
Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

SMLOUVA 0 DÍLO
A

0BCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele:  19017070180

4SPRÁVA SILNt.OLOIVIOUCKÉH0 KRA.

„MOST EV.Č. 37349 - 12, PTENSKÝ DVOREK"

uzavřená podle ustanovení § 2586 n § 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 i:   Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 772110lomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné j ednat ve věcech technických:

IČO  :  70960399
DIČ:   CZ70960399
Bankovní spojení:
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, oddil 8, vložka 2419
Zastoupen: Vladimírem Dvořákem, členem představenstva
IČO: 25869523                                          DIČ: CZ25869523
Telefon:                 e-mail

Bankovní spoj ení

Číslo účtu:             

Prováděním dila pověřena organizační j ednotka:
®4®,,,,,,,,,,4,4,,®®.....................,,®®,,,,4®4,,,®,,,,,444,

ve věcech smluvních oprávněn k j ednání:
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 zhotovení díla:

„MOST EV.Č. 37349 -12, PTENSKÝ DVOREK"

v rozsahu  stanoveném  přílohou  této   smlouvy  -nabídkovým  rozpočtem  zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu `ýměr (dále jen „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.  Provedeni'm  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 obchodn]' firmu
a jejich  specializaci.  Dílo  bude  provedeno  v souladu  s  podmínkami  soutěže,  přijatou
nabídkou  zhotovitele,  pravomocným  stavebním  povolením,  právními  a  technickými
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve zněni' pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon").

1.4     Zhotoveni'm díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebni'ch a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení  díla,  dále  provedeni'  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  a
montážních prací  a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení  díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5      0bjednatel   si   vyhrazuje   právo   požadovat   rozšíření   předmětu   smlouvy   o dodáv]q7
menšího  rozsahu  prací,  případně  požadovat  zúžení  předmětu  smlomy  a zhotovitel je
povinen  na  tyto  změny  přistoupit  a  vpřípadě  rozšíření  díla  tyto  práce  a  dodávky  za
úplatu   zajistit.    Toto    ujednání    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 požadavlů objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2    Podldady

2.1     Závaznými podklady k provedení dílajsou:

Tato smJ`ouva
Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společnosti'  Rušar mosý s.r.o.,
Slavíčkova la, 638  00 Bmo v březnu 2019 s názvem: „most ev.č. 37349 -12, Ptenslý
Dvorek" (dále j en „proj ektová dokumentace")
Zadávací dokumentace
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-     Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým
rozpočtem ze dne březen 2019, kteráje přílohou této smlomy o dílo (dále jen
„položko\ý rozpočet")

2.2     Uvedené   smluvní   podklady  platí   v  případě  rozporů  v   uvedeném  pořadí   a  jejich
dostatečná znalost j e podpisem této snilom7 potvrzena.

3     Cenadíla

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

3.2     Celková  cena  díla,  vyplývající  ze  stanovených jednotkových  cen uvedených v přílozeH
cenové  nabídce  k této  smlouvě, je  cenou  i)evnou,  smluvní,  s  pevnými jednotkovými
cenami,   stanovenými  v  závislosti  na  technické   specifJ{aci   a  `ýměrách  uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bezDPH               5 677 341,69 Kč

DPH21°/o                                        1192 241,75 Kč

Celkovácenadilavč.DPH       6869583,44Kč

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 jednotkových  cen uvedených
v položko`ých  rozpočtech  v nabídce  zhotovitele.  V případě  ocenění  víceprací,  které
v položkových 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 překročit či změnit pouze v případě, že:

a)  dojde  vprůběhu  realizace  díla  ke  změnám  sazeb  DP1[  nebo  ke  změnám  jiných
daňových 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 nabídJq7 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: 122 kalendářních dnů od i)řevzetí staveniště

4.2     Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí
o  dopravně  inženýrských  opatřeních,  nejpozději  však  do  45  kalendářních  dnů  od
nabytí  účinnosti  této  smlouv}r  (viz.  bod  11.2.).  Nepřevezme-1i  zhotovitel  staveriště
v ujednané   lhůtě   a   neposkytne-1i   zhotovitel   veškerou   součinnost   k protokolárnímu
převzetí    staveiiiště    od    objednatele,    vzniká    objednateli    oprávnění    požadovat   po
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zhotoviteli zaplaceni' smluvní pokuv ve výši  0,02 °/o z ceny díla za každý den prodleri
s převzetím staveniště.

4.3     0bjednatel má právo jednostramě určit jiný temín předání staveniště podle provozni'ch
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení dfla musí zůstat zachována.

4.4     V  případě,  že  vrámci  lhůý  pro  provedení  díla  nastane  situace,  kdy  pro  nepříznivé
klimatické  podmínlq7  nebudou  moci  být  dodrženy  technologické  postupy  pro   dané
stavební  práce,  je  zhotovitel  oprávněn  žádat  prodloužení  lhůý  pro  provedeni'  dfla  o
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo  zhotovitele je
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických i]odmínek na staveništi,
pro   které  nelze  řádně  pokračovat  v dfle,  příslušnému  pracovníku  objednatele,   a  to
písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (eHmail, datová schráiika),
a  zároveň  provedením  denního  zápisu  zhotovitele  o  této  skutečnosti  do   stavebního
deníku.  Zápis  musí  být následně nejpozději  do  7  kalendářni'ch  dnů předložen zástupci
objednatele,  který  potvrdí  případnou  oprávněnost  přerušení  prací.   Pokud  zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumi' objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůý k provedení díla zaniká.

I      Pro   účely  tohoto  ustanovení   smlouvy  jsou  při'slušnými  pracovníky  objednatele

mostní  technik  (    a  zarněstnanci  spravující   centrální
elektronickou adresu obj ednatele 
Obsahové  náležitosti  denního   zápisu  ve  stavebni'm  deníku  se  řídí  čl.   9.4  této
smlouvy, a přílohou č.  16 prováděcí vyhlášlqr 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozděj ších předpisů.

4.5     Požadavku  zhotovitele   o   prodloužení  lhůý  kprovedení   díla  dle  předchozího   bodu
zhotoviteli  nebude  vyhověno,  jestliže  dle  dosavadních  denních  zápisů  ve  stavebním
deníku bude  zjevné,  Že  zhotovitel  vjiných kalendářních  dnech  lhůty  k provedení  díla
neprováděl stavební práce dle hamonogramu prací, ač tyto práce probíhat 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 smlou`T
je   dílo   dokončeno,  je-li   předvedena  jeho   způsobilost   sloužit   svému   účelu   a  je-li
provedeno  v souladu s projektovou dokumentací  a položkovým rozpočtem.  Objednatel
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.   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 `irklizeno  do  14 kalendářních dní  od předání
díla.  Ostatní  dokumenů  (zejména  závěrečná  zpráva,  případné  doklady  ke  kolaudaci,
případné   geometrické   plány,   doklady   o   zkouškách   a   revizích)   budou   předloženy
zhotovitelem objednateli do 45 kalendářni'ch dnů od předání díla.

5.1

5    Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla kjeho převzetí.  0
předání   a  převzetí   díla  bude  poři'zen  zápis   podepsaný   oběma  smluvními   stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.
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5.2     Vadou   se   pro   účely  této   smlouvy  rozumí   odchylka  vkvalitě   a  parametrech   díla
stanovených projektovou  dokumentací,  touto  smlouvou  a  obecně  závaznými  právni'mi
předpisy.

5.3     Nedodělkem  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  nedokončená práce  oproti  projektové
dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě j inak.

5.4     Budelli dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
sjinými  nebráni'  plynulému  a  bezpečnému  provozu,  musí  být  v zápisu  o  předám'  a
převzetí popsány s uvedením způsobu a temínu j ejich odstranění.

5.5     Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do  10  kalendářních  dnů  ode  dne  podpisu  zápisu  o  předáni'  a převzetí  díla posledni'm
z účastníků, nedojdeHli mezi stranami kjiné dohodě.

6    Záručnídoba

6.1      Zhotovitel  poskytuje  záruku  za  jakost  vtrváni'  60   měsíců  na  celé  dílo   svýjimkou
stavebni'ch prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na
120   měsíců   a  s výjimkou  vodorovného   dopravnfio   značení,   kde  je   záruční   doba
sjednána v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti
Gorovozní  způsobilost)   stanovené  touto   smlouvou  přiměřené   obvyklému   opotřebení
běžným  dopravním  zatížením  a  vlastnosti  přiměřené  vlivu  povětmostni'ch  podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla obj ednatelem.

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

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

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

6.5     Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslednfio dne záiuční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záručm' doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6     0bjednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

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

6.8     Zhotovitel   se   zavazuje   zahájit  práce  na  odstraňování  vad,   oprávněně  uplatněných
obj ednatelem během záručnJ' doby, nejpozději do  10 dnů po obdržem' písemné reklamace
u  vad  nebránících  provozu,  u  vad  bránících  užívání  do  2  dnů  po  obdržení  písemné
reklamace.
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6.9     Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušt'ka pokládané vrstvy (mimo nomou
povolené tolerance)  neodpovídá příslušným techrickým normám, je zhotovitel povinen
poskytnout    objednateli    přiměřenou    slevu    zceny    krytu    komunikace    a    zaplatit
jednorázovou smluvni' pokutu ve `ýši 10% z ceny kiytu komunikace bez DPH. Současně
se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7    Platebnípodmínky

7.1     Veškeré provedené práce na díle budou fákturovány na základě dílčích měsíčních fáktur.
Zhotovitel  doloží  k  dílčí  faktuře  zjišt'ovací  protokol  a  soupis  provedených  prací  po

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2     Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích fáktur vystavených zhc>tovite~
1em  lx za měsíc a na základě konečné fáktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí fáktuře
zjišťovací 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°/o  ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp.  po  odstranění
všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.

7.3      Splatnost  fáktur  byla  dohodnuta na  30  dnů  ode  dne  doručení  objednateli.  Oprávněně
\7stavená faktura musí mít veškeré náležitosti  daňového  dokladu ve smyslu zákona č.
235/2004   Sb.   o   dani  zpřidané  hodnoty  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  dále  musí
obsahovat "o údaj e:

~      údaje zhotovitele, obchodníjméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
-      číslo smlouvy a denjejího uzavřeni',

předmětdíla,
-      číslofaktury,
-     fákturovanou částku,
-     datum uskutečněni' zdanitelného plnění,
-     razítko   a  podpis   oprávněné  osoby,   stvrzující   oprávněnost,  fomální   a  věcnou

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

7.4     Vpřípadě,  že  faktura  nebude  wstavena  oprávněně,  či  nebude  obsahovat  náležitosti
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 `7stavené fáktury obj ednateli.

7.5     0bjednatel  uhradí  zhotoviteli  úrolqr  z  prodlení  ve  výši  0,02  %  fakturované  částlqJ  za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6     Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající  se položkového  rozpočtu  (v);kcrz%  vj;-
777ev7.),  soupisů provedených prací (zj.z.ďvf'ovczcz'pJ~ofokoJy), změn během výstavby (doc7cJfbJ)
a fáktur za sta.vební práce v průběhu realizace  díla také v elektronické podobě  a to  ve
formě  souboiů  )Q\/JL  ve struktuře  dle  datového  předpisu  XC4.  Popis  datové  fomátu
XNmje umístěn na stránkách www.xc4. cz.
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7.7     0bjednatel  prohlašuje,  Že předmět zdanitelného  plnění pořizuje pro  potřeby související
výlučně  s činností  veřejné  správy,  při níž není považován za  osobu povinnou k dani  i
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle §  92e zákona o DPH plyne,
Že  poskytovatel  plnění  (zhotovitel)  nepoužije  režim  přenesené  daňové  povimosti  při
posk)úiutí dodávlqJ stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že
poskytovatel (zhotovitel), kteiý uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň
přizná a zaplatí.

8     0dpovědnostza škodu a majetkové sankce

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
smlomy až do j ejich dokončení a předání díla obj ednateli.

8.2     Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlou`yje zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní i)okutu ve výši  0,2%  z celkové  ceny díla bez DP1[ za každý započatý
den prodlení.

8.3      Z dů`7odu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěH
ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve \ýši O,2°/o z celkové ceny díla bez DPH
za každý započatý den a. každou j ednotlivou vadu.

8.4     0bjeví-1i se v průběhu záruční doby skrytávada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.5      Splatnost  smluvních  pokut  dle  předchozích  ustanovení  byla  dohodnuta  na  14  dnů  od
doručení vyúčtování zhotoviteli či obj ednateli.

8.6     Ustanoveními    o    smluvních   pokutách   dle   této    smlou`T   nejsou   dotčeny   nárolqr
obj ednatele 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
protokolámího 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 `9Jhlášlqr 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  informován  o  zápisu  do  stavebního  deníku  učiněném
zhotovitelem  a  následně  je  povinen  se  ktomuto  zápisu  vyjádřit  nejpozději  do   10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení infomace o zápisu, jinak se má za to, Že s uvedeným
zápisem souhlasí.
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9.4     Denní  zápis  ve  stavebním  deníku  pro  účely  Žádosti  zhotovitele  o  prodloužení  lhůty
k provedení 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

pozděj ších předpisů, zejména:
a)   specifikace  důvodu,  proč  práce  na  díle  musely  být  přerušeny,  a  způsob  ovlivnění

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
b)   specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických

srážek ajejich intenzita, teplota ,... )
c)   doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň lx v ramích, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí stavebního deníku.

9.5     Zápisy ve  stavebním  deníku se nepovažují  za změnu smlouvy,  ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6     Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po  celou dobu provádění
díla.  Bude-li zjištěno,  Že  stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtovánajednorázová sankce 500,-Kč za každý zjištěný případ.

9.7     Zhotovitel je povinen předat po dokončení 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-
děj ších předpisů.

9.8     Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu  o  kvalitě  provedených  prací,  která bude  provedena podle  systému kvality  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  stavebiiího  deníku (nebo  samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a

přilehlém    okolí.    Zhotovitel    na   vlastní   náklady   zajistí   jejich   případné    vytyčení
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 pracovních podmínek,
-     opatření k požámí 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.
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10.5   Dodací podmíi]ky:
H   stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím  objízdné trasy.  Povolení

uzavírky  a  osazení  dopravního  značem'  zajistí  zhotovitel,  který  bude  po  celou  dobu
provádění  díla  odpovídat  za  dopravní  značení  a udržovat  dopravní  značlc)J  v řádném
technickém stavu;

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

-   zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úselai najeho začátku a konci;
-živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
H   veškeré   stavební  práce   a  druh   a  rozsah  kontrolni'ch  zkoušek  požaduje   objednatel

provádět dle TKP a ČSN z nich wplývajících;
H   zhotovitel je povinen zajistit  operativní  a odbomé provádění předepsaných zkoušek  a

měření v souladu se zabezpečem'm systémujakosti a požadavlď TKP včetně požadavků
obj ednatele (náklady j sou zahmuÝ v celkové ceně díla);

-   zhotovitel je povinen nejpozději  do  podpisu této  smlomy 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;
H   zhotovitel je povinen spolupůsobitjako  osoba povinná 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 poplatlqr a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady  z  důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí,  nebo
závazných wj ádření orgánů státní správy. Rovněž uhadí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na sti.aně zhotovitele;

-   zhotovitel   odpovídá  dle  ustanovení  občanského   zákoníku  za  škody  vzniklé  mimo

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel `Tjádří do
1 měsíce ode dne jejich uplatnění;

-   zhotovitel je povinen udržovat na sta.veništi pořádek a čistotu.  Je povinen odstraňovat

odpady a nečistoý vznildé j eho činností;
1    zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č.  591/2006 Sb.  Škody

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny obj ednatelem;
H    součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenqr:

I     dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
1     geometriclý plán sx pro MP wpořádání   lx v digitálni' podobě G3okud to bude

nutné)'
1     geometrický plán navěcné břemeno vč. tabulJq7 výměr sx
1     zaměření  skutečného  stavu  3x,  1x  v digitálni' podobě  s podkladem katastrálni'

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

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz. TKP),
L     doklad o nakládání s odpady,
1     wjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,
•     fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na cD;

-   objednatel zajistí s`ýmjménem a na své náklady koordinátora BOZP;
-   odbomý dozor nad stavbou zajistí objednatel;
-   objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
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~   staveriště,  na kterém  se  provádí  dílo,  bude wbaveno  tabulí  (dle vzoru,  který  obdrží
zhotovitel  od objednatele)  s údaji:  název  díla,  investor,  zhotovitel,  zástupce investora,
stavbyvedoucí, temín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč;

~   zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné  odpovědnosti  za  škodu  v minimální  `ýši  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
noiý   poddodavatel   prokáže   kvalifikaci   ve   stejném   rozsahu,   jako   ji   prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuj e.

11  Závěrečná ujednání

11.1    0bě  strany  se  dohodly,  že  tato  smlouva  a  obchodní  podmínlq7  nebudou  brány jako
obchodm' tajemství ve smyslu ust.  § 504 občanského zákoníku aje možné jí 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  podmi'nkách  účinnosti  některých
smluv,   uveřejňování  těchto   smluv  a  o  registru  smluv   (zákon  o  registru  smluv)  v
aktuálním  znění,  s výjimkou jednotkových  cen  a  celko`ých  cen jednotliiých položek
přílohy č.  1  -Nabídko\ý rozpočet, které budou odstraněny („začeměny")  a s v'Jjimkou
dílčích cen a popisu realizovaných prací v příloze č. 2 -Časový a fmanční hamonogram
prací, které budou odstraněny („začeměny").

11.2   Tato smlouva nabývá účimosti 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 registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.3   Zhotovitel je  povinen  uchovávat  veškeré  doklady,  které  souvisí  s  realizací  projektu  a
jeho  financováním,  po   dobu  10  1et  od  finančnflo  ukončení  projektu  nejméně  však
do  31.12.2030:

a)  uchovat   dokumentaci   projektu,   veškeré   originály   účetních   dokladů   a   originály
projektové  dokumentace   a  dalších  dokumentů  souvisejících  s  realizací  projektu.
Doklady   budou   uchovány   způsobem   uvedeným   v   zákoně   č.   563/1991    Sb.,   o
účetnictví,  ve  znění  pozdějších předpísů,  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  CR  stanovuje  lhůtu  delší,  platí  tato  stanovená
lhůta.

