a lěsnícl   maten.ál a  pod.). podpěmých. závěsných a upevňovaclch pr/ků.
vče(íiě potrebných ůprav
-úpíava  a  při.prava  podkladLi  a  podpěr.  očlšlění a  o§etřeíií podklaďu  a  podpěr

• zri.zenl  plně  Íunkčntho  polrubl. komp!elnl  sousiavy.  podle  přJslušného

lechnologlckého  předplsu
• zři.zenl  poirubí 1 /eďnollivých  Částí po  etapách.  vče{riě  pracovních  spar a  spojů.

pracovnlho zaslepenl  konců  a  pod.
• úprava  píostupď, pÍůchodů   šachlaml a  komoraml, okolí podpér a vyústéní. zaústění,

napojení.  vyveďenl  a  upevnóní odpad.  výustí
• ochíana potrubí náléíem (vi úpravy povrchu).  pfípadně lzolact, nejsou.ll tyto píáce

pfeďíT`étem jlné  položky
• úpíava.  očlštění a  ošetření píostoru ko)em  polrubí

• položky plalí pÍo práce pÍovádéí`é v prostoru zapaženém 1 nezapaženém a 1 v

kolek(orech.  chíánlčkách
•.   .-          .                        .    -;       ..    -I         I       J        I     ,.    ,'         ,    _      -,`         `    -             .,'    1,        ..

i                             691                              876271 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH 0N DO  100MM M               1             102.60000           

do_boku nms : (17,3+6.8+11,3ů,6+3,3+3) 2--1 o2`6oooo rA]



položky pÍo  znotovenT  po`nibl  plall  bez  ohledu  na  sklorL
zahmuJe:
• výíobnl  dokumentacl  (včetné lechnologlckého  předplsu)
•  ďodánT veškerého trubního  a  pomocného  malen'álu   (trouby,   lrubky,   lvaíovky.

spojovací a těsnícl   maleriál a pod.). podpémých, závěsných a upevňovacích pívků,
včetné pot!ebných úprav
-úprava  a  příprava  podklaďu  a  podpór.  očlstěril  a  oše[řenl  podklaďu  a  podpéí
-zÍízení plně  íunkčí)lt`o  potrubl.  komple(Íií souslavy.  pod ie  přísliišného

iechnologlckého  píedplsu
-ziízení potnibl 1 |ednolllvých čásll  po  etapách.  včetné  pracDvních  spaí a  spojů,

píacovnlho zaslepent konců a pod.
-úprava  pÍoslupů.  pÍůchodů   Šachtaml  a  l(omoíaml.  okolí podpér a  vyúsléní.  zaúslění.

napojenl. vy\/edenl  a  upevnénl  odpad. výuslí
-ochrana  polrubí nátérem  (vč.  úpíavy povíchu).  prípadné lzolacT. nejsou-ll tylo  práce

pjedmétem /líié  položky
-úpíava.  očlšténí a  oše[řenl  prostoru  kolem  potíub[

včetné přJpaďné predepsaného ulěsnění konců chránlček
-položky plall pro práce prováděné v pÍosloíu zapaženém 1 Íiezapaženém a 1 v

'91 Ooi)lňulící  nráco  na  komunlkacl                                                                                                                                                                                                                      

701                         9112A3l ZABRADLI MOSTNI S VO00R MADLY . DEMONTA2 S PŘESUNEM M               1               42.00000              1  

21+21-*2.00000ÍA1

položka  za hmuje:
- demontáž a odstraněnl zalízenl
-leho  odvoz na  oredeDsané  místo

7,1                    9,"8,1 SVODIDLO OCEL SILNIČ jEDNC]STR. ÚROVEŇ ZADRz m  .DODÁVKA A MONl-ÁŽ M             |            t23.00000          | 

JSNHiHI Vlok :  60+34--94,00000 [A]
od[ok : 11 +18=29,00000 [8]
Celkom:  A+B= 123  ooooo rc1

položka zahmuje:
• komplelnl  dodávku  všech  dílů  ocelového  svodldla  s  pfedepsanou  povrchovou