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní
(daňové)   evidence,   použití   veřejných  finančních  prostředJď   a  fiízické   realizace
projektu,  zejména ve smyslu zákona č.  320/2001  Sb.,  o  finanční kontrole,  ve znění
pozdějších předpisů,  mj.  umožnit vstup  do  svých  objektů  a na  své  pozemJqr  nebo
objekty a pozemlqr, které v)užívá ke své čimosti.  Tímto  ujednáním nejsou dotčena
ani   omezena   práva   ostatních   kontrolních   orgánů   státní   správy   ČR   a   územní
samospráw v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise,  OLAF, Ministerstvo
financí,  EvropslS  účetní  dvůr,  Auditní  orgán,  územní  finančni'  orgán,  Platební  a
certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů
dle předpisů ČR a EU),
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c)  poskytnout potřebnou  součinnost poskytovateli  dotace nebo jím pověřeným  osobám
při  kontrolách,  auditech nebo  monitorování řešení  a realizace projektu,  zejména jim
poskytnout    na    vyžádání    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 infomace o způsobu zadání
zakázky a výběru nejvhodněj ší nabídky,

e) poskytnout veškeré doklady souvisej ící s realizací proj ektu a plněním monitorovacích
ukazatelů,  které  si  mohou  vyžádat  zejména následující  kontrolní  orgány:  Evropský
účetní  dvůr,   Evropské   komise,  Nejvyšší  kontrolní  úřad,  Auditní   orgán,   Územní
finanční  orgán,  Platební  a  certifikační  orgán,  popř.  jimi  určení  zmocněnci  a  další
kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU.  Těmto orgánům je zhotovitel dále
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 smlouvy jsou 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  ujednáni'  obsažená  v  této   smlouvě,  platí  příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:
č.  1 -Nabídkový rozpočet
č. 2 - Časoiý a finanční hamonograin prací

V olomouci dne              -1  -07-2019

=Tetr F°]týnek   ``,a snn,c oiomouckého kraleředitel .,ř[;sopší:\ť#ří#:fdakna,šS„

)enská 120, 77211  Ol,ori\ciuc+.
Strana  11   (celkem  11)

V Olomouci dne A 9 bůů m

Vladimír Dvořák
čl9#Lpř.e#t,qye#`S\tygí`'':7LLL"`v
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11                               0141021 POPLATKY ZA §KLADKU T                1                    3.600                   1

štěrkoďrť
1.8.2,0--3.600ÍA]
zahmuje veškeíé  poplatky provozovalell skládky souvisejTci  s  uložením  odpadu  naskládce

1                                  21                               029401 OSTATiil POŽAOAVKY . VYPRACOVÁNI  DOKUMENTACE KPL            1                   1.000                  

píojedr)ání přechoďného  DZ
wii.zenl žádostl o s(anovenr orechodné úoraw orovozu

zahmuie  veškeré  nákladv spoiené  s  oblednalelem  požadovanÝml  praEeml

1 Zemní Bráce

31                  "3271
ODSTRAN  PC)DKL ZPEVNENYCH  PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL.  ODVOZ DC)16KM M3             |                   1.800                

oďslíaněíil  podk!.  vrslvy SD  pod  panely  ( provizor.autobus.zast.)
odvoz na skládku
oďměřeno v acad
9'0,2--1.800'A]
Položka  zahmuje  veškeíou  manlpulacl s  vybouíanou  sutí a s vybouranýml  hmolaml vč.
uloženT ria  skládku.  Nezahmuje  poplatek za skládku.  kleíý se  vykazuj.e v  položce
Ot4r (s výjimkc" malého množsM bouraného mateíiálu. kde je možné poplalek
zahmout do Jednotkové cer`y bouíání -tento Íakl musí být uveden v ďoplňujícím tex`ii
k ooÍožce\

41                           "3361
ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH ZE SILNIČNICH DILCŮ M3            |                  1.350             
ÍPANELŮ'

3

odstíanění pÍovlzcr.  aulobus.zastávky
ikvldace v Íežn 2hotowele
odměJeno v acad
9.0`15-`1.350ÍA1
Položka zahmuje veškerou manlpulac! s vybDuíanou sut[ a s vybouraným( hmolam vč.
u(ožení na sk]ádku. Nozahmuje popla(ek za skládku. kteý se vykazuje v položce
0141" (s výjimkou malého množství bouíanéhQ mateílálu, kde je možné  poplalek
zahmout do jeďnolkové ceny bouíání -teíito Íakt musí bn uveden v dopmujícím lextu
k  Doložce\.
Svíslé ko nst"kce

1                                   51                             3481721 ZÁBRADLI Z DILCÚ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOFiEM KG              1                 181.500              

moblm zábíana ( panely F2) pÍo vymezenl koítdoru pro chodce po dobu výslavby
osazené do palek. v.2m. celk.délka 55m ( 3,3kg/mb)
4 mésíce
dodávka, osazení. následná demonláž
!lkvidace  v íežil zhD\ovltoíe
55.3.3~-181.500rA1
-diienska  dokumemace.  včetné technologlckého  piedplsu  spojwáril.
• dodání   maloíiáiu   v požadované kvalitě  a výroba konstrukce (včetně   pomůcek,

přl.pravků a pros[redků  pro výíobu) bez ohleďu na náročnos( a jejt hmotnost.
-  ďodání spo|ovacího  materiálu,
-z;Ízeí)l   mon`ážních   a   dllatačních   spojů,   spaí. včelně potřebných úpíav. vložer;,

opíacování,  očlšlění  a  ošelřer)r,
• podpéí.  konslr.  a tešení všech  druhů  pro  monláž konslíukcí 1  dopíňkových, včetně

požadovaných otvoíů. ochíamých a bezpečrioswch opalíení a zákíacíů pro bdo
koí)strukce  a lešení.
-moí)táž konstrukce na stavenl§ll, včelně montážních prostíedků a  pomůcek a

zednických výpomocl.
. výp'ň' lěsněn-v§echnydíuh 1 a  tmelení spar a  spojů,yocelovéhoko(vení,

-dííenskou přejlmku a monlážní píohl ídkii, včetně požadovaných  ďokladů.
-ziízeíií kotevních  otvoíů  nebo jam.  nejsou-ll  čáslí )lné  konslrukce.
• osazení kotverií nebo  při.mD  částl  konstíukce  ďo  poclpůmé  konstíukce  nebo  do

zemlí,y,
-výplň  kotevních  otvorů   (pf/p.   podlill   patních   desek)  maltou.   betonem   nebo   jlnou

spec!áiní hmoiou. vyplněni ]am  zemiriou.
• veškeré  druhy protikoíoznl  ochíany a  nátéry konsl"kcí,

žárové  zlí)ková ní ponorem,
• zvíášlní spoJovací pÍostíedky.  rozebíralelnos{ konstíukce,
-  ochíanná  opatření přecl  Účlnky bludných  pÍoudů,.1.-.._._11

|                              61                        348t73l ZASRADLI Z 0lLCŮ KOVOVYCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NATEREM KG              1                 300.000            

mobilní zábradlr v místě  kon.doíu  pro  chodce  po  ďélce výkopu
20kg/mb
odméřeno v acaď
20.15--300.000ÍA1



• dodání   ma{eriálu   v požadovarié kvaliiě a výíoba konsiíukce  (včelně   pomůcek,

ph.píavků  a  prostíedků pÍo  výrobu)  bez ohledu  r)a riáíočnost  a její hmotnosl,
• dodánl  spojovaclho  mateílálu,
-zři.zení   monlážních   a   dila`ačních   spojů.   spar. včetíié  polřebných  úprav. vložek.

opíacování,  očl§téní  a  ošeiření.
-  podpěr. konstr.  a  lešení všech  díuhů  pro  momáž Í(onstíukcT 1 dop!ňkových, včelně

požaďovaných otvoíů. ochranných a bezpečnostních opatřenl a základů pÍo tno
konstrukce  a  lešerií,
• moritáž konslrukce na stavenlš[Í. včemě montážních prostíedků  a pomůcek a

zedntckýchvýpomocí.
• výplň, lósnění a  lmelBnt  spar a  spojů,

-všechny díuhy ocelového  kolvení.
-dtleriskou  přejlmku  a  montážíil  prohlídku. včetn ě  požadovaných dokladů.
-zřJzenl  kotevr)lch  otvoíů  nebQ jam.  nejsou-ll částí jírié konstrukce.
-osazenl kotveíií nebo  přJmo  částl kor)siíukce  dc)  podpůmé konstrukce  nebo  do

zem'Í,y,
-výplň kolevních o`vorů   (přJp.   podlill   patíiích   desek)  maltou,   belonem   nebo   jir`ou

specíálnl  hmotou,  vyplnén[ jam zemlíiou.

-vešy.eíé  díuhy protlkorozní  ochraíiy a  riátéry konstrukcí.

žárové zinkování s ponorem
-zvlášw spojovací prostředky.  Íozebíralelr)ost konslnjkce.
-ochíanná  opalřeíiT píed  účlnky bludných  proudů

5
-,(Ocn:an#ncr30  DreDe"m                                                                                                                                                                                                      

1                                    71                                563341

OmVOZOVKOVÉ VRSWY ZE §TÉRKODRTI TL DO 200MM
M2              1                    9.000              

podkladnt vrswa pod pan ely provkoííií autobus.zastávky
odméreno v acad

•  dodání ka men[va předepsané  kval[ty a  zm(tostl
-ÍozpÍostření  a zhu(nění vrstvy v předepsané  tlQušt.ce
• 2řízení vrstvy bez Íozlišení š ífky.  pokládánl vrs(vy po  elapáchh1Dslřlkvnátérv

1                                         81                                     583011

® nezaKRYT Zmue     0             _ESINIÓNICH  DILCŮ  (PANELŮ)  TL 150MM
M2            1                  9.000               

9

provlzomí autobus.zasiávka
odměřeno v acad

•  doďání dllců v  požadovaí`é  kvalitě.  dodání mateílálu  pro  píedi.psané   lc>že  v tloušťce

předep5ané  dokumentac[ a  pro  předepsanou výplň  spar
-  očlštění podkladiJ

-  uložení dílců  dle  předepsaného  iechnoíoglcr`ého  předplsu včetně  předepsane

podkladní vÍs(vy a předepsané výplně spar
-zfJzení vÍs`vy bez roz)lšenl  šířky.  pokládání vÍswy po  etapách

-úpíavu  napojení.  ukončer`Í  podél  obíubníků,  dilalačních zařízení.  odvoďňovaclch

proužků. odvoddovačcí.  vpuslí.  Šachet  a  pod„  nestar}ovÍ.IÍ zaďávací dokumentace |lnak
• nezahmuje poslřiky, nátěv
• n Bzahmuje  iěs nění poďél  Dbrubníků.  dllaiačíiích zaři'zení,  odvodňovacích  pÍoužků.

odvodňovačů.  vpuslí,  šachet  a  poď.

o   tat   lko   stiiJkcea    ráce9 ostatnl konstiiJkce a  i)ráce

9 914122
DOPRAVNI  ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTJ  OCELC)VE FÓLIE TR  1  -MONTAŽ S KUS 32.000
PŘEMISTÉNIM
dočasné DZ včehé údížby po dobu výstavby
v!z SO  181.  pří)oha  03 -Seznam  DZ
zpétné osazenl stáva]Icrho DZ vče[ně bet.patky -2ks
osazení dočasného DZ ,. 30ks

2+30=32.000 IA1

poiožka zahmuje:
-dopíaw demonlované zíiačky z ďočasné skládky
• osazení a monláž značky na místá uíčeném projeLlem
-nulnou  opravu  poškozeriých  Čásiínezahmutedodávkuznačkv

10 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOsl.l  OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -DEMONTÁZ KUS 32.000

odslranénT stávaJÍcího  DZ včetné  sloupku
uložení na stavbě
odstíanění dočasiiého DZ

Položka zahmuje odstíaněr)r. demonláž a odklkeíií materiálu s odvozem naDÍďeDsanémísto

111                               9141291

eDOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL 0CEL FOLI E TŘ  1 -NAJEMNE
KSDEN        1              3600.000            1   

4 měsíce
30.120=3  600.000 ÍA1

položka zahmuje sazbu za proná]em dopravíiích značek a zařízenr, počet Jednolek jeuíčentakosoučlnpočtuznačekapočtudnlDoužítí

12 914222
DC}PRAVNl ZNAČKy ZVĚTSENE VELIKOSTI  OCELC)VE FOLIE TR 1 -MONTAZ S KUS 5.000
PŘEMISTÉNÍM
dočasné OZ -osazenJ, píonájem  a údížba po  dobu výslavby
vlz SO  181.  oříloha  03 -Seznam  DZ

položka zahmuje:
• dopíaw domonlované značky z dočasné skládky
• osazení a montáž značky Í)a mTstě určeném projeklem
• nu.nou  opravu  poškozoných  čás{ÍnezahmuTedQdávkuzíiačkv

13 914223 DOPRAVNÍ ZNAČKy ZVÉTŠENÉ VEUKOSTi oCELoVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONl-ÁŽ r`l'S 5,000

Položka zatimuje ods(ranění. demontáž a odklizenl materlálu s odvozem naoředepsanémísto

1                                 141                              9142291 DOPRAV ZNACKY ZVETS VEL OCEL FÓUE TR  1  -NAJEMNE KSDEN       I               600.000              1     

4  ÍT\ěslce

5-120--600.000ÍA1

poiožka zanmuje  sazbu za  pronájem  dQpíaví`Ích značek  a zaři.zení,  počet/ednolekjeurčentakosoučlni)očtuzíiačekaDočtudí`ÍDaužití

1                                  151                              9149221 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S PŘESUNEM KUS            1                  35.000                 1 

30+5=35.000 ÍA1



položka zahmuje:
• ďopraw demontovaného zařízenJ z dočasné skládky
• osazení a moíiláž zařízení na místě  určeném píojek(em
• nulnou  opravu  poškozených  částí

nezahmule  dodávku  sloupku.  slolkv a uDevňovacího zajízení
1                                   161                               9149231 SLOUPKY A STOJKy DZ Z OCEL TFIUBEK DO PATKY DEMONTÁZ KUS            1                  35.000                 1 

3o+5=35.ooo rA1
Položka zahmuje odslíanént. demontáž a odklizer)[ maten.álii s odvozem na
oředeosané  mlslo

1                                   171                               9149291 §LOUPKY A STOJKY DZ Z C)CEL TRUBEK 00 PATKY NAJEMN E KSDEN       1             4 200.000            1   

4 měs'ce
35.120=4 200.000 ÍA1

položka zahmuje sazbu za píonájem dopravních značek a zaiízení. Počet měmých
lednotek 5e uíčl  lako  součln  oočtu slouoků  a  oočlu  díií  ooužití

1                                     181                                 9161121 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE -MONTAZ S PŘESUNEM KUS           1                  4.000                 1

viz SO  181.  přnoha  o3 -§eznam  DZ

položka zahmuje:
-  přeml§tónl zarJzení z  ďočasné 5r`ládky  a jeho  osazení  a  moí)táž na  mlslě  uréeném

píojsktem
• údížbu po  celou  dobu  lriránJ tunkco, náhíadu zn(čených  nebo  ztíacených kusů.

nulnou opíavu  poškozeíiých  Eáslí
•  naoálení z baleíte  včelné záložnl  baterle

I                                    191                                9161131 00PRAV SVETL0 VYSTRAZ SAMOSTATNE . OEMONl.A2 KUS            1                   4.000                  

Po!ožka zahmu|e odslíanění. demoíitáž a  odkllzeíil zaíízení s odvozem iia predepsaném's(o

1                                 201                              9161191 DOPRAV SVETLO VY§TRAŽ SAMOSTATNE -NAJĚMNÉ KSDEN       1                480,000               1  

4 mésíce
4.120=480,000ÍA1

položka zahmuje sazbu za píonájem zaři.zení. PoéGl méíí`ých jednolek se uÍčíjako
součin  počtu zajízent s  Dočtu  dní ooužitl.

1                                 211                             9t6122l DOPRAV SVETLO W§TRAZ SC)UPRAVA 3KS -MONTAZ S PŘESUNEM KUS            1                    1.000                 

vlz SO  181.  orlloha  03 -Sezí)am  DZ

položka zahínuJe:
• přemísténl zaíízení z dočasné  skládky a jeho osazení a moí)`áž na míslě určeném

píojeklem
- údížbu po celou dobu irvání funkce, náhradu znlčených nebo ztíacených kusů,

nu(nou  opravu  poškozených  částí
-naoálenJ z balen.e včelně  záložní  baterle

1                                221                            9]61231 DOPRAV §VÉTIO WSTRAZ SOUPRAVA 3KS -DEMONTA2 KUS            1                    t.000                  1

Položka zahmuje oď5[raněnl. demonlái a odkllzenl zaiízení s odvozem na přBdepsaném'sto

1                                 231                              9161291 DOPRAV SVÉTLO VYSTRA2 SOUPRAVA 3KS . NAJEMNĚ KSDEN       1                 120.000               1 

4 měsíco
1 .1 20=1 20. 000 ÍA1

položka zahmuje sszbu za píonájem zalízení. Počet měmýct` jedno(ek se uíéíjako
součln r)očlu zaiJzení a  i)očtu  diil  použltí.

1                                 241                             9163121 DC)PRAVNI ZABRANY Z2 S FOUI TR 1  . MONTÁŽ S PRESUNEM KUS            1                    1,000                  

vlz SO i 81,  přlloha 03 . Seznam DZ

položka zahmuJe:
- přemís!ění zailzení z dočasné skládky a }eho osa2ení a  montáž na mrslě určeriém

píDíeklem
-Údížbu po celou dobu trváiií ÍuÍ)kce. náhradu znlčených nebo ztíacených kusů.

riulnou  ooraw  i)aškozenÝch  Částl

1                                251                            9163131 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FC)L!l TR 1  - DEMONl.Á2 KUS            1                     1.000                   1

Položka zahmuje  odslranéní, demonláž a odk!Ízenl zaíízení s odvozem na předepsanémísto

1                               261                            9163191 DOPFiAVNI ZABRANY Z2 . NAJEMNE KSDEN       1                120.000               1   

4 měs'co
1.120=120.000  ÍA1

položka zahmuje sazbu za pÍoÍ`á|om zaíízení. Počel měrnýchjBdnotek se uÍčíjako
součln  oočlu zarízení a  oočtu  dnl  ooužltí.

1                               271                            9163521 SMÉROVACI DESKY Z4 0BOUSTR S FÓLll TŘ  1. MONTAZ S PRESUNEM KUS           1                   8.000                 1

Vlz SO  181.  Dřiloha  03 .  Sezflam  DZ

položka zahínuje:
• přemls`ěn[ zaiízení z dočasné skládky a |eho osazení a  monláž na místé určeném

pro|ekiem
• ůdÉbu po celou dobu ÍívánT Íunkce. náhíadu zn!Čených nebo zlracenýti kusů.

nuliiou  oDíavu  DoškozenÝch  čás`Í

1                                281                             9163531 SMĚROVACI DESKy Z4 0BOUSTR S FÓLll TR 1 - DEMONTA2 KUS           1                   8.000                  1

Položka zahmuje odstíanénl. demonláž a odkllzenl zařízenl s odvozem na předepsaném'sto

1                                291                             9163591 SMÉROVACI  DESKY Z4 0BOUSTF` S FOLll TR  1  -NAJEMNÉ KSDEN       1               960.000             1 

4 měsíce
8.120=960.000 ÍA1

položka zahmuje sszbu za píoiiájem zařízenr. PoĚe{ měmých jednolek se uréí jako
soUčJn  DOčlu zaJJzení a  počllJ  dní  Doužll[.
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So201   Most

€iAspe-
stávba:  ,
Rozpočet:

ěpízn3Píqky                       ,,      .

0                 '          V5eobecné  konstrukce  a  Dráce

1                                       11                               01410tl POPLATKY ZA SKLADKUsmésnés(avBbiilaclemoilčnl  odpadv

odslr. konstrukce vB vod.Ioku, Iomkámen do belcinu -8m3
vybourání monolil.2B ncisné trám,kce   -12.5m3
odslr.kamenobelonovó zídky . 8.Om3
dočasné po[rubí -ŽB [rouby DN1200. PI. m]uby DN200 -13-4,3+15-0.0061 =561

(8+12.5+8).2.5+56--107.450rA1
zahmuje veškoré  poplal}q/ pÍovozovaleli sP.ládky sowlsejlcí s  uložením  odFadu  Í.askládco

1                                  21                       014101Rl POPLATKY ZA SKLADKU T                1                  82.529                 1

be'on
iybour.mastv.Wídeí, opěr, zákl.pasu z bet.pros(óno -34,5m3
ods(r.bel.skluzu z be[.žJabcNok -0,15rn3

prldlazJ)a-(3,5+11,5)m2.0,o8--i,2m3
obruby .11.o,205Umb=2,26l

piiotyvmlstóprevázky:6.3,14-o.i5.o,i5.i.5--o,636

134.5+o,15+1.2+0.636).2.2+2.26--82.529_L91
1

1                                       31                               0141021 POPLATKY ZA SKLADKU T               I                894.300              I

zemlna  a  kamenivo
zemína : |29.6.0,5+430.0,7 5+84+8,6)2,0=859.800 [A]
karnonlvonesimelené:(15.0,75+o,4-(3.5+1i,5)).2-84.500[B]

a+b--894.300ÍC1
zahmu|e  veškeré  poplalky provozovaiell  skládky sowlsejrcl  s  uložením  odpadu  naskládco

1                                     41                              0141121 popLATKy zA sKLADKu ríp s.1c> ÍI NERTNl oDPAD` T               1                  95.505                1

asfaltové smést neweďené  pod  170301
líézwánl:(17+22,7).2,4--95.280[A]
8síaíl.Ispenka:37.5.0,006kgh2--0.225[B)

o+b--95.505ÍCI
zahmuje  veškeíé  poplalky pÍovozovalell  skládky sow!sející s  uložením odpa du  naskládce

1                                  51                               02821  ' PRŮZKUMNE PRAC E ARCHEOLOG I CKE NA POVRCHU KPL           1                   1.000                 

zahmule veškeré nákladv spolené s oblednatelem oožaďovanýml Draceml

1                                        61                                 0291111 OSTATNI P OZADAVKY . GEODETIct{E ZAMERENl . DELKOVE KPL            1                     1.000                   1 

vvlvčení  i)odzeíí`ních  lr`ženÝÍských sítí

zahmule  veškeíé nákladv spolené  s  oblednatelem  DožadovanÝmt  Draceml

1                               71                          029tl2l OSTATNI POZAOAVKY -G EODETICKE ZAMERENl -PLOŠN E KPL           1                   1.000                 1 

Dasooillzace  stávalíclho  slavu   -lávka  Dro  oéší.  chQdníkv.  Dňlehlá  část  DlotLi

zahmule veškeré  Íiákladv soolené s  oblednalelem  oDžadwanÝml  i)raceml

1                                       81                               0291131 OSTATNI  PC)ZADAVKY -  GEODETICKÉ ZAM ÉREN 1 -CELKY KUS           1                   1.000                 1l'''''''''''''''''p--
oeodetlcké zaměření béhem slavbv

KPL           1                  1.000                1
zahmule  veškeré nákladv sDolené s  obtedíialelem  DožadovanÝmt  ora ceml

1                                91                      02gl t3Rl GEODETIC KE ZAMÉŘEN l
skiilečného  oÍovederií slavbv

1                                 101                                 029201 OSTATNI POZADAVKY . OCHRANA ZIVOTN IHO PROSTŘEDl KPL            1                   1.000                  

záchíannÝ odlov

zahmule veškeré Í`áklaďv soolené s obteďnaletem požaďovsnÝml oracem

1                                  111                                  029401 OSTATNI PC)ZADAVKY . \/YPRACOVÁNI DC)KUMENTACE KPL           1                   1.000                 1

I                              121                          02940Rl

doklaďová část . knlha  orůbĎžné  eviďi.nce odoadů /ďokladv o llkvldacn

zahínule veškeíé nákladv sDoiené s oblEdnatelem oožadovanÝmt DíacemlVypocETZATIŽITELNOSTIMOSTU
KPL           1                    1.000                  

1

1                                 131                             0294121 OSTATNI POŽADAVKY -\/VPRACOVANI MOSTNIHO L1§TU KUS            1                    1.000                  1

včelně BMS

zahmule  veškeíé  nákladv spoiené  s  oblednalelem  požadovanÝm[  praceml

1                                 141                                 029431 OSTATNI PC)ZADAVKY . VypRACOVANI RDS KPL           1                  1,000               

zahmuie veškeíé  nákladv spolené  s  obiednatelem  oožadovanúm!  oraceml

1                                  151                                 029441 OSTAT POZADAVKY . DOKUMENTACE SKUTEC PRC)VEOENI V DIG IT FORME KPL           1                   1.000                 

dle  SOD

zahmuTE  veškeré  nákladv sootené  s  obíednatelom  DozacictvanÝml  oraceml

1                               161                       029522Rl HAVARIJNI A POVODŇOVY PLAN KPL           '                   1.000                  

I
1                             171                      029523R l PLAJ\l UDRZBy MOSTU KPL           1                   1.000                 

I
1                                 181                                 029531 OSTATNI POZADAVKY -HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA KUS          I                  1.000                 

položka zahmu]e :
-ůkony dle ČSN 73 6221
-provedenl hlavnl m-wholoven(zázíiam ostnl  prohlldky opíávnénou  Íyz]ckou  nebo  právnlckou osobouu/orolokolu\klerÝlodnoznačnědeílnulestavmostu

I                         191                        03 "                          ZAŘIZENI STAVENIŠTE. ZRIZEŇI. PROVOZ. DEMON1-A2 KPL           1                  1.000                '

vybudováí)l  staven!Šlě  komplel.  vč.napo/ení na  polřebr`é  iníslté.  Í`ásledná demonláž



zahmitje objednale mPOVolené  ná aďy na  pořízeí)l  (evenl  píonájem).  provozovár)Í,řlzení

udržování a  llt.vlda zholovlteTova

1                               201                           03100Rl ZRIZENI STAVĚNISTE - DEMONl-AZ KPL           1                   1.000              

1

demonláž stávalícího  orov!zoíia.  odvoz do VkÝřovic u SumDerka

zahrnuje objednale mPOV ené ná ady na  poři.zení  (eveii(.  pronájem).  pÍovozovánl,

udížovánf  a  llkvidac zJ'olov e'ova z nzení
Zemnl  i)Íáce1 Zemnl  i)Íáce

211                            1122171 ODSTRANĚNI PÁŘEZŮ D  DO 0 5M. ODVOZ DO  18KM KUS           1                 11.000             

včetflé šlěpkovár`Í  a  odvozu na  skládku

FÍůměr do o.1m
odměřeno v acsd

Odslranéní pařezů se měfl v |ks| vwrhaných nebo vykopaných paíezú a zahmuje
zejména:
-vytíhání nebo vykopání pařezů
• veškeíé zemr)l práce spojené  s oďslraněním paíezů
-dopravu  a  uloženJ pařezů,  pÍípadnó  další práce  s ntmT dle  pokynů zadávací

dokiimentace-zásvplamoo oaJezech

221                 "3271
ODSTRAN PODKL ZPEVNÉNYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO16KM M3            |                 17,250         

pojížděí`á  Část  u  pomiilčku  ll.0.75m
podktad v mls`é  odvoď.proužku ll.0.4m
odměřeno v acad
15.0.]5+(3.5+11.5}.O,4--17,250ÍA]
Po!ožka  zahmu|e vBškeíou manlpulacl  s vybouíaiiou  sutí a  s  vybouraným hmolaml vč.
u)ožeril na stJádku. Nezahmuje poplatek za skládku, klerý se vykazuje v položce
014i.. (s vý|lmkou malého množsM bouíaného materlálu. kde je moží`é poplatek
zahmou` do |eďnolkové ceny bouíánl -lenlo Íakl musí být uveden v doplňujíclm lextukDoložce\

231                           1133471 ODSTRAt`l  PODKL ZPEVNENYCH  PLOCH S  CEM  PC)JIVEM.  C)DVOZ DO  16KM M3              1                   3.000             

odstranéní podkladrilch  vr5lev v místě  odvodňovaclho  pÍoužku
odvoz na  skládku  14km
oďměJeno v acad
(3.5+11.5).0,2--3.000[A|
Položka  zahmuj.e veškeíou manlpulacl  s  vybouíaí`ou sutl  a  s vybouraným hmolaml vč.
uložBnl na  skládkii.  Nezahmtije  poplalek za  skládr`u.  kteíý  se  vykazůje v polDžce
0141.. (s výjlmkou malého množsM bouíaného maleriálu. kde |e možné poplatek
zahmout do Íednolkovó ceny bouráí)l -tenlo fakl musí býl uveden v ďoplňujlcím lextukoo'ožce)

24i                     n3524i
ODSTRAiiÉN I  CHODN IKOWCH A SILNIČN ICH  OBRUBNIKÚ  BETONOVYCH,ODVOZDO5KM •               1                  1t.ooo              

oďvoz na skládku  14km
oďméJeno v acad

Položka zahmuje veškoíou manlpulacl s wbouíaíiou sull a s vybouraíiýml hmotaml vč.
uloíenl na  skládkii.  Nezahmuje  pQplalek za  skládku.  kieý se  vykaziije  v  položce
0141.. (s výjtmkou malého množsM bouíaného mateílálii. kde Je možrié poplatek
zahmout dojodnoikové ceny bouráí)l -iento Íakt musl být uveden v dopmujíclm iextukooložcel

25|                     H352B|
ODSTĚffiENI CHODNIKovycH A SILNIČNICH C)BRUBNIKŮ BETONovycH -DOPRAVA tkm            |                20.295           

oJÍDlatek za  dalšlch  gkiT\

11.0 205.9=20.295  rA1
Položka zahmuje samostalnou dopravu sutl a vybouíaných hmoL Množství se určí jako
součln  hmolnostl  m  a  požadované  vzdálenosll  Íkml

1                                 261                               1137271 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOWCH,  ODVOZ DO  16KM M3             1                 39.660          

Ííézováíil kí)du vozovky v celé  ploše  úpravy il.4omm
Ííézování v predmosti 11220mm
odrnEřeno  v acad
425.0.0,04+103.-0,22=39.660 [A]
Položka  zahmuje  veškerou  manipulacl  s  vyboiJranou sutí  a  s  vybouranými hmotam vČ.
uToženl iia  sk!ádkii.  Nezahmuje  popíatBk za  skládku.  kteíý se  vykazu|e  v  položce
0141..  (s  výjlmkou malého  množ§M bouraného  íTialeíiálu,  kďe je možt`é  paplalek
zahmoiit do |edí`olkové ceny bauránl -tenlo Íakt musi být uveďen v doplňujícím texlukpoÍožce`

1                                271                             1142571 ODSTRAN KONSTR VODNICH KOF`yr Z LOMKAM NA MC. CjDVOZ 0016KM M3             1                   8.000         

1                                      281                                       115111

konslrukce mezl lávkou a slávajíclm mostem
odměrsno v acaď
2ks.2.Om2.2.Om=8,0Ín3
Odslíariěíií koí`slrukcí vodí)[ch koryt se měri v !m3| vybouraných hmot ve slavu pleď
vybouíánlm. Položka zahmuje veškerou mantpulacl s yybouranou sutl a s vybouíanýml
hmolaml vč.  uložent na  skládku.  Nezahmuje  popl@tek za  skládku.  který  se  vykazuje v

položce ol41.. (s výJlmkou malého množslvl bouíaíiého malerláíu. kde je možné
poplalek zahmout  ďo JeďnQtkové  ceny bouíáíií -ier)`o  Íak`  musí  b* uveden vdoolAulíc:lmlextukDoložce`

CERPAN! VODY  DO  500 L/MIN HOD           1             3 360.000       

po cetou dobu slavby. včelné záíožnlho čeípadla4měs'ce

včelíiě zřízení čeíDacích límek orům.0.70m,  hl.  l.5m
24.7.5-4=3 360,000 [A]
Položka  čeípáol vody m povíchu zahínu|e 1 polrubí. pohotovost záložnl Čerpací
soupíavy a zJÍzení čerpac[ |Ímky. Součáslí položky/e laké následná  demon(áž a
likvtdace lěchlo zařízení

I                                    291                                1211011 SEJMUTI  ORNICE NEBC) LESNI  PŮDY  S  C)DVOZEM  DO  IKM M3              1                   14.800         

'l.0,2m
oíesun  na  mezlskládku  v mlslé stavbv Dro zpétnó  \^Íužlil
0.2-74=14.800  ÍA1

položka  zahínuje  sejmutí oínlce  bez ohledu na tloušťku vÍswy a je]Í vodoíovnou
dopíavunezahínuíe uloženl na iívalou skládkuSEJMUTIORNICENEBOLESNIPŮDY S ODVOZEM 0016KM

3ol                          1211071 M3             1                  14.800        

'l.0.2modvoz na skládku  t4km

oďméíano v acaď
0`2]4=14.800 rA1

položka  zahínuje  sejmu(Í omlce  bez Dhledu na tloušťku  víslvy a je|Í vodoíovnoudop,awnezahínuTeuloženlnaiívalouskládku

1                                311                            1227311 oDKopAvrw A pROKOFIAvt{y oBECNE TR.1. oDvoz Dc>  1KM M3             1                107.500      

výkop pÍo 2ákJady nového moslu
ztížené vykopávky v bllzkosll lnísítl
odvoz na mezlsk]ádku v mlsté slavbv Dro zoělné vvužltl
417+11+2=430,000[A]
o.25.a=1o7.5oon3l



položka zahmuje:
-vodoíovná  a  svlslá  doprava.  pJemísténl,  píeložení.  maí)TpuTaoe  s  výkopkem
-komplelní proveďeni vykopávky nezapažeí`é 1 zapažené
-ošelíenl výkoplšlé  po  celou  ďobu  práce  v něm vč.  kllmatlckých  opalíení
• z(lžení vykopávok v  bllzkostl podzemíilho  vodení.  konstrukcl  a  objeklů  vč. |e;ich

dočasného zajišténí
• zužení pod  vodou. v okolí výbušniíi. ve  sllsnóných  pÍoslaíech a  pod.
-při.plalek za  lepwosl

• léžeíií po  víslvách.  pásech  a  po jlných  nutných  Čá§lech  (Ííguíách)
-čeípánt vody vČ.  čeípacích |Ímek.  polrubí a  pohoiovQs{ní Čerpact soupravy  (v!z

ustanovoní k pol.  1 t51.2)
- potíebné snížení hladlny podzeml vody
• těžení a Íozpojovánl jednolllvých  balvanů
• \q^ahwánl a no§ení výkopku
- svahovánl a píesvah. svahů do konečného lvaru. výměíia  homln v podloží a v pláíii

znehodncicjené  kllmalickýml  vllvy
• ruéní vykopávky, oďslraněrií koiBnů a napadávek
- pažeíil, vzepřeí)l a Íozepíení vč. pfepažování (vyjma štětových slén)
• úpíavu.  ochranu  a  očlštěnl  dna,  záwadové  spáíy.  stěn  a  svahů
-zhuiněnl podložl, píípadné 1 svahů vč. svahovánf
-ziízent stupňů v  podložJ a  lavlc na  svazích.  nent-ll  pro {yict práce  zJlzena  samoslatná

polc,žka
-uďržování výkoplšlé a |eho  ochíaíia proll voďě
•  oďvedeí)t nebo  obvedenl vody v  okolí výkoplšlě  a ve výkoplsll
-  !fíděril výkopku

-veškeíé  pomocné  konsiíukce  umožňujlcl pÍoveďení vykopávky  (pří)ezdy.  sjezdy.

nájezdy.  lešeí)l.  podpér. konstr.,  pJemoslěí)t. zpevnéné p!ochy.  zakryll  a  pod.)
• iiezahmuje  uložení zemlny  (na  skládku.  do  násypu)  ant poplalky za  skládku.  vykaziíjl

1                               321                            1227371 ODKOPAVKy A PROKOPAVKY OBECNE TŘ.1. ODVOZ DO 16KM M3             1                427.000         

výkopy pÍo základy nového mostu
výkop pÍo ksmen.Íovnanlí`u  na  výloku a  nátc)ku
odstíaněnl zemnrch híázek
ztížoíií vykopávek v  b!ÍzkostT lnž.sítí
odvoz na  skládku  14km
odměíeí`o v acaď
výkopy celkom : 413+11 st24,000 [A]
výkopyodvoz:o,75.a--31B,000[B]
výkopy vý[okh.á[ok oďvoz : 7.0-o,6.2o--84.o00 [C]
cidstraněnllirázek:2.2,5.5--25.000[E]

b+c+e~-427.ooorD1
poiožKa zanmuie:
-vodoíovná a svislá dopíava. píemíslénl, pieložeíií. mantpula ce s výt`opken.
-komplelr)l pÍovedení vykopávky nezapažené 1 zapažené
• ošelíení výkoplšlé  po  celou  dobu  píáce v  něm vč.  klímallckých  opatfefll
•  zlížeíil vykopávek v blízkosll  podzemntho vedení.  konslrukcl  a  obJeklů  vč. jejlch

dočasíiého zajlšléní
-zlížeí`I pod vodoii,  v  okolí výbušnln,  ve  stísněných  prosloíech  a pod.
•  pjíplalek za  loplvost

• lěiení po vrslvách,  pásech  a  po jlných  nutných Čáslech  (Ííguíách)
-čeípánt vody vč.  Čerpaclch jímek,  políubí  a  pohotovoslnl  Čeípact soupravy  (vlz

ustanavení k pol.1151.2)
- polrebné sntženl hladlny podzemí vody
-lěžení a Íozpojování |edno`llvých balvanů
-vylahování a no5ení výkopku
• svahování a presvat`. svahů do konečného lvaíu. výměna hoínln v podíožl a v plánt

zflehodnocerié klimatlckým] vllvy
• Íuční vykopávky, odslíaněnl kořenů a napadávek
-pažení. vzepíení a Íozepřeí`Í vč. píepažování (vyjma Šlétových slén)
• úpravu, ochranu a očlštění ďna. základové spáry, stěn a svahů
• zhutněnl podíoží. přJpaďn6 1 svahů vč. svahwání
• zfi.zení slupňů v podloží  a  lavlc na  svazích, není-ll  pro  lyto  píáce  ziízena  samosiatná

položka
-udížování výkoplšlé  ajeho  Dchrana  protl vodé
-odveďeíi[ nebo  obvedent vody v okolí výkoplšté  a  ve  výkoplštl

• tííděí)l výkopku
-veškeíé  pomocrié  kQnstrukce  umožhující pÍovedení vykopávky (ph.jezdy.  sjezdy.

nájezďy. le§ení.  podpéí.  kons(r„  premostént.  zpeviiěné  p)ochy. zakrytl  a  pod.)
-nezahmuja  uloženl zeminy  (na  skládku.  do  násypu)  ar)l  poplalky za  skládkij. vykazují...;,,

1                                 331                              1257311 WKC)PAVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLADEK TR.1. ODVOZ 001KM M3             1                184.750         

1                                341                                129301

zemlna z mezlskládky pÍo zásypy -25% celkových zásypů
zem!Í)a z mez]skládky pÍo  obsypy
Zemína  Dro  ÍOzorasireni  Om[Ce

zásyp njbu opéc 6.|6,5+2,o+2.o+8,o)--1 ii ,o0o [A]
p(ostor rnezl mostom a lávl(ou : Z-(15+16)=62,ooo [8]
celkem : (a+l)).0,75=129.750 [C;]
obsypy : Z]=Zl.000 ÍE]
razprostr.omlco : 28--28.000 W

D+e+F184.750 ÍG1
poiožka zanmu|e:
-voďoíovná  a svlslá dopíava, přemlstění. pjeloženl, manlpulace s výkopkem
-komplelní pÍovedení vykopávky nezapažené 1 zapažené
-ošeiíeíil výkoplš`é  po  celou  dobu  píáce v  něm vč. klímallctíých  opalření

• zllžení vykopávek v blízkostl  podzemního  vedení.  konslrukcí a Qbjektů vč. Jejlch

dočasnóho za)lšléní
-zlJžoní pod vodou. v  okolí výbu§nln.  vo  sllsnóných  prosloíoch  a  pod.
-pJÍplalek 2a leplvosl
-t6žei`l  po  víslvách.  pásech  a  po ]lných nutných  čáslech (Íigurácl`)
• čeípání vody vČ.  čerpacích jlmek.  políubt  a  pohoiovostní  Eerpacl  soupravy  (viz

ustanovent k pot.1151,2)
• potřebné sníženl hlaďliiy podzemní vody
-lěžen[ a  Íozpojovánt jedí`olll\qích  bawanů
-vylahování  a  nošoní výkopku
-Íučn[ vykopávky. odsiraněn[ kořenů a napadávek
-pažeiir, vzepíeiií a  Íozepření vČ.  prepažovénl  (vyjma  štětových stéri)
-úpíavu.  ochranu a  oČ!šlění  dna. základové  spáíy.  slěn  a  svahů
-uďížování výkoplště  a jeho  ochrana  pro`l vodě-odvedeníneboobvodenívodyvokolívýkoplšlě  a  ve  výkoplštl-ljídéntvýkopku•veškeíépomocnókonsirukceumožňu|lcípÍovedenTvykopávky  (pří/ezdy.  sjezdy.nájezdy.lešení.poďpaí.konstr..premostént.zpevnénéplochy.zakr)^Íapod.)položkanezahmuje:....1'®`,`1,,,

CIŠTÉNI PRIKoPÚ oD NANOSUoďměrenovacad M3              1                    6.000           



• vodoíoví)á  a  svlslá  ďopíava.  přemtslění.  pieložení.  manlpiilace  s vykDpkem  a  uložení

na  skiádku  (bez ooD)a(ku\

1                                  351                                  129801 Cl §TÉNI  ULICNICH VPUSTl KUS           1                   1.000                 1

• vodoíovíiá  a  svlslá  ďoprava.  přemístént.  preložení.  niar`lpulace  s  výkopkem  a  uložen[

na  skládku  Íbez ooi)lalku`

1                                361                             1327371 HLol)BENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAŽTR.1. ODVOZ DO 16KM M3              1                    8.640                  

Íýha 0.6.0,8 pÍo bel.píahy v koD4ě a na březlch potoka
ztlžené  vykopávky v  blízkosll  líúLsítí
odméJeno v acad
2.0.6.0.8.9=8.640 ÍA1

polažka zahmuje:
• vodorovíiá  a svislá  doprava.  přemís(énl.  píeloženl, manlpu)ace  s  výkopkem
• komplelní pÍovedení vykopávky nezapažeíié 1 zapažené
-ošeiiení výkoplšiě  po  celou dobu  práce v něm vč. klímatických  opatíenT

-zlížení vykoFávek v blízkos[l podzomnlho  voďení,  konstíukcí a  objektů  vč. jejtch

dočasného zajl§lěflí
-zlíženl pod vodou. v  okolJ výbušnln,  ve  stlsnéí`ých  pros!oíech  a  pod.