úpíavou včelí`ě  spojovaclch prvků
• moniáž a  osazer)l svodidla. osazen[ sloupků zaberaněním nebo osazením do

belonových  bloků  (včelné  betonových  bloků  a  nutných zemních  prací
• ukončeiií zapuštěrilm  ďo  be{onovych  bloků  (včetnó  betonového  bloku  a  nu(ných

zemnlch  píacD  nobo koncovkou
• přechoď  iia jlný typ  svodldla  nebo  pres  moslní závér
-ochíanu  protl  bludným  pÍoudům a  vyvody pÍo Jejlch  méíenl

nezahmule  odrazkv  nebo  retíoíeflexní fólíe
721                           9117Cll SVOD C)C EL ZABFLADEL UROVEŇ ZADR2 H2 . DODAVKA A MONTAZ M               1              60,50000             1 

ZMS4iH2 vtok,odlc)k : 2+15,8+8,2+2+2+11,3+10,8+3,3+3,1 +2=60.50000 ÍA1

položka zahmuje:
•  komplelíií doclávku všech dllů  ocelového  svodidla  s  předepsanou povíchovou

úpravou včetné  spo|ovacrch  a  diltačních  prvků
-monláž a  osazení svodldla.  kotvení.  1.|.  kotevní  desky.  Šrouby z nerez ocell.  víty a

zállvku.  pokud  zadávací  dQkumentace  nestanovíJlnak.  pJÍpadné  nlve!ačnl  hmoty pod
kotevnl  desky
- pfechod na jlný t)p svodidla  nebo přes mostnl závér
-  ochranu  protl  bludným  pÍoudům  a vývody pro jejlch měřeí)Í

nezahmule  odrazkv nebo  ÍetíoreflemT  ÍÓIíe
1                                731                                913451 NIVELAČNI  ZNAČKY KOVOVE t(US           1               1.00000              1    

Celkem:  1=1.00000 ÍA1

položka zahmuje:
• dodání a  osazení nlvelační zÍ)ačky vče{né  nutných zermích  prací
• vnitrostavenlšlnl a  mlmostavenlštnl  doDíavu

741                               913551 EVIDENCNI  CISLO  MOSTU KUS           1               4.00000              1   

moslu a loku : 2+2=4.ooooo rA1

položka zahínuje Štílek s  evidenčním ČTslem mostu, sloupek ďopravní znaéky včeině
osazení a  nutnÝch zemních  orací a  zabe{onovánl

751              9-tl DOPRAVN I ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TŘ 2 - DODAVKA A
KUS          |             15.00000           | MONTÁZ

Celkem: 1S=15.00000 ÍA1

položka zahmuje:
-doďávku a monláž značek v oožadovaném Droveďenl

761                            9149311 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINIK TRUBEK ZABETON DOD A MONTA2 KUS           1              10.00000            1    

Celkom:  10=1 o ooooo ÍA1

položka zahmuje:
-sloupky a upevhovací zaiízení včelné jejlch osazení (betonová patka. zemní práce)

771                   9"",1 VODC)ROVNÉ DOPRAVNI ZNAČEN Í BARVOU HLADKÉ -OODÁvl{A A POKLÁDKA M2            |            t20.00000          |   

výksz tN.DZ Vl a.V2b.V4a,V13a : 20+20+70+10=120.00000 IA1

položka  zahmuje:
•  dodáí)l  a  pokládku  nálěrového  materlálu  (méíí se  pouze  natíraná  plocha)
-oredzflačení a  reílexní  ÚDíavu

781                           9172241 SILNÍČNI A CHODNIKC)VE  C)BRUBY Z BETONC)VYCH OBF`UBNIKÚ  SIR  150MM M              1               4.00000              1    

nábéhové obíubv u Ílms : 4*.ooooo rA1
PolQžka  zahmuj8:
dodání  n  pok!ódku  belonových  obrubnlků  i]  rozméíoch  přoďopsaných zaclávacídokumenlacl

betonové  ložo t  bočnl  betoriavou  oDéíku.
1                                  791                               9183711 PROPUSTÍ Z TRUB 0N 1000MM M              1               7.50000              1 

ncívé prodlouzonl : 7, 5--7.50000 [A1
Položka zahínuje:
•  dodánT  a  položeflí polrubl  z tíub z dokumentací  píedepsaného  maleílálu  a

piedepsaného píůmóíu
-při.padné  úpíavy trub  (zkíácení.  šlkmé  seřJzntJID

NezahmuTe  i)odkladnl vrstw a  obetonQvání.
1                                      801                                  9191111 REZAN I ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M              1             195.50000           1    

FH.o záwku :  195.5--195.50000 ÍA1

1                                      811                                  9191211 REZANI  BETON KRyTU VOZOVEK TL 00 50MM M                1                11.40000              1    

dílal.sparÍlms:(0,25+0.6+0,8+0,25)-3.2--1i,400o0(A|

položka zahmuje Jezání vozovkové vístvy v předepsané lloušťco, včelně spolřebyvodv



|                                 821                              9191421 REZAN!  ZELEZOE)ETONOVYCH  KONSTRUKCI TL DO  100MM M              1                6.15440         

iiorava oror).dle si)ádu dla2bv : 3.14.(1.5.(0.6+1,3)-0, 89|--6,15440 ÍA]

položka  zahínuje  Jezání železobelonových  kons[rukcí v predepsar)ó tloušťce.  včetně
sootjebv vodv

\                                                           93                           0okončovací práce  lnženýÉEch staveb                                                                                                                                                               '93 Ookončovací  Dráce  lnžehýFškých  staveb
|                                831                             93131Gl TÉSNÉNI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DC)  800MM2 M               1             195.50000        

styčná sÍ)ára : 90+20+5+2o--135.o000o [A]
Ílmsy vtok odlok : 2+ 15.8+8,2+2+2+11,3+10,8+3,3+3.1 +2--60,50000 [8]
Celkem: A+B=195  50000 ÍC1

položka zahmu|e  dodávku  a  osazenl predepsaného  materiálu.  očlšlění pÍoch  spáíy
před  úpíavDu.  oél5ténl okoll  spáíy po  úpravé
nezahmule  tésnícl  orofll

84i                     93n85i TÉSNÉNÍ OILAl-AČNÍCH §PAR SI LIKONOVÝM TM ELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 M              |              11.40000      

dii.sDárv iíms vtol{ od(ok : (0,25+o,6+o.8+o.25).32=i i .4oooo rAi

položka zahmu|e  doďávku  a  osazeflí píeďepsaného  maleriálu.  oČIšlění p)och  spáíy
pred  úpíavou.  očlšténí  okolí spáry po  úpíavé
nezahmule tésnícl  proíll

1                                 851                                 936501 DROBNE 00PLNK KC)NSTR KOVC)VE KG             1             312.00000         

kciNv llms  : (24+28).6=312.00000  ÍA1
-  dílonská  dokumentace. včelné  technQloglckého  píedpisiJ  spojováí)l.

• ďodán[   mateí]álu   v požadované kvalitě  a výíoba konstíi)kce 1 dílenská  (včetné

pomůcek,   pJÍpravků  a  pÍostíedků  pÍo  výíobu)  bez ohleďu  r)a  Íiáročnost  a Její hmotnosi,
dlleíiská  montáž.
-  ďoďání spojovacího  iTiateriálu.
-zÍ/.zenl   monlážních   a   ď!a[ačních   spojů.   spar. včelně  potiebných úpíav, vložek,

opíacování.  oČIšténí  a  ošelření.
• podpěr.  konstr.  a  lošenl  všech  díuhů  pÍo  montáž konstíukcl 1  doplhkových, včelné

požadovaných otvoíů. ochíamých a bezpečnoswch opa[řenl a základů pro t]^o
konslrukce  a lešení.
•jakákow doprava a maí)ipulace  dílců   a   monláž]iích   sestav.   včelnó   dopravy

konst"kce z výrobny na slavbu.
• moí)láž konstrukce  na  stavenlš{l,  véetné  monlážr)lch  prostledků  a  pomůcek a

zednlckých  výpomocí.
-montážíil dokumenlace včetné lechnologlckého předplsu montážo,
• Vyplň.  lěsněíií a  [melení  spar a  spojů.
•  člšténl  konstrukco  a  odslranóní všech vrubů  (vrypy.  o`Iačenlny a  pocl.).
-veškeré  druhy opracovárit  povíchů. včetně  úprav  pod  nátéíy a  pod  lzolacl,
-veškoré  díuhy díler`ských záklaďů  a  zákJadních  nátěíů  a  povlaků,
• všechny díuhy ocelQvého  kotvení.
•  ďílenskou  píejímku  a  montážflí  píohlídku. včelné  požadovaných  dokladů.
-zHzení kotevních  olvorů  nebo jam.  nejsou-Ij  částí jíné  konstrukco, Jejlch úpíavy.

očlštěnT  a  ošelíení.