-píJplatek za  leplvost
-téženl po vÍswách, pásech a po jlných nulných Částech  (flguíách)
-čsípání vody vč. čeípacrch |Ímek, potíubl a poholovostní čeípac[ soupravy (vlz

u5lanovení k  pc)I.1151.2)
• polřebíié snížení htadlny podzemí vody
-lóžent  a ÍozpoJováníjednoilívÝch  balvanů

-vytahování  a Í.ošení výkopku
• svahování a píesvat`. svahů do koíiečnério ivaru. výměna homln v podíoží a v pláí)i

zr`ehoďnocené  kllmallckýml vlivy
• Íuční vykopávky. od§líaněnt koíenů  a napadávek
-pažsní. vzepJeíií a Íozepřenl vč.  přepažování (wjma štělových slěn)
• úpravií, ochíaíiu  a  očlšléní dna. základové  spáry.  stén a  svahů
-odvedenl nebo  obveder)l  vody v  okolí výkoplšlé  a ve  výkoplšu

• indéní výkopku
-voškeíé pomocné  konstrukce  umožňujlcl  pÍDvedení vykopávky (p7ÍJezďy. sjezdy,

nájezdy.  lešení.  podpéí.  konslr..  premoslěnl, zpevnéné  plochy,  zakr)^Í  a  pod.)
-nezat`riiuJe  utožeí`Í zemtí`y (na  skládku.  do  Í`ásypu)  anl  poplalky za  skládkii,  vykazu]Í

•.   .         -         '

1                                   371                                    171201 ULOŽÉNI SYPAN INy DC) NAsypů A NA SKLAOKY BEZ ZHUTNEN 1 M3              1                447.150               1 

uložeíií zeminv a kameíiiva na skládku

položka zahmu|e:
• komplew proveder)l zermí konstrukce do píedepsaného `vaíu
• ašetíenl úložlšlě  po  celou  dobu práce  v  něm vč. klimauckých opatření
-ztížeíil v  okolí veďení. koíistrukcí a  ob/eklů  a jejlch dočasné zajlšlění
• ztlžení provádění ve zllžeí`ých podmínkách a  slísnéných prostorech
-zlížeíié  ukládán[ sypanlny pod vodu
-ukládánl  po  vrswách  a  po jlných  nutíiých  6ástech  (flguíách)  vč.  dosypávek
-spoušiéní a  nošeí)l  materiálu

-úpíava.  očlšlění a  ochíana  pod!ožÍ  a  svahů
-svahování, uzavííání povíchů svahů
-udržovánl  úložjšlé  a jeho  ochrana  proll vodé
-odveder)l nebo  obveďen[ vody v  okolí úložjš(ě  a  v úložlštl
-veškeíé   pomocné  konstíukce  umožťlujtcl pÍovedenl  zemní kons{Íukce   (pJíi.ezdy,

s|ezdy.   nájezdy. lešení, podpěmé koristíukce. přemosléní. zpevnéné plochy. zakr)^l anod,\

1                            asl                             1738ol ZEMNI KRAJNIC E A DC)SYPAVKY Z NAKUPOVANycH MATERIALU M3              1                    1.800                  

dosypávka  nezpevnéné  kra|nlce  ze  Šlěíkodrlé  11200mm
odméJeno v acad
0.2S-_1.800rA]

položka zahmoje:
• kompletní proveďenl zemnt  konslrukce  v5etíiě  Íiákupu  a  dopravy maleílá)u  ďe

zadávact ďokumeniace
-úprava   ukládaného   maleítálu   vlt`Čením.   tiíděním.   promícháním   nebo

vysoušením.   príp.|tíié  úpíavyza  účelem zlepšenl|eho   mech. vlastností
-hutnění I Íůzné míq/ huíněíií
• ošelřenl ú!ožlšlé  po celou  dobu  práce  v  něm vČ.  kllmatlckých  opatíení
-zllžení v ot;olí vedenT, konstrukcí a  objektů  a |ejlch  dočasné  zaJIšiěnt
• zllžeí)Í provádění vč. hutnění ve zllžených podmínkách a slísnéných prostoíect`
-ztlžené ukládáíií sypar)lny pod vadu
-ukládáí)[ po vístvách  a  po jTných  nulných Částech  (ngurách)  vE.  dosypávek
-spoušténl  a  nošení maleríálu

-výměíia  částí zemní kor)stíukce  znehodnocené  kljmallckým[ vlivy
• svahování. hulnění a uzavííání povrchů svahů
-udržování úlož]Ště  a |eho  ochrana  prDll vodě
-  odvedeíil  Íiebo  obvedeíií vody v okolr úložiště  a v úložlštl

• veškeíé   pomocné  konslrukce  umožňu|ÍcÍ pÍovedenl   zemní konslíukce   (přUezdy.

sjezdy.   ná|ezďy. lešení, podpěmé konslrukce. pJemoslění. zpevněné plochy. zakDIÍ aDod,\

|                                391                                174211 ZASYP JAM A RYH  ZEMINC)U  BEZ ZHUTNÉNl M3              1                  27.000                 1

1                                   401                                   174811

zemlnouzmez].skládkv
obsyp křldel .. 27=14,00C) [A)
dosypánl svahu komurilkaco : 1 2.o,5--6,ooo [8]
zásyp po odslranéné zJdc® : 7-1=1.000 [C]

a+b*=27.000 [D'
položka zahmuje:
-kompleln[ provedení zemnl  konstrukce vČ. výběíu  vhodného  mater|álu
-úpíqvo   ukládanóha   matorlálu   vlhčontm.   lrídóním.   promícháním   nebo

vysoušením.   př/p.jlné  úpravyza  účelem zlepšeníjeho   mech.  vlsstností
•  ošelření úložlšlé  po  celou  dobu  práce v něm vč.  k!lmalíckých  opa!Íeíil
• zlížoíií v okolí vedeíií.  konslrukcí a  objeklů  a je|lch  dočasné zajlštóní
• ztížeíií pÍováďěnl vč. hulnénl ve zlížených podmínkách a stlsněných pÍosloíech
• ztížené  ukládánl  sypanlny pod  voďLi
-uk!ádánl po víslvách a  po |lných nutných čáslech (tlguíách) vč. do5ypávek
-spoušlění a  nošenl malertá(u

• výměna  částí zemní korislrukce  znehodnocené  k]lmallckýml vlivy
-udržDváí)l  úlož]Šlé  a jeho  ochíana  protl vodě
• odveďení nebo  obvedenl vody v  okolí úlož]Šlě  a v  úložlšti-ve§kerépomocnékonslíukceumožňujícíproveder`lzemnl konstnJkce   (pii|ezdy.s]ezdy.nájezdy.lešení,podpěmókoíistrukce.Fřemoslění.zpevněnép(ochy.zakíy{Í  aDod_\

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3              1                 130,386              

zásypy se ztiulněním po vrswách75%znakiipovaí)ýchmateriálazásypjampood5traíiěí`ÍpllolpÍo převázku na  poz.č.3627/8adměíenovacad



zásyp rubu opěr 6.(6, 5+2.o+2.o+B.O)=111.0oo [A]

prosior mezl moslorri a lávl<ou : 2.(15+16)=62.0oo [8]
celkom:o+b--173,0oo[C]

0,15-173=129.750[D]

zásyp po píloiách : o,636--o,636 [E]

d+o=130,386 ÍF1

poiožka  zahínuje:
-kompleLní pÍoveďent zemní koíislrukce včelné  nákupu  a  dopíavy maieriálu  dle

zadávací ďokumenlace
• úprava   ukládaného   maleítálu   vlhčením,   U/déíilm.   promícháním   nebo

vysoušením.   pri.p./lí`é  úpravyza  účelem  zlepšenlJeho   mech.  vlasiriosli
• humění 1 různé mtry hulnéní
-ošeiíenl úložlšté  po  celou  dobu  práce  v ném  vč. kllmallckých  opatrenl

• ziížeíií v  okolí vedení,  koíis(rukct  a  objektů  a jejlch  dočasné zajlšiění
• zlížení provádéní vč. hutnění ve zlížených poďrnínkách a slísněných prostoíech
-zllzené  ukláďání sypanlny pod vodu
• ukládáí)Í po vÍs`vách  a  po jlných nulných částech  (ílguíách) vč.  dosypávek
-spouštění  a  no5enl  ÍTiateriálu

• výměna  čáslí zemní kons{Íukce znehodnocenó  kllmallckýml  vllvy
-udržování úiožišté  a jeho  ochrana  píotl vodě
-odvedenl  Íiebo  obveden[ vody v okolí úloži§té  a v úložlšt!
• veškeíé   pomocné  konstíukce umožňuJÍcÍ pÍovedeí`í   zemní konslrukcB   (při.jezdy.

s)ezdy.   nájezdy, lešení.  podpěmó  konstíu kce.  píemDslěnl. zpevnéné p!ochy. zakíylí  anod.\

I                                 411                                   177101 ZEMNI HRA2KY ZE ZEMIN SE ZHUTNÉNIM M3             1                 25.000                1  

v koDlé potoka. včetíiě údržby -2ks
odměieno v acad
2.2.50.5,0--25.000(A]
poiožka zahmuje:
-kompíelí)l  provedeiil zemnl  konstmkce  vč. výbéíii vhodného  maleriálu
-úpíava   ukládaného   materiálu   vlhčením,   liíďéním,   promíchánlm   nebo

vysoušentm.   pfíp.jlí`é  úpravy za  účelem zlepšeníJeho   mech.  vlastností
-hulnéní I  Íůzné mlíy hutí`ěnt
-  ošeiíení úložlště  po  celou  dobu  prace  v  ném vč.  kllmallckýct`  opalření

• ziížeíií v cikolí vedenl,  konsiíukcí a  objektů  a Jetlch  dočasné  zajlštšíil
-ztížeflt prováďění vČ. hutnónl ve ztlžených podmínkách a s`ísnéných prostorech
• ztížené  ukJádánT sypaí)líiy pod  vodu
-ukládání po vÍswách  a  poJlných nutných  částech  (t7gurách)  vč.  dosypávek
• spouš`énl  a  nošení maleítálu

-výména  částí zeíí`ní konstíukce  znehodnoceí` é  klimatlckýmt viivy
-ručni liutnění a výplň jam  a  píohlubnl v  podlož[
-úpíava.  očlštéiií, ochrana  a  zhutnění podloží
-svahovánt.  hutnéní a  uzavíránl  povíchů  svahů
• zHzení lavic na svazích
-udížovánl úložj§ié a |eho ochrana proll vodě
•  odvedení nebo  obvedení voďy v okoll úložlšté  a v úložjš{l
• veškeíé   pomocné  konslrukce  umožAujícl  provedenl   zemnl  konslrukce   (pií/ezdy.

s|ezdy,   nájezdy.  lešení.  podpčmé  konstíukce.  přemostění.  zpevněné  plochy.  zakD4l  aÍ)Í)d\

1                                 421                                  180901 VSEOBECNÉ UPRAVY OSTATNICH PLOCH M2             1                324.000              1  

úprava  podkladu vozovky v předpolí mostu pÍo  položenl  nových  vrslev

(doplnéní.  člštěíií,  apod.)
odměíeno v acad
49+275--324.000(A]
Všeobecné  úpíavy musl zahmovat úpíavu území po  uskiitečnénl slavby. lak Jakje

požadovár)c) v zadávacl dokumentacl s vý|lmkou lěch píacl, pÍo kteíé jsou wedeny
samostatíié ooložkv.

|                                 431                                  181301 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNÉNl M2              1                  10.000                 1  

úprava ieíénu  po  pÍoveder)l  kotveí)Í převázky na  pozemku  č.3627/6.
uveďenl zahíadv do  Důvodniho slaw

DoložJ{a  zahmule  úoravu  D!áné  včetně vvÍovná nl vÝškovÝch  Íozdílů

1                                 441                                  182331 RoZPROSTREN I ORNICE V ROVIN E V TL DO O.20M M2             1                140.000              1   

dopíovodné  plochy
zahíada na poz.3627/6 .10m2
odměieno v acad

položka zahr"je:
nulné premísléní omlce z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozorostíeíií oÍÍ`lce  v  piedeosané  lloušťce v Íovíné  a  ve  svahu  do  í:5

1                                   451                                    182411 ZALOZENI TRAVNIKU  RUCNIM VÝSEVEM M2             1                140.000               1 

Zahmuje  dodání přeďep5ané  líavní smést, |eJl výsev r)a  omlcl. zalévání.  první
ookosení. lo vše  bez ohledu  na  sklor`  lerénu

1                              461                           4659231 PŘEDIAZDÉNl oLAZBY Z E ETON DLAZDIC M2              1                    7.000                   1 

2

Íozebíáíií sláv.dlažby chodntku v mlsté převázky a u pormtku
odméíei`o v acad

pÍovázJ<a : 2.2.i ,5.1,o=6,oo0 [A]
pomnlk:1,o.1.0--1.000[B]

B+b=7.000 ÍC1
-pod pojmem .předláždénl. se rozuml Íozebránt stávajlcí dlažby a pokládka dlažby ze

stávajícího dlažebíilho maleíi.álu  (bez dodávky novéhc))
• zahmuje  nezbytnou  manTpulacJ s  límlo  maleíi.álem  (nak!ádání.  dopía",  složenl,
Oč'š'ónD-doďánl a  rozprostienl maloHálu  pÍo  lože  a |eho  tloušťku pfedepsanou  dokumentacl  a

pro pieďepsariou výplň spar
-mtné zemní práce (svahovánJ. úpíavu pláně  a pod.)
-nezahmule  oQdklaď  ood  dlažbii. \^Íkazule  se  samaslalně  DoložkamT SD  45

Základv2 Základv                                                                                                                                                                                                                                                               
1                                  471                                  213411 DRENÁ2NI VRSTVY Z PLASTBETONU  ÍPLASTMA1.TY` M3              1                    0.086                  

2ks
odměřeno v acad
2.0.006.7,2=0`086 |A|
Po!ažka zahmiije:
-doďávku pfedepsaného  materlálu  pro drenážní víslvu.  vče[ně  mlmoslavenlštnl  a

vniirostaveíitšlnt dopravy
- oÍovedent drenážní vrsM/ oíeďeDsanÝch rozméíů a  i)ředei)saného WanJ

1                                 481                                 214611 SEPARACNI GEOTEXTILIE M2             1                  93.500                1 

ochíana  lzolace  rubu rám.slo]ek  a  obaler`Í díenáž.tíubek
8009/m2
odměřeno v acaď. vlz PD SO 201

1 i30~ 5-1.212.5=93.500 IA1



Položka zahmuje:
-dodávku  predepsané  geotexlllle
-úpíavu.  očlšténí a  ochíanu podkladii
•  pjichyceí)l  k podkladu,  případnó  za`lžeíií

•  Ůpravy spojů  a za;lštění  okíajů
-  úpravy pÍo  odvoďíiéíil
-nulné přesahy
-mlmostaveíiTŠW a  vnilrostaveni§lflí dopíavu

eíit  11 v zaďávací dokum en(acl  uvedeíio  níiak   ledná  se o  nakui)ovanÝ maleriál

1                               491                            2243131

n.PILC)" Z PROSTEHC)
8ETONUC16/2D M3              1                   1.484                

plloty pÍo záporové  paženl
DN3oomm.  dl.1.5m
odměíeiiD  v acad. vlz PD  SC) 201
zápor.pazeril : 8.3.14.o.15-o,15-1,5--0,848 [A]
I(oNenííýevázky:6.3.14.0.15.0,15.1.5--0.636[B]

a+b--1.484{C]

poiožka  zahínuje:
-  ďodánl   čeístvého   belonu   (belonové   smésD   požadované   kvalí{y.  jeho   uložení   do

požadovaného  lvaru.  konz!stencl  čeíslvého  betQnu  a způsobu  hutnění.  ošetrenl  a
ochranu betonu
-zholovení nepíopuslného. míazwzdomého beionu a  betonu požaďwané iívanlivosll

a vlaslností
-  užltl  potřebných píJsad  a  lechno!oglí výíoby betonu
-zňzení pracovních a  dllalačních spar. včelné polřebných úprav. výplné. vložok.

opracování.  očlšténí a  ošelření
• bednéní   požadovaí`ých   kons[r.  Uzlraceíié)  s  úpravou   dle  požadovaíié   kvality

povíchu beionu. včelně odbe ďňovacích a odskíužovacích píostředků
-  podpémé   t`oiislr.  (skíuže)  a  lešení všech díuhů  pro beďněnt, uloženT  óeístvého

betonu. výziuže a dopmkových koristr„ vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnoslních  opalrenl  a základů  lěchto  koíistrukcí  a le5enl
• \o^vorení Í`oleví)Ích Čet.  kape5.  nálitků.  a  sedel
-zJízeíií  v§ech   požadovaíiých   otvorů.  kapes.  výkJenků.  pros`upů,  dulín.  díážek a

pod., vč. zllžoní práce a úpiav   ko!em nlch
-úpía\q/ pro osazeíií vyztuže. doplňkových konstrukci a vybavení
• úpía\Íy povíchu pÍo  poÍožent  požadované  lzolace. povlaků  a  nátérů,  případné

vyspraveí)l
• zllžení píáce u kabelových a lnjektážnlch tmbek a osiatních zařJzení osazovaných do

be'onu
-koiislitikce  belonových kloubů , upeví`ěíií kolevních  pwků  a  doplňkových konstrukcí
-nálěíy zabraňujícl soudížnosi belonu a bednění
-vyplň. těsněí)l   a  imeleíií spar a  spojú
-opatřeíil   povíchů   belonu   lzolací   proll zemní vlhkDstl v částech.  kde  pííjdou do  styku

se zemlnou riebo kaííiei`1vem
• pÍJpadné zjízení spojovací víslvy u zákJadů
-úpíavy pro osazení zaiízeiil  ochrany korislíukce  proll  vllvu  bludných  prouďů
-  objem  betonu  pÍo  pfebalonováni a  nadbelonování. který se  nepřlčilá  ke  slanovenému

objemu  vyp!ně  pilotykčÍi)llhmd  ústíín  vrlu a  wDlnění zbÝvatící čás(l  svDanlriou  nebo kamenlvem

1                              501                              226941

-u   on   ell        o        0ZAPC)F`OVEPA2ENI  Z KOVU  DOCASNE
T                1                    2.581            

komplel. včetně  oclslranění
z HEB  14o,  pJovázka z U10o a  R DN25mm
zápor.psžení -33,7ol(glrri : 8.5.1.33,]--1  374,860 [A]
koNenl prevátJq! -33.70kgh.. 63.o.33.7=6o6.6oo [8]
Uioo .1o,6okg/m: (2`2.6,5+6.2.1).10,6=4o2.8oo [C|
FUE25-3.85k9hTl:(14+12+15+10).3,85-_196,350nj]

la+b+c+dl.0.001 =2.581  ÍE1

poiožka zahmuje opoiřebení ocelc)vých zápor. jejich osazení do pnpravených vílů
včetné zabetonování konců a obsyFu. případně |ejlch zabeíaněnl a Je]lch odstíaněr)l.OceíovápíevázkasezapočítádovÝslednéhmolnostl.

1                                511                                226951 VYDREVA ZAPOROVÉH0 PAŽENI DOÓASNA ÍKUBATURA\ M3              1                    3.283              

záporové pažení ze  díeva
Íošny''.80mm
osazení.  oDolrebenr.  odstranění
23.6.5.7.0.OB--3.283ÍA]

položka zahmuje osazení pažln  bez ohledu na druh, |ejlch opotiebení a jejichod§líanění

1                                521                            26411SI VRTY PRC)  PILOTY TŘ.  1  D  DO 300MM M              1                 49.800           

vdv oro  oilo`v záoor.Daženl
8.5.1+6.1.5*9,800 rA]
položka zahmujo:
-zřizení mu. svls!ou a vodaíovnou dopíavu zemlny bez uloženl na skládku, vilacl

práce zapai 1 nepaž. vílu
-  čorpánl vody z vrlu.  vyčíšléní vAu
-zabezpečeíií vítacich prací
-dopnvu.  nájem.  provoz a  premlstění.  montáž a  demor)táž vriaclch zaŤl.zenl  a  dalšlch

mechaí)(smů
-le!eril  a  podpémé  konslrukco  pro  píácl  a manlpulacl  s vílacím zafízení  a  dalších

mechantsmů
-vriací plošíny vč. zemních  prací.  zpevnění,  odvodíiéní a  pod.
• v pÍípadě zapažení dočasným pažri!cemljejich opotjebenl
-v případě zapažeíií suspenzí veškeíé  hospodarenl s  ní
• í`ezahmuje zapaženl (r/alýml pažnlcem[
-Í`ezahmuje  uložení zeminy nB  skládku  a  poplalek za skládkunewkazutesehluchévrlání

1                                 531                             2722111 ZAKLADY Z LOMOVEHO KAM EN E ZDĚNE NA §UCHO M3             1                 38,250           

slabillzačnl pás z kamene 500kg na začálku a  na koncl úpravy dna
se vzá/omným provázáním a se zavózántm na bíohu
odméreno v acad. vlz PD So 2ol
1.5-1.5-t7+10|-.38,250rA]
PoTožka zahmu|e ve§kerý maten.ál. výíobky a  pololovaíy. včetné  mtmostavenlšlíií a
vÍ)itíostavenlštnl  dopravy (rovněž pJesuny),  Včelně  naložeíií  a  složení.  pjípaďně  suložením.

1                              541                           2723141 zAKLADy z pRosTEHo BETONu Do c25mo Ma             1                   o.5oo           

zřízenl  nové  betonové  podezdlvky stáv.pTotu v místě  provázky
odméřeno v acad. vlz PD So 201
2-O.5m.5=O.500 ÍAi



• dodánl  Čeístvého  belonu  (beionové  smésD požadovanó  kvaliiy. jeho  uložení  do

požadovaného tvaru pň jakékow husioié výzluže, kQíiztstenct čeís(vého be{oflu a
způ§obu  hutnění.  ošelřer`l  a  ochíanu  betonu.
• zhDlovonl  nepropustnéhc), mrazuvzdoíného  be{onu  a  betoiiu požadovaí`é trvanilvostl

a vlaslnos(Í,-uiltlpotíebných  prlsaď  a  lechnoíoglf výroby be`oriu.

• 2JÍzeíií píacovnTch a  dllalačí)lch  spar. včelně  polřebných úprav. výplně. vložek.

opíacování.  očlšlění a  ošelřent,
-bednéní požadovaných kon§lí. « ztíacené) s úpravou dle požadované kvality povíchu

belonu. včelné odbedňovacích a odskíužovacích pÍostředků.
-  podpěmé  konstí.  (skruie)  a  lešenl všech  dnJhů  pÍo  bednění,  utožení  čerstvého

beloriu. výzluže  a doplňkových konsir.. vč. požadovaných otvoíů. ochranných a
bezpečnos`ních  opalřer)Í a záklaďů  těchlo  konst"kcí  a  lešenl.
• vnvorení ko`evních  čei. kapes.  Íiáiiiků,  a  sedei.
-zíJzení všech požadovaných  oworů,  kapes. výklenků, prostupů.  dutln,  díážek  a  pocl..

vč. ztížení práce a úpíav kolem nich.
• úpravy pÍo osazoní výzluže.  dDpmkových  konstíukcl  a  vybavenl.-úpravypovíchupropolctženlpožaďovanélzolace.povlakůanálérů.  přrpadně

vyspíavení,-zlíženípíáce u kabelových a lnjektážních líubek a  ostatních zaii.zení osazovaných do

belonu.-konstíukce  belonových kloubů.  upevnéní kotevních pívků  a  ďoplňkových konslrukcí,

-nátěíy zabmílujrcí soudížnosl belonu a  bednění.
• výplň.  lésněnl  a tmelení spaí a  spojů.
•  opaiíení povíchů  beionu Ízolací píotl zemm vlhkostl v Částech.  kde  pří)dou do  styku

se zemlnou nebo kamenlvem.
-piípadrié zrízení spojavacl víslvy u  základů.
- úpravy pÍo osazení zaíízení ochrany konstrukce proll vWu bludných proudů.

1                              551                           2723251 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3             I                 20.412            

C 30/37 XF3
odméřeno v acad. vlz PD SO 201
2`2.1.0.6.8.1 =20.412 ÍAI

• dodání čerswét`o  betonu (belonové směsD požadované kvallty. jehci uložem ďo

požadovaného lvaíu pn ]akékow hustolé výztuže, konzlslencl čeístvého belonu a
způsobu huiněnT.  ošelřeril  a  ochíanu  beloniJ,
• zholoveíil iiepropustného. míazuvzdomého betoíiu a belonu požadovar)é trvanllvosti

a vlsslnosll.-užitlpotrebných  piJ5ad  a  lechnologl[ výíoby belonii,

• zJízení píacovních a dilalačních spar. včetně polřebných úFíav. výp)ně. vložek.

opíacovár)l.  očtšlění  a  oše{řeril,
• beďnénl požadovaných konstí.  q ztíacené) s úpravou dle požadované kvallty povíctiu

belonu. vče`ně odbedňovaEích a odskíužovacích proslředků.
• podpěmé  konstr.  (skruže)  a  lešení všech díuhů  pÍo  bednění.  uložent  čeístvého

belonu. vyzluže  a doplňkových konslr., vč. požadovar)ých oworů. ochraníiých a
bezpečnostních  opatferil a základů  lěchto  kons(Íukcl  a  lešení,
• vylvofenl kolevnich  čel,  kapes.  nálilků.  a  sedel.
-zíi.zení všech  požadovaných  otvoíů.  kapes, výklenků.  proslupů,  du`ln.  díážek a pod„

vč. ztlžeíií práce  a  úprav kolem nlch,
• úpravy pro  osazeíií výztiiže.  ďoplňkových konstíukcl  a  vybavení.-úpravypovíchupÍopoloženlpožadovanélzolace,povlakůanálěrů.  př/padné

vyspíaveíit,•ztlženlpíáce u kabelových a !njek`ážních irubek a  ostalnlch zaři.zení osazovaných do

belonu,-koíislrukce  betonových kloubú.  upevnění kolevnlch pivků  a  doplňkových  korislmkcí.

• nálěv zabraňující souďržnos` be(cnu a  bednění.
-výpíň,  iěsnéí`l  a imelení spaí a  spojů,-opatíeí)Ípovíchúbelonulzolacípíotlzemiil vlhkostl  v  částech.  kde  pří)dou  do  slyku

se zomlnou nebo kamenlvem,
-př/.padné z;Ízení spoJovacl vÍswy u základ ů.
• úpravy pro osazer)l zafízení ochraí`y t`onstíukce  protl vllvu  bludných pÍoud ů.

1                              561                           2723651 WZTUZ ZAKLADU Z OCEL110505,  85008 T               1                   3.264            

0.16Vm3

20.4.O.16~*,264rAI
Poiožka zahmuje veškeíý materlál.  výíobky a  polDtovary.  včelné mlmos!avenlštnl  a
wltíostaventštnl  dopravy  (ÍDvnéž přesuny). včelí`é  naložení  a  složení.  pŤÍpadně  s
uložen'm-dodáíiíbeionářské výziuže v požadované kvalilě. stííhání. Jezánt,  ohýbání a

spo)ovánl  do  všech  požadovaných ivaíů  (vč.  aímakošů)  a  uloženi s  požadovaným
zajlšlériím  polohy a  !cÍ)^Í výztLiže  belonem.
-veškeíé svaíy Íiebo jiné  spo|e výztuže.
-pomocné konslrukce a píáce pro osazení a upevíi6iií výztuže.
-zednTcké výpomocl pÍo montáž be(onáíské výztuže,
• úpía\q/ výzluže FÍo osazení doplňkových konslrukcr.
-ochrariu výztuže do doby je|lho zabelonování,
• úpmvy výztuže pro zJÍzení železobetonových kioubů, kolevních prvků. závésr`ých ok

a doplňkových konsl"kcl,
-veškeíá  opatíení  pro zsjlšiěril soudržnostl výztLiže  a  belonu.

-vodívé propojení výztuže. které Je součástí ochíany konstíukce protl vwům bludných

pÍoudů. vyvedenl do  měřících skři.Íií nebo  míst  pÍo  měíenl  bludných  proudů  (vlasmí
měíícl skJíně se wáďějí položkaml SD 74).
-povíchovou anllkoíozí)l Úpíavu výztuže.
• sepaíacl výztuže.
-osazenl měřících zaJÍzení  a  úpíavy pÍo  ně,enlméříÍhskiínínebomístnroměření bludnůch  r)mudů

I                            571                         2723661

Il,Saz                 CCVyzTUZZAKIADU Z KARI Sm
T              1                  0.580          

výzluž podklaďnlho belonu
KARl síť 8/100/100
2.29.8-1,25.O`OO1=0,580ÍA]



J;1l-roslavenlštn.I dopíavý (rovnéž pře-suny). včelně  naložeí)Í s  složonl,  případné s
uložením
• dodánl  betoíiářské výzluže v požadované  kvallté.  stiíhánl, Jezaní,  ohýbánl  a

spo|ovánl do všech požaďovaných lvaíů (vč.  amakošů)  a uloženl s požadovaným
zaJIšlěntm  polohy  a kryll výzlužB  betonem,
-vsškeíé svaíy nebo jlné spoje výzlužo.
-.pzooTno,EF€#pns,m"o*ixp=p=ocn%pz,ob_eo,%anz?e,?if#ze,vun?ěe:'výzhže.

::8;araY%uvy#Z#:ie"d°o°dsoabz;jn:ndh°oP±kbaeťí::vká°#,:trukcl.
•úpíavyvýzlužepmzři.zeníželezobelonovýcht`loubů,kolevníchprvků,závěsnýchok

a  doplňkových koíis{Íukcí.
-veškeíá  opatíenl  pÍo zajlstěnl soudržnosll  výztuže  a  beloriu,
-vodivépropojenlvýztuíe.kleréjesoučástíochranykonslrukceprollvwůmbludných

proudů. vyvederi[  do  rr)éHcích skři.nl  nebD mísl  pro  mérení bludných pÍoudů  (vlasm
mérící skřl.ně se wádějí položkaml SD 74).
• povíchovou antlkoíozfií ůpravu výzluže.
-sepaíacl výztuže.
• osazení měncích zailzení a úpravy pro né,

135813173251

Svlslé  konstrukceRIMSYZEZELEZC)BETONLJ  DO  C30/37

1

C 30k}7 XF4

provedenl ii.ms koríiplel, včemě perietračnlho nátěru
povích opatfi( pnčnou stríážlvčelnó25ksvítůDN2omm. dl,20omm   pÍo kotvy iíms vČ.kolevnl záwky

odméřeno v acad   viz PD So 201
0.2-{12.B+12)=4.960(A|

položka zahmuje:•dodáníčeístvého belonu (belonové sméso požadované kvalily. jeho uložeí)l do

požadovaného tvaru pn Jakékollv hustolé výztuže, konzísteíicl Čeíswého betonu a
způsobu hutnění,  ošelřenl  a  ochranu  belonii.-zhotovenliiepíopustnéhD.mrazwzdDíného  belonu  a  be{onu  požadovaí`ó lívanwostlaViasillQsti.

• užití potiebných pií§ad  a  lechnologll výroby be[onu.
-zrízení píacovních a di!ata 5ních spar. včelně  po`iebných úprav. výplně, vložek,

opíacovár)l.  očl§tóní a  ošetřent.-bedíiěíilpožadovanýchkonstr.  a ztíacené)  s  úpravou  díe  požadované  kvalny povíchu

belonu. včelně odbedňovacích a odskíužovacích pÍostíedků.
• poďpěmé  kDnslr.  (skíuže)  a  lešeí`Í vŠoch díuhů  pÍo  bedněíií. uložení Čeístvého

beloriu. výztuže  a  doplňkových konslr., vč.  požadovaných  oWoÍů,  ochraí`ných  a
bezpečnostních opalienl  a záklaďů  těchlo konstíukcí  a  lsšoí)l,
-vywořenl kotevních  čel.  kapes,  náli`kti.  a  sedel,
• zJÍzení všech  požadovaných  ciwoíů.  kapes, vyklenků.  prostupů,  ďulln.  drážek  a  pod„

vč. ztlženl práce  a úprav kolem nlch.
-úpíavy pÍo osazení výzluže. ďDplňkových konstíukcí a vybavení.
• úpíaw povíchu pro  položenl požadované lzo!ace.  povlaků a nálěrů,  případně

vyspíavení.•zllženípráce u kabelových a lnjektážflích Írubek a  osta!ních zaíízent osazovaných do

be'Onu.•konstíukco belonových kloubů, upevněíií kolevnrch pr/ků a doplňkových konstíukcí.

-nálěry zabíaňu)ÍcÍ soudížnosi belonu a bedněnl.
• výplň, tésnéní a tmelení spar a spo|ů.
-opatíení povrchů  be.onu  lzolacl  proll zemnl vlhkos`l  v Čásiech. kde  pfi/dou  do  styku

se zemlíiou  nebo  kamenlvem.
-pfípadíié  zřízenl  spojovací vrswy u základů.
• úpravy pÍo osazenl zařízenl ochíany konstrukce píoll vWu bludných proudů

1                               591                            3173651 VYZTUZ RIMS  Z OCELl  10505.  85008 T              1                  0.893             

cca  t80ko/m3 belonu
4.96.O,18=0,Ei93  [A]

položka zanmuje:
• dQdáíil  belonáíské  výzluže v  požadované  kvalilě.  stjlháíií.  řezání,  ohýbání a

spo|ování do  všech  požaďovaných  lvaíů  (vč`  armakošů)  a  uložeí)Í s  požadovaným
zajlštěním polohy a krylt výztuže  belonem,
• veškeré  svary nebojTné  spoje  výz[uže.
-pomocné konslíukce a práce  pro osazení a upevnění výztuže.
• zedí`lcké výpomocl pro moíitáž betonárské výzluže.
• úpíavy výz`uže  pÍo  osazenl  doplňkových  konslrukct.
-ochíanu výz{uže do doby Jejího zabetoíiovánt,
-úpravy výz(uže  pÍo zřizenT železobetoí`ových kloubů. kolevních prvků. závěsných ok

a  dciplňkových  konstmkcí,
-veškeíá  opauení pÍo zajlšlěíil  soudížnostl výzluže  a  betonu.
-vodivé  propojenl výzluže,  které je  součáslí ochrany konslíukce  protl vlivům  bludr`ých

pÍouďů, vyvedení do  mérJcíct`  skřJní nebo mís(  pro  méíení bludíiých  pÍoudů  (vlaslnl
měfící skiíné se uvádějl položkaml SD 74)
• povíchovou anllkorozní úpíavu výzluže,
-sepaíacl výztuže,
-osazení měřících zai/zení a úpíavy pro ně.
-osazení  méříclch  skřlnl  nebo  míst  nro  měíenl  bludr)Úch  i)roudů

1                              601                           3333251 MOSTNI OPÉRY A KŘIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3             1                 56.500          

mostní Íámové  KCE
včetně komplel podpémé skruže  a s vlysem s lelopočtem do líce křídla
C 30/37 XF2
odměreno v acad  v!z PD SO 201
s(o|ky:0,§.(20+21)--20.500ÍA]
k]Ídla:0,6-(6,0+6,5+6.0+5.5)--14,400P]
pflčel: 3,07,2.21.600 ÍC]

a+b+c=56.500  rD1



- dodánl čeíslvého belom (belonové směso požaďované kvality. |eho uložení do

požaďovaného tvaru pn jakékow husloté výztuže, konzlslencl čeíslvého belonu a
způsobu hu`néí)í.  ošetřenT a  ochranu  belonu.
-zholoveí`l nepíopustného. mrazwzdomého belonu 8 belonu požadované trvaí`Wosll

a vlastnostl.-uzitípolřebných  přlsaď  a  !echnolQgll výroby belonu,

• zřízení  píacovíilch  a  dilatačních  spar. včelriě  políebí`ých  úprav.  výplně.  vložek.

opía[ovánt.  očlšiěnl  a  oše[renl.
-bedněnl požadovaných konstr. q ztíacené) s úpíavou dle požadovanó kva!lty povíchu

beionu. včelně odbedňovacích a  odskíužovacích proslredků.
-  podpěmé  konstr.  (5knJže)  a  lešeiil všech  díuhů  pÍo  bednění.  uložoní čerstvého

belonu, výzluže a dopljlkových kons{r.. vč. požadovaných olvoíů. ochíamých a
bezpečnosmích  opaiřenl  a  základů  těchio  konslíukcí  a  lešenT.
-vylvoíeíil kolevních  čel. kapes. nálllků,  a  sedei.

-zjízenl všech požadovaných otvorů.  kapes.  výklenkú.  pÍostupů.  dutln.  drážek a  pod..

vČ. zilženl  práco  a úprav  kolem  Íilch.
-úpíavy pÍo  osazení výzliiže.  dopíňkových konstrukcT a  vybaveí`Í.
-úpíayy povrchu  pÍo  položení požadované Jzolace.  povlaků  a  ná`ěrů.  při.padné

vyspíavení.-zltženípíáce  u  kabelQvých  a lnjeklážních tíubek a  osla(Íiích zaíízeíií osazovaných  do

belonl,.•kons`rukce  belonových  klou bů.  upeví`énl  kotevních  prvků  a  doplňkových konstrukcí.

-nálěry zabíaňuJÍcl  soudížnost belonu  a  bednění.
-výplíi, lésnéní a  lmelenl 5paí a spo|ů.-opairenJpovrchůbeioíiulzolacípíoilzemm vmkosil  v částech. kďe  přijdou  do  siyku

se zemlnou nobo  y\amenlvem.
-přípaďné  zíízeíil  spojovact víslvy u základů.
• úpíavy pÍo  osazenl zaí/.zení ochrany kon5lrukce proll  vWu  bludných  proudů

1                                611                            3333651 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z C)CELl  10505.  85008 T               1                    9.040                  1

výz`ui stoJky,  kfíďel  a  příčle
cca  160ka/m3  be`onii
565.O.16--9.040rA1
Po'iožk'a zahmu]e veškerý  materlál,  výrobky a polo`ovary. včelí`é mlmoslavenlštnl  a
vnltíoslaveíilštní dopíavy (Íovnéž přesuny). včehě naložonl a složení. pHpaďně s
uložením•dodáíilbeloriálské výzluže v požaďovarié kvallté. sm.hání. řezání. ohýbání a

sF)ojovánl do všech požaďovaných tvari  (vč.  amakošů) a uložení s požadovaným
zaJIšlěním  polohy a  krní výztuže  betonem.
-veškeré svay nebo jlné spoje výztuže.
• pomocné konstrukce  a práce pro osazenl a upevněn[ výz`uže.
-zednlcké výpomocl pro mor`táž betonáist`é výzluže.
• Úpíavy výztuže pÍo osazení doplňkových konstrukcí,
-ochranu výztuže do doby je|lho zabe`onování,
• úpmvy výztuže pÍo zHzeíií železobelonových kloubů, kotevních pwků, závěsných ok

a  doplňkových kons(Íukcí.
-  veškeíá  opalfent  pro za|lš(óní soudržnostl výztiiže  a  belonu.
• vodivé  pÍopojenl výziuže. ktoíó je  součástí ochrany konslrukce  pro(l vlívům  b!udnýchproudů,vyvedeníďomě?Ícíchskf/nínebomís(proměřeí`lbludnýchproudů(vlastr`t

měřící skři.ně  se wádějí položkaml SD 74).
• povíchovou anllkorozní úpravu výzluže.
• separacl výz!uže.
•  osazeíií měřících zaiízenl  a  úpJavy pÍo  né.Íéříí.lchkiínímbomíslnroměíení  bludnúch  nroudů

I                             621                          3429511 STÉNYAPŘICKYVÝPLŇAC)DDÉLZEDREVAMÉKŘEHO M3              1                    0.080                  1              80  000.00

41631420314|

obnovem stávaJÍcího plolu v míslě provedenl píevázky
nový  dtl dievěného  píkeíiného  plolu 2.ox2.om
z dosek tl.20mm
odměíeno v acad
O_02'22--0.080[AI
--díienská  d.okumentace. včelně  iectmologlckého pjedplsu spo]ovánl.
-dodáíií   materlálu   v  požadované  kvalitě  a výíoba  konslrukce  (včelné   pomůcek.

přípravků a prostredků pro výíobu) bez ohledu m náročnost a |e|l t`molnosl.
• dodání spojovacího ma`eílálu.
-zrízení   mQntážních   a   dllatačních   spojů,   spaí. včelné políebriých úpíav, vložek.

opíacovánl.  očlštění a  ošetřeíií,-podpěí.konstí.atešer`lvšech  d"hů  pro  montáž konstrukcí 1  doplňkových. včeiné

požadovaných otvoíů. ochramých a  bezpečnostních opaiíení a zák!adů pro iyto
konstíukce  a  lešení,
-montáž konslíukce na slaveiilštl. včetně  mor`tážtiích  pÍostíedktí a  pomů cek a

zedntckýct` výpomocT.
-výplň. tésněnt  a  lmelBnt spar a  spoÍu,-všechnydmtiyocelovéhokotvení,

-  dllenskou  piejímku  a moi)lážní píohlídku. včslíiě  požadovaných dokladů.
• zJi.zení ko`evních  otvoíů  nebo jam, nejsou-ll  čásll|íné  konstíukce,
-osazení koiven[ nebo přímo čás`Í konsimkce do podpůmé kor`strukce nebo  do

zemlí,y,•výplňkDlevntch  olvorů   (príp.   podlill   patních   desek)  mal(ou.   betonem   nebo  jií`ou

spectálí`l  hmolQu.  vyplnént Jam zemíoou.