• osazení kotvenl nobo pfímo částí koí)strukce do  podpůmé konsimkce nebo do

zemlny,-výplňkolevflích  otvorů   (pr/p.   podlitl   patnlch   desek)   maltou,   betor`em   nebo   |lnou

speclálnl hmotou, vyplnění Jam zemlnou.
• oše(Íení kolevnl  oblastl  píotl vznlku trhlln.  vllw  pDvéimostl  a  pod..
-osazeíil nivelačních z]iaček. včelné Jejlch zamérení. označenl znakem výíobce  a

vyznačení letopočlu.
Dokumentace  pro zadání  stavby může  dále  predepsat že  cena  položkyješté  obsahu|enanríklad:

861                              936641 MOSTN I ODVODŇOVAC I TRUBKA /POVRCHÚ IZOLACE\ Z PLASTU KUS           1               8.00000            

4+4=8.00000 rAl
Položka  zahmu)e  veškeíý  ma(erlál, výíobky a  polotovary.  včetnó  mlmostavenlštnl  a
vnltrostaveí)lštní  ďopravy (rovnéz presuny). včetné  naložení  a  složenl,prJpaďně  su'ožon'm.

871                             938321 OCISTÉNI DIAZEB OD VEGETACĚ M2             1               15.39000          

stáv.dlazba  a schodv vtak : 4.72.1+1,2.(2.6+21=15.39ooo ÍA1

položka zahmuje  oČIšlění předepsaným způsobem  včetně  odkllzení vzíilklého  odpadu

881                          9384421 ocisTÉN l zDivA c)TRysKAr\ll M TLAKovou voDoU Do 5oo BARU M2             1              t5.39000          

sláv.dlazbaschodv:15.39--15,39000ÍA1

položka zahmúje  očišlěí)l  předepsaným způsobem včetné  odkllzení vznlkléhc)  oďpad u

'94 LesenlastavebnívÝtahv                                                                                                                                                                                                              
|                               891                               948171 DOCASNE KONSTRUKCE Z 0CEL NOSNIKÚ VCET ODSTRAN T              1               9.13500         

demontáž MS21  s odvozeiTi :  i 827.o.5--9.13500 rA]
Položka zahmuje dovoz. montáž, údížbii. opotrebení (nájermé). demoíitáž. konzeívact.odvoz.

196 Bourán[ konstn]kcí                                                                                                                                                                                               
|                               901                            9661371 BOURANIKONSTRUKCIZKAMENENAMCSC)DVOZEM0016KM                                       I             M3            1             11.68750          

196 8oiirán[konstítikc1
|                               901                            9661371 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S  C)DVOZEM 0016KM M3             1               11.68750           

nábíežní zoď :  (0,6U,5) -O,5.2.5-8,5=i 1`6875o rA]

položka  zahmuje:
-Íozbouíání konstíukce  bez ohledu  na  použitou lechnologll
-veškeré  pomocrié  konstrukco  (lešení a  pod.)

• veškeroii  manlpulacl s vybouranou  su(l  a  hmotaml včetné  uloženl  na  skládku.

Nezahmuje poplalek za skládku, kteíý se vykazuje v položce ol4t.. (5 vyjlmkou
maléhc) množství bouíaného mateíiálu. kde je možíié popla[ek zahmou( do |edíiotkové
ceny bouíání -tento Íakt musí být uveden v dapldujíclm loxtu k poiožce)
-veškeíé  další práce  plynoucí z technologlckého  předplsu  a z platr`ých pJedplsů

1                                  911                              9661571 BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM D016KM M3              1                 5.40000           

základ náb.zdl ..1 -o.6n--5 4oooo ÍA1

položka zahmuje:
-  rozbourání konstíukce  bez ohledu  na  použitou lechnologl!
-veškeíé  pomocné  konstrukce  (iešenl  a  pod.)
-veškeíoií  manlpulacl s vybouranou  sutl  a  hmotaml včetné  uložer`l  na  skládku.