-veškeré  úpravy díeva  pro zlepšenl Jotio  užilnýct` víastnoslí  ampíegn ace, zpevňwá níapod.)'
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-dodání čeístvéhci  belonu  (beionové  směsD  požadované  kvality. |eho  uloženr do

požadovaného `vaíu pn |akékoliv hustoté výztuže, koíizlslencl čerstvého betonu a
způsobu htnéí)Í. ošelření a ochranu belDíiu,-zho`ovenTnepíopustného,mrazwzdomého betonu a be{onu požadované lrvanwosl!

a  vlastnostf.-užítípolrebíiých  pHsad  a technologlí výíoby betonu,-zri'zenípíacovníchadllalačníchspaí.včelnépo(Íebných úpíav, výplně, vložek,

opíacovánl.  oČIŠ`énl  a  ošetíení.-bedněn(požaďovanýchkonslr.  0 zlracené)  s  úpíavou  dle požadované  kvalily povíchu

bQlonu. vče`ně  odbedňovaclch  a  oclskružovacích  proslíedků.
-poďpémé  konslr.  (skruže)  a  lešeíil všech  dmhú pÍo  bedíiěflí,  uloženi  čeíswého

betonu. výztuže a  dopmkových koflslí.. vč. požadovaných olvorů. ochranných a
bezpečnostních opalfení  a  základů těchto  konslrukc[ a  le§eí`Í.
-vytvořenl ko!evních  čel,  kapes.  náli`ků.  a  sedeí,
-zfJzení všech  požadovaných  o`vorů.  kapes.  výklenků.  píostupů.  dutln,  ďíážek  a  pod.,

vČ. zilženl práce  a úprav kolem nlch.
-úpíavy pÍo osazer)l výz(už8, doplňkových konstrukcl a vybavoí`í,
-úpravy povrchu pÍo položenl požadované lzolace, povlaků a nátérů, přípaďně

vyspravenl.•z{lženípráce  u  kabelových  a  lí`]eklážních  {Íubek a  oslalí)lch zaři.zení  osazovaných  do

be'Onu'•konstíukce  belonových kloubů.  upevnénl kotevních prvků  a  doplňkových koí)slíukcí.

-nátéíy zabíaňující soudržnos` belonu a  bednění,
-výplň,  (ěsněnl  a  LmelenT spar a  spojů,
-opalřenl povíchů  beionu Jzolacl píotl zemní vlhkostl v čás`ech, kde  piijdou do  styku

se zemlíiou  nebo  kaííienivem,
• piípadné 2ř/2ení spojovacl víslvy u základů,
• úpravy pÍo  osazení zaíízent  ochrany konstíukce  píoll vllvu  b!udných  proudů

641                           4513121 PODKLADNI A WPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3              1                   8.700             

c  t2/15 XO
odměfeíio v acad. vlz PD SO 201
2.29-0.15--8.700[Al

-  dodáí)Í   čeís.vého   belonu   (belonové   směsD   požadované   kvallty.  |eho   uTožení   do

požaďovaného tvaru pri jakét(ollv hustoté výztuže. kctnzlslencl čeíswého belonu a
způsobu hulnénT,  o§el!eíií a  ochranu  beionii,
• zholovení nepropustného. mrazwzdoíného belonu a belonu požadované trvanwostl
a Vlastno 5(1,-užílípolřebných  přísad  a techno!ogll výíoby  belonu.

• zřJzení píacovních  a dllatačních spar. včelné potíebných úprav. výplně. vložek.

opíacováí)l.  Qčtšténí  a  c)šetrenl,
• bedíiění  požaďovaných   konslr.  a ztracei`é) s úpíavou  dle požadované  kval.Ú

povíchu belonu. vče{ně  odbedóovaclch a odskružovacích pÍostíedků,
• poďpérné   konslr.  (skíuže)  a  lešenl všech díuhů  pÍo  beďněflí,  uložer)l  čerslvého

belonu. výzluže  a  ďoplňkových konstí.. vč. požadovaných o`varů. ochraíiných a
bezpečr!aslních  opatíení a  základů téch(o  koíisirukcl  a  lešení.
• vylvoienl  kolevních  čel. kapes. nálllků,  a  sedel.
-zJi.zení   všecti   požaďovaíiých   otvorů.  kapes.  výk!eriků.  píostupů, dulln.  drážek a

pod.. vč` zlíženl  práce  a úpíav   ko!em  Í)lch.
-úpíavy pÍo  osazení výztužB.  doplňkových konstíukcí  a vybavenT.
-úpravy povrchu  pro  položenl  požadované lzolace.  povlaků  a  nálěíů.  přJpadné

vyspravení.•ztíženlpráce u kabelových a lnjeklážních líubek a oslalních zaiízenT osazovaných do

be'Onu.
-korislrukce  betonových kloubů.  upevněnt kolevních  pivků  a  doplňkových kor)stíukcí.
-nátéry zabnaňující soudížnosl belonu a  bednění.
• výplň. tésnéní   a tme!ení spaí a spo|ů.
-opatrení   povíchů   beionu   lzolací   pro!l zomní vlhkostl v  částech. kde  pfijdou  do  styku

se zemlnou  Í`ebo  kamenlvem,
• pii.padné  zri.zeíií spojovací vrslvy u základů.
• úpravy pÍo  osazení zaři.zeiil  ochíany konstíukce  píoll Wvu  bluďí`ýct`  pÍoudů

1                                   651                               4513131 PoDKLADNI A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTEHO SETONU Cí6/20 M3             1                   2.250              

lože pro Íubovou drEnážC16„0XO

odíí`ěřeno v acad. vlz P0 SO 201
22,5.0,1=2.250[A|

• dodání   čeíswého   betoíiu   (belonové   směsD   požadované   kvallty,  jeho   uloženT   do

požadovaného  lvaru přl )akékolív hustotě  výzluže.  kDíizt5.encl  éeístvého  belonu  a
způ5obu  hutíiéíií.  ošetrení  a  ochíanu betonLi.
-zJioloveT`Í nopíopuslného,  míazuvzdomého  t)elonu  a  belonu požadovarié  {ivanwostl

a vlastností,
• uži!Í potíebných  piísad  a  lechnologlí výíoby belonii,
-zrízení píacovnlch  a  dilata5ních  spar, vEetně  poiřebných  úprav. výplné.  vložek.

opracovánl. očlšléní  a  ošetřerií.
-bedněnl   požaďovariých   konstr. (1 ztraceí`é) s úpravou   dle požaďované   kvality

pwrchu belonu. véelně  odbeddovacích a  odskružovacích pÍostíedků.
-podpěíné   konslr.  (skruže)  a  lešeril všech  díuhů pÍo  bedněni. itložení čeíslvého

belonii, výzliiže a doplňkových konstí„ vE. požadovaných oWoÍů. octiíamých a
bezpečnoswch opatiení a základů lěchlo konst"kc[ a lešenJ.
• vylvořenl  kolevních  čel, kapes.  nálilků.  a sedel.
-zři.zení   všech   požadovaí)ých   o`vorů.  kapes,  výkleí)ků.  prostupů,  dui)Í).  díážek  a

pod.. vE. ztížení práce  a  úprav  kolem nlch.
-Úpíavy pro osazení výztuže. doplňkových konslíukcí a vybavení.
• úpíavy povrchu  pÍo  položení požadovaíié  lzolace.  pwíakťi  a  náléíů.  přJpadně

vyspravenl,•ztíženlpíáce u kabolových a lnjektážních {rubek a oslatních zanzen[ osazovaných do

bolonl,.•konslíukce  belonových  kloubů. upevnéíil  kotevních  pívků  a  doplňkových  kon5lrukcl.

• nátéry zabŇňu]Ící  soudržnost betonu  a  bednéíií.
• výplíi.  lésnění   a tmelenl spar a  spojů.
• opatíení   povrchů   beionu   lzolacl   proll zemr)lvlhko§tl v  čáslech.  kde  přljdou  do  slyku

se zemtnou nebo kameíiwem.
-případné  zri.zení spojovacl  vístvy u  záklaďů.
-úpravy pro  osazení zařízer`l  ochrany konslíukce  píoll  vWu  bíudných  proudů

1                             661                             45t57l PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMEN IVA TEZENEHO M3             1                 29.000           

štěíkopísko\q7 podsyp  ll.100mm  pod  dlažbii z lomcivého  kamene

v!z PD SO 201
oďméJeno v acacl

položka  zahínuje  dodávku  předepsaného  kameí)iva,  mlmoslaveí.ištní a
vnltrostaverilšlíií dopíavu  a jeho  uložeiií
iienl-1l v zadávací  dakumentacl  iwodeí`o  llnak.  ledná  se  o  nakuDovanÝ  maleílál

1                                671                                458501 WPLN 2A 0PERAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3              1                   24.000            



výplrl za  sto)kamT Íámu. ochramý  obsyp  stojky.
šP  0/32. hulnéno  na  lD=o.85
z nakupovaného maleílálu
odméřeno v acaď. vlz PD SO 201
6.O.-t2.O+2.01--24,000rA1

položkaza.hmujedodávkupředepsaíióhokamenwa,mlmostaver)lš(nía
víiilrostavenlšhl  dopravu  a jeha  uložen[Í11vzadávacldokumenlacTuvedeíio  nnak   ledná  ss  o  nakuoovanÝ maleílál

1                                681                                462511

nen.ZAHOZ Z LOMC)VÉHO l{AMENE
M3               1                    3.600                   1     

obsyp rubové drenáže kamenem lomovým veJ.do 200mm
odměreno v acaď  vlz P0 SO 201
22.5.0.4.0.4=3.600 |A|

poiožk'a  zahmu/e:•dodávkuazához lomovóho  y`amene  předepsané  Ííakce  včelně  mlmostaveíiištní  a

vÍ`ilroslaveiilštnl  dopíavy

Í  11 v zadávací dQkumentacl  uvedeno  llnak   iedná  se  o  nakui)ovanÝ  materíál

I                               691                               4G321  l

nen.ROVNANINA Z LOMOVEHO  KAMENE
M3              1                  80.400                1     

opevněíil koína potoka z kamene mln200kg
se založením  mln.  0,6m  pod  nlvelelu  dí}a
se vzájemným pÍovázáním a se svázáním do biehu
oďměřeno v acad. vlz PD SO 201
0`6.7`12+0.6.10-5-~80.400|A]

poloika zat`mtíie:
• doďávku a vyíovnáíií lomwého kaíriene píedepsané frakce do píedepsaného Waru

včelně  mlmoslavenlšlní  a víii(rosiaven!šlní dopravy
není-l! v zadávací dDkumenlac!  wedeno  línak   leďná  se  o  nakuDovanÝ  materlál

1                              701                           4655121 DLAŽBY Z LOMOVEHO KAM ENE M3              1                  85.890                1    

díažba z lomového kameíie 112o0mm
do  belonu  C  25/30 XF2 tl.100mm
vč.spárování maltou MC 25 XF4
Qdměřeno v acad.  vTz PD SO  201
odiázděnl za [Ímsou : (2.5+3,5+4.0+4.5) .0,4=5.8oo [A)
skluzvč.dopadi§lě:o.S.(2,0+3.0+2.5.0,6)--3.250fl3]

podél lďldla : 0,7 ®.0.0.4-fl,84o [C,]
prosďo mezl kJidlom a lávkou i ,5-1.o.(2,o+2,o)=6,0oo P]
odláždónl koryta : 7.oX),4.10+10.0,4.6.0=52.0oo H
odlázdóní sNancNého kuželo, krajnlce a pílkop : 4,0+2,o+12=18.oo0 [F]

a+b+cri+e+Í=85.B9o  ÍG1

poÍožka zahmuje;
-nmné zemní práce  (svahovánl, úpíavu pláné  a pod.)
• zri.zenl spojovacl vísivy
-zJi.zenl ložs  dlažby z cementové  malty predepsané  kvaíity a  předepsané  tloušťky
- ďodávku  a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného lvaíu
• spáíování.  lěsnéní.  lme!eíil  a  vyplí}ěnl  spar MC  případně  s  vyklínováním
• úprava povíchu pÍo odvodenT srážkové voďy
• nezahrí`ule podklad  ood díažbu   wkazuto se samostatně oolQžkaml SD 45

1                                711                             4673141 STUPNÉ A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONIJ C25Ň0 M3              1                 12.600                1  

be(onové píahy pÍo ukončení dlažby v kovtě ieky a v p@tě  svam mezl mosl.kfídlem a
siáv.lávkoii

z belonu C  25Á)O XF2
vibednéní
2ks
odméíeno v  acad_ vTz PD SO  201
2.0.8.O,6.10+2.1.5--12.600[A]

položka zahmuje:
-nulné zemrií píáce  (hloubenl rýh apoď.)
-dodání   čeístvého   betor`u   (beloí`Dvé   směsD   pQžadované   kvality,  |ehD   uložení   do

požadovaného lvaru  př] |akékollv konzlstencl  čerswéhó.betonu  a  způsobu hulí`éní.
ošelřenT a  ochíam  belonu.
-zhoiovenl nepropustnét`o. mrazuvzdomého belonu a belom požadované trvaí)Wosllavlaslnos`Í.

-užllí políebných  piJsad  a  lechnologií výroby betonu.
• zílzer)[ pracovních  a  dllalačních spar.  včetnó  políebíiých  úpíav.  výp!ně.  vložek,

opíacování.  očl5téní a  ošelřeíil,
• beďněr)l   požadcwaných   kons[r. q ztracené) s úpíavou   dle požadované   kvality

povrchu belonii. včelné odbedňovaclch a odsknižovacích prostiedků.
• podpémé   konstr.  (skri)že)  a  lešer)Í všech díuhů  pro  bednéní.  uložení čeístvého

belonu. výztuže a doplňkc)vých konstr„ vč. požadovaných oWoÍů. ochíaníiých a
bezpeEnoslíiích opalřenl  a základů těchlo konslíukcí  a lešeril,
-vytvoíení kolevních čel,  kapes.  nálitků,  a  sedel.
-zřízenl   všech   požadovaných   olvorů.  kapes.  výklenků.  prostupů.  ďutln,  díážek  a

pod.. vč. ztlžení píáce  a  úprav   kolem nlch.
-úpravy pÍo  osazeriJ doplňkových  konslíukcT  a vybavení.
-úpíavy povíchu pÍo položení požadované lzolace. povlaků a ná`ěíů, pilpadí)é

vyspravení.
-konslrukcs  belonových  kloubů.  upevíiění kotevnlch  pívků  a  doplňkových kons(rukcr.
• ná(ěv zabíaňující soudížtios( betonu a bedněíil,
-výplň, lěsněn[   a lmelení spar a spojů,
• opa[rení   povrchů   belonu   lzolací   píotlzemnl vlhkostl v  částech.  kde  piijdou do styku

se zemlnou nebo kamenlvem.
• při`padné  zfJzent  spo|ovací vÍs(vy u základů

1                             721                          56t103l PODKLADNI  BETON TŘ.111 M3              1                   16.200                 1   

výmóna  podloží v mlslě  kamen.dlažby a  přl  sllnlč.obíiJbntkii  u chcidnlku za  hubený
betcn {Í.0  60m
0.6-11+0.6-(4+12)--16.200IA1
•  dodánl  smésl v  po2adovanó  kvaliiĎ
-očlšlění podkladu

-uloženl  směsl dle  predepsaíiého  {echnologlckého  pJedplsu a zhutnénl  vrstvy v

předepsané  lloušťce
• zřízení vÍs(vy bez Íozllšení šllky.  pokláďání vÍs(vy po  elapách. včelně  píacovních

spar a spojů
-úpravu napoJení,  ukončení
-úpíavu dllalačních spar včetnó píedepsané výztuže
• nezahmuje  pos[řiky.  nátéry
-iiezahmuTe  úDravu  oovrchu  kr\^u

1                               731                               563331 VC)ZoVKoVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO  15oMM M2              1                  50.000                 1    

v předpolí mo§tu
U.ccal50mm ( proměnwá). dvě vísl\ry
odměřeno v acad. viz PD SO 201

•  dDdání kamenlva  předepsané  kvallty  a zmllostl
• rozpíoslření a zhulriěnl vrst\/y v  předepsaí`ó  tloušťce
-ziízenl vístvy bez Íozllšenl  šířky.  pokládánl wslvy po  e{apách
- nezáhmute ooslílkv. nálěív

1                                741                            5721211 11NFILTRACNI  POSTRIK ASFALTOVY  DO  1.OKG/M2 M2             1                 80.000                1      



• dodánl všech  predepsaných  maleílálů  pro  postílky v pfodepsaném  mnoiství
-provedení  dle  plodepssr`eho  iechnologlckého  předplsu
-ziizenl vístvy bez ÍozJišenl  šliky,  pokládání vrstvy po  elapách
-úDravu  naDolent   ukončenT

1                               751                           5722131 SPC)JC)VACI  POSTRIK Z EMULZE DO 0  5KG/M2 M2              1                638.000               1  

_ 111

PS,E O.50kghTi2 : 80=80.000 [A]
PS.EP O,40kgm2 : 1 33=1 33.000 |8]
PS-EPo,25l(ghri2:425--425.000[C]

a+b+c=638.000ÍDI
• ďodání všech předepsaných maleílálú pro postfiky v píedepsaném množsM
-pÍovedení  dle  pfedepsanéhD techíio!oglckého  píedplsu
-z?i.zenl víslvy bez Íozlišeí)l  šířky. pokládání vrslvy po  elapách-úDravunaoolenl.ukoiičeníASFALTC)VÝBETONPROC)BRUSNÉVRSIVYACC)11+.1ls TL 40MM

1                            761                         574A34 l M2             1               425.000              1

PMB 25/55.55odméřeíiovacad. vlz PD So 20i

-dodánl smésl v požadované kvalitě
• očlšlěnl  podkladu

-uloženl  směsl dle  predepsaného  {echnologlckého  předplsii. zhutnénl  vístvy v

předBpsané tioušťce
-zHzent vístvy bez rozllšenl šířky.  pokládání vrslvy po  etapách.  vče!ně  píacovnlch

spar a spo)ů
• Úpravu  napo|er)Í. ukončení podél  obíubnlků.  dilatačních zaiízent. odvodňovacích

pÍoužků.  advodňovačů.  vpustf.  Šachet  a  pod.
-nezahmu|e poslřiky. Íiátěíy
-nezahínuJe  lésnéní  podél  obíubr)Íků.  dllatačních zaíízeíil,  odvodílovaclch pÍoužků.

odvDdňovačů   vi]usll   šachel  a  ood

1                            771                        574C*6 l ASFALTOvy BETC)N PRO LOZNI ŮRSTVYACL 16+.16S TL 50MM M2             1                  43.00D               

ACL 16+  PMB  25/55-55
odméíoí`o v acad   vlz PD SO 201

• dodánl  směsl v požadovaí`é t`val]té
• oČIštěíií podklaďu

-uioženl směsi díe přeďepsaného lechnolDglckého píedplsu, zhutíiění vrslvy v

pjedepsané  llousťce
-zlízení víslvy bez iozllšení šííky,  pokládání vÍs(vy po  elapách, včelné  pracovních

spar a spojů
• úpíavu napojeiil. ukončení podél  obíubníků.  dilatačiiích za#zenT,  odvodňcivacích

proužků,  odvodíiovačů.  vpusll,  Šachel  a  pod.
• nezahmu|o posliiky. nálěíy
• nezahmuje  {ěs néní  podél  obíubntků,  dllala5Íiích zařízení.  odvodňovaclch pÍoužků,

odvoďňovačů.  vDustí.  šachel  a  ood.

1                             781                         574C56 l ASFALTC)VY BETON PRO L02NI VR§T\/Y ACL 16+.  t6S TL 60MM M2            1                90.000               

PMB 25/55.55
odměíeno v acad. viz PD SO 20t

-dodání smésl v požadované kvalitě
• očlšténl  podk]adu

-uložení směsl  dle  předepsanét`o technologtckého  píedplsu. zhutněiil vístvy v

přeďeFsané  tlou§ťce
-zři.zenl vístvy bez Íozllšenr ŠÍJÍ;y.  pokládánl vístvy po  etapách.  včelně píacovnlch

spar a spo]ů
• úpravu  Íiapo]ení.  ukončsní podél obmbntkď,  dllatačních  zaiizerií,  odvodňovacích

proužků.  odvoďňovaEů.  vpustí, šachel a  pod.
• nezahínuje postfiky. nátéíy
-nezahmuje  lésněnT podél obmbíitků.  dilatačních zaiízení.  odvodňovacích  pÍoužků.

odvodňovačů   vi)ustí.  Šachet  a  ood.
1                             791                         574E46 l ASFALTO\.Í BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP  16+.16S IL 50MM M2             1                 80.000              

PMB 40/60
odméieno v acad. vlz PD SO 201

• dodání smésl v požadovaíié kvalité
-oélštěnl podklaďu

-uložení směsl  dle  předepsaného  lectmologlckého  předplsú.  zhutnění vístvy v

predepsaíié  lloušťce
-zJÍzení vÍs{vy bez rQz]išeíii Šířky.  pokládání vístvy po  elapách.  včetně  pracovíiích

sparaspoj.ů
-úpravu  napojent,  ukončenl  podél  obrubnlků.  dl(alačních zaiízení,  odvodňovaclch

pÍoužků.  odvodňovačů, vpuslí. šachel  a  pod.
• nezahmujs postfiky. nátéry
-nozahmuje  lésněíi[ podél obrubnlků.  dilatačních zařízení,  odvodňovacích  proužků.

odvoďňovačů   vi)uslí_  šachet  a  oocl.

1                              801                         575C*5 l LITY ASFALT MA IV ÍOCHRANA MOSTNl lzoLACE`  16 lL 35MM M2             1                 43.000               

PMB Z5/55.60
odmé7eí`o v acaď. vtz PD So 201

• dodání 5mést v požadované kvalilé
-očlšlěn[ podklaďu

• uložení smésl díe  předepsaného  lechnologlckóho  předplsu.  zhutnéní vrstvy v

predepsanó  lloušťce
• ziízení víslvy bez Íozlíšenl šířky.  pok]ádání víslvy po  elapách, včeliié  pracovních

spaí a spojů
-úpíavu  napojenl,  ukončeiil  podél  obíubníků.  dllalačnícti zaíízent.  odvoďňovacích

pÍouzků.  odvodňovačů.  vpuslí.  šachet  a  pod.
• nezahmu]e postfiky. nátěv
• nezahmuje  lésnéní poďél obrubíilků,  dilalačr)ich za iízenl.  odvodňovacích pÍoužků.

odvodňovačů.  Vnus{Í_  šachst a  nod.
i                            st l                         5764131 Posyp KAMENIVEM C)BALOVANÝM 4KG/M2 M2             1                 43.000                

zdísňujícT podsyp pjedobalenou dítí 4/8 2.4kg/m2
odméřeno v acad. vlz PD SO 201

•  dodán[  obalovaného  kamenlva  předepsané kval(bí a  zmllostl
• oosvo oíedeDsanÝm množstvím

1                             821                             582t2l DLAZD ÉNE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2              1                  11.000              

žulové koslky 150xt50
odměřeiio v acad. vlz PD SO 201



|                                831                            5826111

-dodání dlažebíilho  materiálu  v požaďované  kvalltě.  dodání maleíJálu  pro  predepsaíié

M2             1                   1.500                  

lože v tloušťce  předepsané  dokumenlacl  a  pro  předepsaíiou výplň  spar
-očlšlěnl  podkladii

• uloženl  dlažby  dle  předepsaného technologlckého  pledp]su včelně  předepsané

podkladíil vÍs\vy a píedepsané výplně spaí
• zri.zenl víslvy bez Íozllšení šlfky, pokládání vrstvy po  eiapách
-úpraw napo|eíií.  ukončeíií poďél obrubniků.  dilatačntch zaiízení.  odvodňovaclch

proužků.  oďvoďňovačů.  vpusll, Šachel  a  pod„  nestanoví-11 zadáva cl dokumenlace /1iiak
-nezahmuje postfiky. Í`álěíy
-nezahmu/e  lěsněn[  podél  obíubnlků.  ďilatačních zaíJzeí)Í,  odvodňovacích  proužků.

odvodňovaéů. vpustí,  šachet a  pod.t{RYTYZBETONDLAZDICSEZAMKEM  ŠEDYCH TL 60MM  DO LOZE Z KAM

7

prodloužení chodr)lku  u pomntku
lože z ŠP ll.4omm
odméíeno v acad. vlz PD SO 20t

-dodání  dlažebního  maloííálu  v požaďované  kvaíí\é.  dodání maleílálu  pro pŤedepsané

1ože  v noušťce  predepsané  dokumemací a  pro  předepsanou  výplň spaí
•  oč!šlěnl  podkladu

-uložen[ dlažby dle  předepsanéhc) technologlckého  předp!su  včetně  předepsané

podklaďnt vrs`vy a piedepsané výplně spar
• zfi.zenT vrstvy bez rozllšenl  Šíiky.  pokládánl  vÍs`vy po  etapách
-úpíavu napo|er)Í, ukončenl  podél obrubntků,  dilatačních zaiízení.  odvodňovaclch

proužJ{ů.  odvodíiovačů. vpustr. šachel  a  pod..  nestanoví-ll zadávací dokumeí)tace jlí`ak
• nezahmuJe  pos[řiky.  nátéry
-nezahmujs  lěsnění.podél  obíubníků.  diíalačí)Tch zaři.zent,  odvDdňovacích  proužků,

odvDdňovačů.  vpustl,  Šache(  a  pod.

PHdružeiiá stavebnt vý[oba7 Prldružeiiá stavebíit vÝroba                                                                                                                                                                                                         

841                    7"1"1
lzc)LACE BÉZNycH KONSTRUKCI PROTI ZEMN I VLHKOSTI ASFALTOWMl M2            |              438,240            
NÁTÉRy
kolace základů.  stojek a  křídel,  přechodového  klJnu

1xNp+2xNa
odměřeno v acad. vk PD SO 201
Z.2.9.8,2--47.560[A]
0,6-(4,2+4.4+4.1+4.0)--10,020[8]
6.8+7.0+6.0+6.0+6,0+5,5+6,5+5,7=49,500 [C]
2.6.O.(3.0+0,25)--39.000[D]

3.(a+b+c+dl*38.240 Ílg
položka zanmuje:
-dodánt   předepsaného  lzolačnlho  materiálii

• očlšléril  a  ošelren[ podklaďii.  zaďávací  dokumeiilace  může  zahmout 1  pnpadné

vyspravení
• zJÍzčmí lzolace Jako  kompletního  povlaku.  případně  komplet.  souslavy nebo 5ystému

podle při.slušriého   technoíog.  předplsu
• zJÍzení lzoíace Íjednollívých vístev po elapách. včelí`ě pracovních spár a  spojů
-úprava  u okrajů,  rohů.  hían.  dllatačních 1  píacoviiích spojů, kotev.  obrubnlků,

dilatačních zaíJzeíií.  odvodnéní,  o`vorů.  neízolovaných míst a  pDd.
• za|lšlénl  odvoďněí`Í povíchu lzolace.  včehě  odvodnénl nejnlžších  mísl.  pokud

dokumeí)lace pÍo zadání siavby nestanoví jlnak
- ochrana lzolace do doby ziízení deílniuvnl ochíamé vrstvy nebct koíislíiikce
• úprava.  očlšlénl  a ošeifer)í  prosloru  kolem  lzolace

-pÍovedení požadovsných zkoijšek
-nezÁihrnule  ochranné  vrst\Í\/   nanr   Íieoiextliíi

|                               851                           7114321 lzoLACE MC)STOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYM I PASY MZ              1                  19.840                

s výztužnou kovovou vlDžkou
oďmě7eno v acad, vlz PD SO 20t
0.B.(12,O+12.8)--19,840ÍA|

položka zahrmje:
• dodání   pfedepsaného lzolačního maleriálu
-očlšlění a  ošetíení podkladii. zadávacl  dokumentace  může zahmoul 1 případné

vyspraveíil
-zii.zenl Ízolace jako komplelnlho pwlaku. případné komplel. soustavy nebo systému

podle  piíslušnétio   lechnolog.  předplsu
-zřízenr Ízolace  1 jednoillvých vístev  po  etapách. včelně  píacovních spár a  spojů
-úprava  u  okía]ů,  Íohů. hran.  dilatačních 1  píacovních 5pojů.  kolev.  obíubníků.

dilatačnlch zařlzení.  odvodnénl,  o(vorů,  neizolovaných mTst  a  pod.
-zajlš{ění odvodnénl  povíchu  lzolace, včelně  odvodí)ěíií nejnlžších míst,  pokud

dokumenlace pro zaďár)Í s`avby nestanovl jlnak
• ochrana JzoTace  do doby zŤi.zeiil  definllívn[ ochrariné  vísivy nebo  koi`slíukce
-úpíava,  očíštění a  Dšelřenl  pÍostoíu  kolem lzolace

-provedeí}l  požadovaných zkQušek

• Íiezahmu]e  ochramé  vístvy. napf. lepenku  s  hliníkovou vložkou, lilý asfalt,  asíal(ovýbelon

86|                    7H442| lzoLACE MOSTOVEK CELOPLošNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSIVC)U M2            |               145.500          

lzolace  mos`ovky. riibu rám.stojek s  pÍosahem  na zákl.pás. víchu kíi'clel
modiflkovaí)ýrnt así.pásy Í`a  pečelící vrs`vě
odměřeí`o v acad   viz PD SO 201
mas[cNka, slojky. základy : 15,57,4--114,7oo [A]
vrcri krídol a prosah zo slo)ky .. 1.o.(3.3+3,5+3,1 +2,8)+4-4,5.1.0--30,800 [8]

a+b--145,5o0IC1

po(Džka zahmu|e:
-dodání   píedepsaného  lzolačnlho  iiia`erlálu
-očtšténl  a  ošelíeíií podkladu,  zaďávac[  dokumentace  může  zahmoul 1  pJJpadrié

vyspíaven[
-zfízení lzolace jako komplelního  povlaku.  případně  komplet.  soiistavy nebo  systému

podle  prJslušnéha   lechnolog.  predplsu
• zrízení lzolace 1 jedíiotllvých vrstev po  etapách, včetně píacoviiích spár a spo)ů
•  úpíava  u  okíajů. Íohů, hían,  dilatačních  1  pracovních  spojů. kQlev.  obíubntků.

dlla[ačnTch zaJízení,  odvodn6nl.  otvoíů,  Íielzolovaných  mlsl  a  pod.
• zajlšlěnl odvodněr)l  povíchu  lzolace. včelně  odvodnční n ejnlžších mí5|  pokud

dokumeí\lace  pro zaďánl  s`avby neslanovl |líiak
-ochrana lzolace do doby zrízeí)l definlwni ochramé vrstvy nebo kQíislíukce
-úprava.  oČ!šténí a  ošelření pÍosloru kolem lzolace

• pÍovedení požadovaných  zkoušek
• nezahmuje ochíamé vrsivy, např. lítý asfalt, astaltový betor}

v télo  položce  se vykážo i tzolace  rámových  konslíukcí  (mosty,  propusly,  kolek`ory)

1                             871                             764321 OPLECHOVAt`ll  Z MED  PLECHU KUS          1                24.800              l'''''''''''''''Iu--
okapn!čka  z méďĎného  plochu tl.1mm. š.330mm
odm6řeno v acad   viz PD SO 201
12+12.8=24.800 ÍA1



-položkyk]empliskýchkonslrukclzahmujlzejménakomplelníkonstíukclvčetnéúpíavplechů(1povíchovéúpíavyapod.).spojovacíaochíamépÍoslředky.podkladovoulepenku,upevňovacíprvky.lemovánt.spárování.úpravyuokapů.prostupů.výčnělků.Íohů.spojů.dllalacíapod.anení-llzahmutvsamQslalnýchpoložkách(SD78).1nátěí

konslrukcí. včetně úpíav povícm před nálěrem.-Polozkazahmujeveškeúmateílál.výíobkyapolotovaíy. vče{né mímostavenlštní a

vnllros`aventštnl  dopíavy (Íovněž přesuny).  včelné  naloženl  a  složenl.při.padn é  suložell'm.

1                               881                              783BAl NATERY BETON KONSTR TYP S3ochramÝnátérjlmsvůčtchloridkům M2            I                22,320               I       

8

0.9-tl2+12.8)-_22.320rA]
-položka zahmuje kompiem povlaky a Íůznobarevné), včetně  úpíavy podkiadu(odmašlěí)Í.odslraí)ěnís`arýchnálěíůanečlslol)ajehovyspravení.provedenl nátéíu

předepsaným  postupem  a  splněnl  všech  požaďavků  daných  lechíiologickýmaředi)Ísem.P'bí

1                                891                                824721 P%#UBIZTRUBZELEZOBETONOVÝCHDND01200MM                                                          I              M             1               31.000             
8 P'bí

1                                891                                824721

0ruPOTRUBI ZTRUB ZELEZOBETONOVÝCH DN DO 1200MM
M               1                  31.00C)           

ďočasné zalrubnérií vod.loku   po dobu stavby

píů měr lícuby l 200mm
odméřer`o v acad   vtz PD SO 201

polozky pro zholovenl  potíubl  platí  bez ohledu  Íta  stJon
zahmuJe:
-výíobnl  dokumenlacl  (včelně technologtckého  předp]su)
-dodání veškerého lrubního  a  pomocného  mateííálu   (tíouby.   iíubky.   lvaíovky.

spojovací a lěsnrcí  maleílál a pod.). podpěmých. závěsných a upevňQvacích prvků,
včelně poliebných úpíav
-Úpíava  a  pii.prava  podkladu  a  podpěí.  očlšlénl  a  ošetřen(  podkladu a  podpěr
-zJi.zení plí`ě  Íunkčnlho  potrubí.  komple`Í)Í souslavy,  podle  piíslu§ného

technoíog!ckého  piedplsu
• zíi.zení potíubí l jednolllvých čáslí po  elapách. včelně pracovních spar a spojů.

pracovMo zasíepení konců  a pod.
-úprava  pÍo5`upů,  pÍúchodc!   šach`aml  a  komoraml.  okolí  podpěr a  vyús(éí)I, zaúsléí`Í.

napo)ení.  vy\/eder)[ a  upeví`éíií  odpad.  výustí
- ochrana poirubí nátéíem (vč. úpravy povrchu). pilpaďně lzolací. nejsou.ll tyto píáce

předmělem jlíié položky
• úpíava.  oČ15téní  a  o5elíent  prostoíu  kolem polmbí
•  poÍožky platí pro  píáce  prováděné v pros`oru zapaženém 1  Íiezapaženém  a  1  v

kolektorech,  chránlčkách
• položky zahmují 1 píáce  spojené s nutnýml obtoky, preváďéním a Čerpáním vody
nazahm[tfe  7koriEkv vÍ`do(ésnostl  a  ielevlzní  nrohlTdk(J

1                                901                                 871341 POTRUBI Z TRUB  PLASTOVYCH TLAKOWCH HRDLOWCH DN DO 200MM M               1                    8.000           

zHzeí)l nového  vyúslěnT  dešť.kanal. v  původíit  pciloze  ( napo/ení na stávajtc[ ul.vpust)
HDPE SN  10 DN200
kDmplel
odměíeno v acaď, vÍz PD SO 201

po)ožky pro zholovenl  poiíubl  platl  bez ohledu na  sklon
zahmujo:-výíobní dokumentacl  (včetně  technologickéhQ  předplsu)

• dodání veškeíóho  lrubrilho  a  pomocriého  mateílálii   (tíouby.   líubky.   tvaíovky,

spojovac[ a  lěsíiící   mateílál  a  pod.).  podpěmých,  závésných  a  upevňovacTch  pívků.
včelně poliebných úprav
-úprava  a  piípíava  podkladu  a  podpěí,  očlštěnl  a  ošetřenl podkladu a podpéí
• ziízení  plné  Íunkčn)ho  políubl,  komplehí soustavy,  podle  piístušnétio

iechnoiogického  predplsu
-zřízenT  potrubí 1 jedí`otlivých  částí po  elapách. včetné  píacovních  spar a  spo]Ů.

pracomlho zaslepenl konců a pod.
-úprava  prosiupů,  průchodů   šachtaml  a  komoíaml,  okolí poďpěí  a vyúslění, zaúsiénl,

napo)ent,  vy\/edení  a  upevnénl  odFad. výustl
•  ochraíia  po{rubí nálérem  (vč. úpravy  povíchu),  pjípadně  lzolacl.  neísou.ll  l*o  praco

předmělom jlné  pQložky
• úpíava.  očíšlénl  a  ošelíenl  prosiorii  kolem potnibJ
- položky platí pro práce  prováděné v prasioíu zapaženém 1 nezapaieném a 1 v

koleklorech.  chráíilčkach
• položky zahmu|i 1  píáce spojené s niilnýml ob!oky, píeváděním a  čeípáním vody
n.7ahrnule  líákovó 7kouškv anl  oronlaih  a  df!7lnfekr!J

1                                 911                                  874341 POTRUBI  Z TRUB  PLASTOVYCH ODPADNICH  DN  DC) 200MM M               1                 21.000          

dočasné  prevedoní vyúslění dešť.kanal.po dobu  stavby ( napojené  na  siávajíc[ul.vpus')

odméíeí`o v acad   vÍz PD SO 201

položky pro  zt`otovenl  potíubl  platí  bez or)ledu na  sklon
zahímje:•výíobní doki)mentacl  (včetně  iechnologTckéhQ predplsu)

-dodánlveškeíét`o  irubnlho  a  poríiocného mateílálu   (tíouby.   líubky.   lvarovt`y.

spo|ovací a .ěsnící   ma`eííál a  pod.).  podpémých. závésných a upevňovaclch pívků.
včelně polrebných úprav
- úpíava a piípíava podkladu a podpěr, očl§lěn[ a ašetfení podklaďu a podpór
-zfizení plně  Íunkčního  potrubt. kompleln í soustavy.  podle  piístu§ného

lechnologlckého  předpisii
• zjJzenl políubl 1 jednotlívých  částl  po  etapách, včetně  pracoví)lch  spar a spojů.

pracwního zastepení kor`ců a pod.
•  úprava pÍoslupů.  průchodů   šachlamt a  koííioíaml,  okolí podpěr a vyústěr)l. zaústění,

napo/oní, vyvedení a upevnént oďpad. výuslr
-  ochíar)a  polrubí nátéíem  (vč.  úpravy povrchu).  případně  lzolací.  nejsou.Il tyto  píáce

predííiétem |iné  položky
-Úpíava.  očlilénl a  ašelleíií pÍostoíu kDlem  potrubí
- položky plall pÍo píá[e pÍováďéné v prostoru zapaženém 1 T)ezapaženém a 1 v

koleklorech.  chíánlčkáct`
- položky zahmují 1 práce spojené s nutný" obloky. píeváděním a čeípáíiím vody
Í`e7ahmule 7kaii_€kv vodcilěsnr)stl  a  tolev!7ní  nrohlídku