Nezahmuje  popla(ek za skládku. kleíý se vykazuje v položce  014r (s výjlmkou
malého množswl bouíaného maleítálu. kde /e možné poplalek zahmou( do jednotkové
ceny baurání -tento fakt mus[ být uveden v doplhujíclm loxtu k položce)
• veškeíé  další práce  plynoiící z {echnologíckého  predplsu  a z platných  píedplsů

1                                 921                             9661671 BOUF`ANI  KONSTRUKCI  ZE  ZELEZOBETONU  S  ODVOZEM  DO  16KM M3             1            221.27300        



rlmsy:o,6.o.3.(21.5+18+I.5+2,5)--|,83ooo[A]
deska:6,B.0,2.12-~16fi2000ÍB]
nábóhy:(o,25+o,5)v).5.o,o57-i2=i.575oo[c]
ďárny : (o,95.o.25-12+1,2.o,3-o,5.o,25.2)7=20,58ooo [D]

pr|.Čnli<y:o,2.o,6.o.85.2.6--t,224oo[E]
opóry.ki(dla pD : 1,2.4.8,5+(3,6+3.4).o,5.o,8.4-2=63,2oooo m
ZákladypD:2`o,8.9+(4+3,8)-o,5.1,2.o,8.2--2i,888oo[G]
krizJ}i]atka opěry.krídla  :
1.2.4,.(8,5+9)`0,5+(4+3,B)-Ci,5-0.8.4+(3+2.6+ď,4+0,2).0,5.O,8.4=64,40000[H]
kližcNatkazáklady:2.0.8-10+(4,4+4,2}-0,5.1,2.0,8.2~-24,25600[I]
Colkem:A+B+C+D+E+F+G+H+I--221.273ooÍJ1

p61ožka  zahmuje:
-Íozbouíán[konslrukce  bez ohTedu  na  použílou lechnologll
•veškeré  pomocné  konstrukce  (lešeíií a  pod.)           .
-veškerou  manlpulacl s výbouranou  sulí a  hmotaml v§etné  uložení na  skládku.

Nezahmuje popíalek za swádB.u, který se výkazu|e.v položce 0141 " (s výjlmkou
maíéhQ míiožswí bouíaného malerlálu.  kde Je` možné  popíalek zahrí`out  do ]ednotkové
cer)y bouíání -lenlo Íakt musl bý{ wederi v doplňujíclm íextu k poloíce)
-veškeíé  dalšl  práce  pTynouct z lechnologickéhc) predplsu  a z píalných  predpisů

1                            931                         96637t l B0URAt\ll  PROPUSTŮ Z TRUB  C)N  D01000MM M                1                 7.0000C)               1    

p(ooustriábíeziir:7--7.ooo00ÍA1

položka zahmuje:
• odslíanéní trub véetné pJÍpadriého obelonwání a lDže
-Veškeíé  pomocflé  konstíukce  (Íešeíit  a  pod.)

-Véškeíou manlpulacl  s  vybouranou  su(Í a  hmotaml  včeií`ě  uložení iia  skiádku.

Nezat}mu)e poplatek za  skládku, k(erý se vykazuje v položce ot4t..  (s výjímkou
ma_lého  množství bouraného  mateíiálii,  kde je  možiié  poplatek zahmou(  do |ednotkové
ceny bQuránl -lento  Íakt musí bft weden v dopíňujícím lexlu k položce)
-veškeró  další píáce 'plyí`ouc[ z lechnologlckého  předpisii  a z plalí)ých pjedpTsů

-nezahmuje  bQúráí)l  Čet.  vtokových  a  v*Qkových jímek,  odstraněnl zábradlí



191 Doi]lhulícl  i]ráce  nakomuiilkacl                                                                                                                                                                                                                      

•1                9""1 DOPRAVNI ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI  OCELC)VÉ NEREFLEXN l -DOD AMONTÁŽ KUS           |             50,00000            |

vÝmérv dle DPZ : 5o=50,00000 rAJ

položka zahmuje:
- dodávku a montáž značek v Dožadovaném  Droveďerií

21               9""1 DC)PRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI  OCELOVÉ N EREFLEXNl .  DEMC)Nl.ÁŽ KUS          |             50.00000            |  