1                              921                               875331 POTRUE]l  DREN Z TRUB  PLAST DN DC)  150MM M               1                 22.500        

díenáž na Íubu rámu
HDPE  DN150  SN10
odméíeno v acacl   v!z PD SO 201
6+5.5+5.5+5.5--22.500[A1



poiožky pÍo zhotovenl  potíubí plall  bez or)1edu  Í`a  sklonzahmu/e:

• výíobiil  dokumen`acl  (včelné  lechíioToglckého  predplsu)-dodánlveškeréhottubníhoapomocnéhomaterlálu(tíouby.   iriibky,   lvarQvky.

spojovscl a iěsnlcí   mateítál a pod.). podpěmých. závěsných a upevňovacích pwků,
včetně  polřebných úprav•úpravaapi7pravapodkladu  a  podpěí,  očlštěnl  a  ošel!eiií  podklaďu  a  podpěr-ziízeníplnófmkčnlhopotrubí,komplelnísQuslavy.podlepjíslušného

technologlckého p}edpisii-zÍ-Ízenlpolrubl1jednotllvých  částl po  elapách, včetně  pracovních  spaí a  spojčí,

pracowlho zaslepenl konců a  pod.
-úprava  pÍoslupů.  průchodů   Šachtaml  a  komoíaml.  okoll  podpaí a  vyůsléní, zaústěnT,

napo]ení, vyveden{  a  upevíiéní odpad. výustl-ochranapolrubínálérem(vč.úpravypovíchu),  piípadné lzolací.  nejsou-Il  iyto  práce

predmětem jiné položky
• Úpíava.  očlšténí  a  ošeiřeí)l  prostoíu kolem polrubí-po!ožkyplallpropíácepÍovádénévprosloruzapaženém  1  Í`ezapaženém  a  1  v

kolektoíect`,  chránlčkáchl-khÍHá    nole   ésnutnúmlob(okv   oreváděnlmačeroánímvodv

1                               931                                876341 CHF`ANICKY ZTRl)B PLASTOVYCH 0N DO 200MM M               1                    t.800        

9

wů§téní díeíiáže  skrz rámovou slolku. líubka HDPE
2'0.9=1.800 IA'

položky pÍo zhotoveíil  polrubí  platl  bez ohledií  í`a  sklon
zahmuJe:
• výíobnl  dokumeii`acl  (včelně  lectmologlckého  předplsu)
-dodání veškeíého  lrubíilho  a  pomocného matBríálu   (trouby.   lrubky,   lvarovky.

spojovací a lésnlcí   materiál a pod.). podpémých. závé5ných a  upevňovacích pr/ků.
včelné potíebných úpíav
-Úprava  a  piíprava  podk]adu  a  podpěr,  očlšténí  a  ošelrení podkladu  a  podpěí
-zJÍzeí`t plně  Íunkčnlho  potrubí.  komp!elnl  soustavy.  podle  p!Í§lušného

lechnologlckého  předpl§u
• zíízení polrubt 1 jednotllvých  čáslí po  e[apách.  včelné  pracoví`lch spar a  spojů.

píacovntho zaslepenl konců a pod.
-úpíava  pÍos(upů.  pÍůchodů   Šachlaml  a  komoramt.  okolí poďpěr a  vyúsléní.  zaúslění.

napojení.  vy\/edenl  a upevnéní odpad.  výustí
-ochmna  potíubí náléíem  (vč. úpravy pwíchu).  piípadíié Jzolacr.  nejsou.Ií lyto  práce

píedmělem ]lr`é  položky
-úpíava.  očlštění  a  ošelieí`Í prasloíu kolem polrubí

včelně  píi.padně  píedsp§anéhD utěsí`énl  konců  chránTček
• FolDžky platl pro píáce  pÍováděné v prosloru zapaženém 1 nezapaženém a 1 v
koiektorech ,  chránlčkách
OstatnT kotistrukce a  píácc9                             0statnT kotistrukce a  Drácc                                                                                                                                                                                                

1                                  941                                  317171 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI R[MSY KG              1                 162,500    

konslíukco pÍo kolvent jJmsy -25ks
včelně  vriů  DN20mm,  dl.do 2o0mm. včetíié  chemlcké  kotev.zállvky
odměřeno v acaď   vlz PD SO 201
25.6,5--162.500[A]
Položka zahmuje dodávku  (výíobii) kolevního prvku předepsaného lvaíu a jeho
osazení do  i]ředepsané  Dolohv včetně  nezbvtných  i)racl  (vnv.  zállvkv a Doď.\

1                             951                         9tllBll ZABRADLl § lLNIČNI SE SVISLOU WPLNl -DODAVKA A MONTAZ M               1                    1.950       

nová čás` zábradlí mezo stáv.lávkou a noyym mo5tem
včolné  be{onovych  patek
výška  1.1mdélkyl.2m a  O.75m

odměíeno v acad. viz PD SO 201
1.2+0.75--1.950ÍA1

polažka zahmuje:
-dodání zábraďlí včetné predepsané pDvíchovó úpíavy
• osazení sloupků zaberaněním nebo osazenrm do beloíiových bloků  (včelně

beloiiovych  bloků  a  nulných zemních  pracD
• DiíDadné  bednění / trubku\  betonovó  nalkv v  aabtonové  zdl

1                             961                         9tl2Bll ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU WPLNl -OODAVKA A MC)NTA2 M               1                  24.800     

odméřeno v acad. vtz PD SO 201
12+12.8=24.800  [A|

položJ<a zahmuje:
dodánl zábradll včelně předepsaí`é povíchové úpravy
kolvoní  s(oupků. t.|.  kolewí desky, šroubyz nerez ocell.  vrly a zálivku.  pokuď zadávací
dokumeí)tace  neslanovl jlnak

příDadné  nivelační hmow ood  kolevnl  deskv
1                               971                           914A22l Ev ČlsLo MosTu ocEL s FOLll TR.1 Mot\mAZ s pREsuNEM KUS            1                   2.000       

zaětí`é  osazsnl  domontovanÝch labulek

položka zahmuje:
-dopíaw demontované značky z dočasné skládky
• osazení a monláž značky Íia mlsté určeném projektem
-nulnou  opíavu poškozených  částí

nezahmulo dodávku značkv

1                               981                           914A23l EV ÓISLO MOSTU OCEL S FOLll TR.1  DEMONTÁŽ KIJS            1                    2.000           

uložení na slavbé

Položka zahmuje ods(Íanění, demonláž a odkllzen[ maleriálu s  odvozem na
DředeDsané  mlslo

1                             991                          9t7223 l SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVÝCH  OBRUBNIKU ŠIR  100MM M                1                  36.900     

chodníkovÝ:2,6+3.0+2.5,0+4,O+3,5+2.2,5+7+2-0.9-=36.9_09_ÍE]
Položka zahmu|e:
dodání a pokládku belonových obíubniků o Íozměrech předepsaných zaďávacídokumenlací

belonovó  lože  1 boční  beloncivQu  oDóíku.

1                            1001                            9172241 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOvycH OBRUBNIKU SIR  i5oMM M               1                 28.000    

sllnlční obruba ABO  150ffi50/tooo  do  bet.lože  C  16/20
QdiTiěřeno  v  acad.  vlz PD SO  201

nahrazení v rcízsahu výkopú : 4+7=11.000 [A]
rampoviló ukončenl : 1+1--2,0oo fi3]
v mís(é odláždéní u pomnlku :11--11.000 [C]
snlíený : 4-*.o00 [D]

a+b+c+d*8.000 ÍFI
F'oložka zahmu|e:
docíání a  pokládku  belor)ových  obíubr)lků  o Íozííiěíect`  predepsaných zadávacldokumon`ací

belonové  lože  1 boéní belonovou ooěíku.

1                                 1011                                 9\91111 REZANI ASFALTovEHo KRnu vozc>vEK TL Do 5oMM M               1                  52,300    ''''''''''''''''Lu--
'l.40mm
v zsčátku  a koncl úseku. v píac.spáře
odméJeno v acaď
6,1+6.1+6,1+34--52,300[A]



položka  zahmuje  ÍezánT vozovkavé  vístvy v předepsanó  lloušťce.  včelné  spotiebyvodv

I                52 300               I            
1021                           9313261 TESNÉNI  D)LATAČ SPAR ASF ZALIVKOU  MODIFIK PRUŘ DO  800MM2 MM              |                32.300               |         

výplň íialíznutých spaí na začatku a koncl upravy vozovky a v mís{é konce Íámuodmérenovacaď

6.1+6.1+6,1+34--52,300ÍA]

položžazahmujedšdávkuaosazenípíedepsanéhoma(er!áíu.očlšlénlplochspáíy
pJed  úpravou.  oČIšlěnl  okoll spáry po  úpravénezahmuTelěsníctDroíll

103                           93133G
TÉSNENI  DILATACNICH SPAR Pol:YURETANC)VYM TMELEM PRÚREZU DO

1                               1041                              9661571

800MM2výplňspar mezl vozovkou  a  římsoLi

mezl Íímsaml a rampaml
oružnÝm lmelem   oiíoadrié s oředtěsněním
Ěío=oťůĚ7F'IĚš-a.:-12šŤž.-8=2-4,8óóÍĚ]
rlmsyhrnpy : 2+2,5+2.1 .5=7,5oo [8]

a+b=32.3oo rcI

položka.zahmu|e  c!odávku  a  osszer)l  předopsaného ma(eriálLi.  očlštění ploch spáry
p7ed  úpíavou.  očišlěnl  okolí spáry po  úpravěnezahmuletésnícíoroíil

BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DC) 16KM M3             1                 35.636                1               4          

1                             1051                            9661671

kJldla. opéíy, základový  pas
belon.poďezdívka plotu v místé píevázky

plloiy v místě  prevázky
oďvoz na skládku  14km
odméíeno v acaď
opéry a zákl.pasy: 2.1.57,5=22,500 [A]
kíldlB : 4.5.0,6--12.000 [8]

podezd[vka : 2-o,5.0,5--o,5oo [C]
PNoW v místě píeváz}qi : 6.3,14.o,15-0,15.i ,5=o,636 [D]

a+l]«+d--35.636ÍE1

položka zahmu]e:
-Íozbourani konslrukce  bez ohledu  na  použltou  lechnologll
-vBškeíé  pomocné  konslrukco  (lešent  a  pod,)

• veškeíou maí}ipulacl  s vybouranou su(Í  a  hmolaml včelně  uložení na  skládku.

Nezatimuje poplstek za skládku. kteú se vykazu|e v položce  ol41.. (s vy;1mkoij
ma)ého množsM bouíaného mateíiálu. kde je možné poplatek zahmoul do |ednotkové
ceny bourání -tento fakt musl být iiveden v doplňujícím lextu k položce)
-veškeré  další píá[e  plynoucí z lechnologlckého  piedplsu  a z platných  předF!5ůB0URANIKONSTRUKCIZEŽELEZOBETONU§ODVOZEMDO16KM

ZB lrámová nosná konslrukce včetně iímsodvoznaskládku14tm

odměieno v acaď
2.5.5--12.500ÍA1

položka zahmuje:
• Íozbouíání konstíukce  bez  ohledu na  použilou technologll
• veškoíé  pomQcíié  konstíukce  tíešeí)í a  pod.)
• veškerou  mantpulact s vybouíanou  sutl  a  hmolaííiT včeliió  u!Dženl  na  skládku.

NezBhmu|e popla`ek za skládku. kteíý se vykazuje v položce 0141..  (s výjlmkou
Ínalóho množstvl bouranétio mateílá!u. kde je možné poplalek zahmout do /ednotkové
ceny bourání -(ento íaki musl býl weden v doplňujtctm lox(u k položce)
• veškeré  další  prace  plynouct z technologlckého  predpisu  a  z platných  pfedplsů

1061                          9661771 BOURANI KONSTRUKCI ZE DREVA S ODVOZEM DO 16KM M3              1                   0.C80                  1        

demontáž Částl 5iáv.dfevěnóho plotu v místě prevázky
odvoz na  skládku  14l(m
odměřeno v acaď
2'2'0.02--0.080[A]

poTožka  zahmu)e;
-Íozbouíáfll  konstíukce  bez ohled u fl a  použ]lou techíiologtl

• veškeré  pomcné konstíukce  (iešení a  pod.)
-veškerau  manipulacl s vybouranou  su`Í a  hmoiaml včelně  uioženl  na  skládku.

NezahmuJe popialek za skládku. kleíý se vykazuJe v položce o14t" (s výjímkou
maíého množsM bouraného mateííálu. kde |e  možné poplalek zahmout do jednotkové
cer`y bouránl-ien`o fakl musl být uveďeíi v doplňu|Ícím lexlu k položce)
-voškeíé  dalšl  píáce  plynoucT z iectmologlckého  pledptsu  a z platných  předptsů

1071                           9671171 WBOURANI  CÁSTI KONSTRUKCI Z BETON 0lLCŮ S ODVOZEM DC)  16KM M3             1                   1.300                  1       

vybouíání s(ávajícího skluzu z bel.žlabovek
vybouíánís(áv.pji.dlažby
odvoz na skládku  14km
odměíeno v acáď
2'0.5'0,1 =0.100  [A]

|3,5+11.5).0,08--1,200H]a+I)--1.300ÍC1

• po!ozka  zahínuje  veškeíou mantpulac! s  vybouraí`ou  sutl  a  tmDlaml včelné  uložení

na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, klsý se vykazuje v položce  ot41.. (s
vý)lmkou malého množství bouraného maleílálu. kde ]e možné poplalek zahmoul do

]ednolkové ceny bouránl -lenlo Íar* musl být weden v doplňujícím texti. k položce)
-  položka zahmu|e veškeíé  další práce  plynouci z lechnologlckóho  píedplsu a  z

píalí`ých  predplsů

1081                           9671881 WBOURAt`ll CASTI KON§TRUKCI KOVOWCH S ODVOZEM 00 20KM T              1                  0.456                 1      

1                             1091                             9692341

oďstíanéní stáv.ocel,lrubkového  ďvoumadlového zábradlí

M              1                 29.000                I       

odíJznu(l  éás!l zábradll k mostnlmu  objek{u   zapravení oslrých híari   zavíčkováíil a

povrchová úpíava
likvjda ce v  režn zholovi`ele
cca 20kg/mb
odméřeno v acad
0,022.10=0.400 ÍA]
2.1.4.0.02=0.056 [8]

a+b--0.456ÍC1

-položka  zahmuje  veškeíou manlpulacl  s vybouíanctu sull  a  hmotaml včetné uloženl

na skládku. Nezahmuje poplalek za sk]ádku, klerý se vykazu|e v potožce 0141.. (s
výJimkou malého množství bouíaného mateílálu. kde je možné poplalek zahmotit do

|eďno`kové ceny bourání -tenlo /aki musí býl uveden v ďoplňujícím textu k položce)
• poloika zahmuje  veškeíé  další  píáce  plynoucí z lschnologlckého  píodplsu  a z

platných  pfedplsů

WBOURAt`ll POTRUBI DN 00 200MM KANALIZAC
odstraíiéí)l  sláv.polrubl  ďešť.kanal.  od  UV -  8m
ods\rar`énl  dočas.potrubí  pÍc)  přBvedení  dešť.kanal.  DN200 -2tm
včelně odvozu na skládku 14km



1                             1101                             9692721

B+2t*9.000 'A'

M               1                 31000               

-  položka  zahmuje ve5keíou manlpulacl  s  vybouíaiiou su`Í a hmo`am` včetně  uložentnaskládku.Nezahmujepoplaiekzaskládkii.kleíýsevykaziijevpoložceol41..(svýjlmkoumaléhomnožsMbouranéhomaleílálu,kdejemožnépoplalekzahmoutdo)ednolkovéceí)ybouránl-ientoÍakimusíbýluvedeflvdoplňujícímtextukpoložce)-položkazahínujeveškerédalšípíáceplyí`oucÍztechnologlckéhopíedplsuaz

plamých předp!sů

VYBOURANI  PC)TRUBI  DN  DO  t200MM KANAUZAC
odstíaněnl  dočas.po`rubl  pro  převedení vod.{oku  po  dobu  stavby
včelně  odvozu iia  skládku 14km

-položka zahmuje  veškemu  manlpulacl s  vybouranou  sutí a  hmo`aml včetně  uložeriííiaskládku.Nezahmujepoplatekzaskládku,r.terýsevykazujevpoložceol41..(s

výjlmkou  malého  množswí bouraného  malertálii.  kde je  možné  poplatek 2ahmou`  dojedíiotkovéconybouíání-leflioÍaktmuslbýtuvedenvdoplňujíclmlextukpoložco)

• položka zahmu|e  veškeré  další píáce  plynoucl z technologlckého  předplsu  a z

platných  predplsů

1111                                   978171 ODSTRANÉNI MOSTNl lzoLACE M2             I                37,500               I

predpoklad vana z asíalLpásů. ukončená ve Íabionií Íímsy
oďměíeno v acad
7.5.5--37.500ÍA]

• položka zahmuje veškerou manlpulacl s vybouíaíiou su\í a hmo(aml včetně uloženínaskládku.Nezahmujepoplatekzaskládku.kterýsevykazuJevpoložceot41..(s

výjimkou  malého  míiožství  bourariého  mateílálu,  kde je  možné  poplatek zahríiou{ do

|edr)olkové  ceny bouíání -`Bnlo  Íak`  musí  býl iiveden v  doplňujíclm textu k položce)
• položka  zahmuje  veškeíó  dal§[ práce  plynoucí 2 iechriologtckého  piedplsu  a  z

platnýcti  p7edplsů

I                             1121                             9881471 DEMOLICE 0RC)B STAVEB S POD KONST DO 10%  BETON. ODVC)Z D016KM M30P         1                  8.000              

odstíanění kaííieí`obetonové  zídky
odvDz Íia  skládku  14km
oďrnéJeno v acad

-položka zahmuje  veškeíou  mantpulacT s  vybouranou  sutl  a  hmolari včeiné  uloženl

na skJádku. Nezahmuje poplatek za skládku, kteú se vykazuje v položce 0141 "  (s
výJlmkou  malého míiožswí bouraného  mateíiálu. t{de je  možné  poplalek zahmoii(  do

JednQlkové ceny bouráí)T -iento Íak( musí býi uveden v doplňujícím textu k položco)
-položka zahmuje veškeíé  dalšt  práce  plynoucí z lechiiologlckého  pJeďplsu  a z

platných  předpísů
-rozpojení zdlva  na  suť  schopnou  odvozu  Íia  skládku
• kropení a  vylvárení vodí`í  clor`y
-bezpečnastní opalJent,  vyplývajícT z predplsů  o  bezpečnosll  práce
-podpémé  koíistíukce ]akékoll výšky
• úpíavu  pláně  po  demolícl  s návaznQstí na  přllehlý  lerén
• odpoJení od  sousedních  nedemolovaných  objektů
-|akékoli lesení  a  píáce  bez pevné  píacovíií  podlahy
-naložení.  dc)píavu  a  složeíi(  sutl
• ochíamá ohíazer`Í a síté
-ochramá zaHzer)l proil  poškozeíií okolních  objektů
- evenluew nutnou aslslencl požámích čl bezpečnosmích sborů



Název stavby: ,,MOST 37349-9 PTENSKY DVOREK"

obiednatel: Sprava  silnic Olomouckého kraj.e,  příspěvková organizace

Zhotovitel.  lDS -lnženýrské  a  dopravní stavby olomouc a.s.

Harmonogram  praci

2019

7 8 9 10 11 12

;část 2} -Most ey. .  SŤ34B ,  Sá,,PóáŘs:k@Zihr?nek_  __

SO 181  Dopravně nženýrské opatření

SO 201  Most

Týden,` inančn Pn ění v  mil.  Kč  bez  DPH

Flnančn plněn

5  677 341,69  Kč

Předpokládaná doba plnění:

Část 2) -Most ev   č.  37349 -12,  Ptenský Dvorek -srpen 2019 -!istopad  2019