Celkem: 50=5o,ooooo [A|
Položka zahmuje odstranění, demontáž a odkllzení maten`álii s  odvozem na
Dředepsané  mtsto

31                               9161211 DOPRAV SVÉTL0 VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DOD A MC)NTAZ KUS            1                5.00000               1  

Celkem:  5=5  o0000 rA1

položka zahmuje;
-dodánf zařízení v předepsaném pÍovedení včetné jejlch osazení
• údržbu po celou dobu trvánl funkce, iiáhraďu znlčených nebo ztracených kusů,

nutnou  opraw poškozených  Čásil
• naDáiení z baterle  včetné  zá[ožní  baten.e

41                            9161231 Dc>pRAv svÉTLo vysTRAŽ soupRAVA 3Ks . DEMot\n.Az KUS            1                5.00000               1 

Celkem:5~-5.00000ÍA1
Položka zahmuje odstranění. demontáž a odklízení zaři.zení s odvozem na předepsanémísto

51                                9161511 SEMAFOROVA PŘENOSNA SOUPRAVA - DOD A MONTAZ KUS            1                1.00000               1

položka zahmuje:
-dodání zařJzenl v předepsaném pÍovedeiií včelně jejich osazeíil (souprava zahmuje  2

semafory)
-údržbu po celou dobu tr/ánl fmkce. Íiáhíadu znlčených nebo ztíacenýct` t`usů.

nu(íiou  opravu  poškozených  částl
-nai)álení z  baten.e  včetné záložní  baten.e

61                             9161531 SEMAFOROVA PŘÉNOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS            1                1.00000               1  

Položka zahmuje odslranění, demontáž a odkllzenl zař/.zení s odvozem na  předepsanémTsto

1                                        71                                9163111 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLll TŘ 1  -OOD A MONl.AZ KUS           1                3.00000               1 

položka  zahmuje:
-  dodánT zaři.zenl  v přeďepsaném  prc)vedení včetné |ejlch  osazení
-údížbu po  celou  dobu  líváí)l  Íuíikce.  náhmdu  zničených nebo ztracených  kusů,

nutnou  oDravu  Doškozených  Částl

1                                        81                                9163131 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FÓLll TŘ  1  -DEMONTAZ KUS            1                3.00000               1 

Položka zahmuje  odstranění. demontáž a  odklizení zalízení s odvozem na předepsanémísto

91                             9163311 SMÉROVACI  DESKY Z4 JEDNC)STR  S  FÓLll TŘ  1.  DC)D A MC)Nl.AZ KUS            1              60.00000             1  

položka zahmuje:
-  dodáí)l zaii`zení v  předepsaném  proveďenl včetné jejlch  osazení
- údržbu po celou dobu lrvání fimkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů.

nutnou  ooravu  poškozenÝch  částí

101                             9163331 SMÉROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLll TŘ 1. DEMONTAZ KUS           1              6C).00000             1

Položka zahmu|e  odstranónT. demontáž a  Ddklizenl zaJÍzení s odvozem na předepsané
m'sto
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Název stavby: „MOST 37349-9 PTENSKy DVOREK"

objednatel: Správa  silnic olomouckého kraje,  příspěvková  organizace

Zhotovitel:  lDS -lnženýrské a  dopravní stavby Olomouc a.s.

Harmonogram  prací

'Část 1)i-M®st ev. č. ??349 -gL fte!3staí ůinĎ)T3k

VEDLEJŠÍ A  OSTATNÍ  NÁKLADy

PROVIZORNÍOBJÍZDNATRASA

PROVIZORNÍ  C)BJÍZDNÁ TRASA  BĚLECKÝ  MLÝN

PROVIZORNÍ STEZKA  PRO  PĚšÍ

M C)ST 37349-9

PROVIZORNÍDOPRAVNÍZNAČENÍ

Týdenífinanční plněnív  mil.  Kč  bez  DPH

Měsíční fina nční plnění

19 572 531,

Předpokládaná doba plnění:

Část  1 ) -Most ev.  č   37349 -9,  F'tenský Dvorek -červenec 2019 -Iistopad  2019


