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Č. smlouvy: 2370/00066001/2019
<Z
O
Ě dále jen ,,Objednatel" na straně jedné

O
<
>
Ě a

Z
rtn

Společníci společnosti ,,Společnost JinoČany, PORR - SILNICE GROUP"

založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku na základě Společenské smlouvy ze
dne 01. 07. 2019

1. PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1091107720/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
jejímž jménem jedná Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy - Střed, a Ing. František Buršík, vedoucí technického úseku
Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Čechy - Střed, oba společně na základě plných

mocí
Č. smlouvy: 7-0715Al9
- jako Správce společnosti

2. SILNICE GROUP a.s.
sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha l
IČO: 62242105
DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vI. 12069,
jejímž jménem jedná Ing. Karel Rypl, předseda představenstva a Ing. Petr Duchek, MBA,
místopředseda představenstva (každý samostatně)

- jako Společník

dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen ,,smluvní strany")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též
,,občanský zákoník"), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen ,,Smlouva"):



Článek 1.

Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací ,,III/00516, III/00512
a III/0057 JinoČany, oprava silnic", a to v následujícím rozsahu:

1.1.1. jedná se o opravu stávajících komunikací III. třídy. Šířkové uspořádání a
směrové vedení nebude dotčeno. Niveleta komunikace nebude výrazně měněna.
Bude opraven systém odvodnění. Zejména vyprofilovány příkopy na
požadovaný tvar dle výkresové části. stávající propustky budou vyČiŠtěny
případně vyspraveny. Bude provedena výšková korekce napojených místních
komunikací.

1.1.2. Zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 158/2017-120-TN/lIPK/l ze
dne 9.8.2017 s účinností od 14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice
pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů,
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999
včetně Dodatku č. l schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční
infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.prosince 2009 (dále jen
,,Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací"), a v rozsahu dle
Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací, Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem
dopravy - odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/l, ze dne l. 9.
2006 s účinností od l. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na
odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační
dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet,
který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby
dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako
odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce - obsahu
realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli
předána:

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1.1.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických
kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,
Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy -
odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/l, ze dne l. 9. 2006 s
účinností od l. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze
www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli
předána:

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF)
a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF)
a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).



Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen

,,Dílo")

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení
předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen ,,Zakázka" a ,,Závazná dokumentace").
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací
seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k
rozdílům mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.
Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho
místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady
předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí
osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního
dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna
zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen ,,SD"). O určení
osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně
vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat
oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle
Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit
kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla
zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních
předpisů. O osobě zajišt'ující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel
Objednatelem písemně vyrozuměn.

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění
Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani
autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé
je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání
staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále
jen ,,Staveniště"), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel
je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD a to do lO-ti dnů
od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí
náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání
Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o
zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel
tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou,
zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho
provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem
provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými
osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele,



SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci
dotčených orgánů státní správy.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho
závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat
Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy.
V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu,
s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu
objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále
povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií
potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení
Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž
personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem obj ednatele
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze
na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní
náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových
komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení,
která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových
komunikací.

3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména
nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem
a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou
provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila.
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den
v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn Činit kromě
Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází
ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho
vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo
dokončit a předat Objednateli do 7 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.

4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit
(zimní přestávka v termínu od l. ll. do 31. 3.). O zimní přestávce rozhoduje
objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky
bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce
přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních
stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky
rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní
přestávky bude proveden písemný protokol.

4.3. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který
tvoří Přílohu Č. 5 Smlouvy.

4.4. odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích
termínů, je ve smyslu § 100 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných



zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o ZVZ"), dále možné pouze
v případě, že:

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky,
překážky nebo znečišt'ující látky či nálezy objektů archeologického zájmu,
Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně
nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno
Objednatelem po případném projednání s SD; nebo

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkouŠky, které budou mít vliv na stanovené
termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkouŠky nebo zjištění
Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na
Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek
(pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských
opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí
objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených termínech.

4.5. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např.
dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu
provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude
Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.

4.6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.

Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků,
případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy
je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno
jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy
(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních,
zajišt'ujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální
práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními
předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo
s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je
povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu,
jinak odpovídá za případnou Škodu způsobenou jeho dodržením.

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem
a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení,
věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení
Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané
mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí
interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-l6-02
ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů
materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele
odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se
bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich
příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto



zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu
ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň
zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště)
na místo jeho dalšího zpracování l uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v
průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel,
resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito
odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory
k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních
výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel
respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.
Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo
k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen
pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení
a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv
na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné
verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je
nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci.
Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000,
obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.

5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli
k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační
dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí
lišit v technologickém postupu dané stavby.

5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace
stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5
dnů jejich zapracování a odevzdání Čistopisu.

5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.

5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného
provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel
zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání Čistopisu.

5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit
Objednateli.

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy
předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze
materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný
nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.

5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám
nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah
nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů
sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky,
vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele.
Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně
porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn
od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky.
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění



Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat
Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž
zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby
nedošlo k např. ,,omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí
osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné
provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku
projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby
nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a
vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto
majetku dle pokynů Objednatele.

5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit
Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje
přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu
opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.

5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému
schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím
přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných
fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (lil) plánovaných
prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele
v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených
v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný
harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením
podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele
závazným.

5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce,
ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu
prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje
o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu
na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce
a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (lil)
realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů
o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých
kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání
skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která
Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.

5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních
prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak
nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak
nepřístupnými, na svůj náklad.

5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených
právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického
zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického
zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do
péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo
neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.

5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný,
vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci
nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti
s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu
Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze



strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna
musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu
stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží,
že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný
pracovník.

5.18. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je
Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).
Zhotovitel je však povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho
nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat a sdělit mu jejich
identifikační údaje. V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel
odpovídá Objednateli za Činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.
Objednatel si vyhrazuje právo poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu.
Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny
poddodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen
Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže kvalifikace novým
poddodavatelem. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto
poddodavatelům tvoří Přílohu Č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně
podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu
předpokladu.

5.19. Zhotovitel odpovídá za Škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany
v souladu s ustanovením § 630 odst. l občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí
lhůta v případě práva na náhradu Škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem
v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.

5.20. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen
,,SFDI") je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele
veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláŠkou Č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon
Č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním
řádem SFDI (dále jen ,,kontrola").

5.21. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči
Zhotoviteli a zavazuj e se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní
kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících
kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné
k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo
výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele
k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit
si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

6.2. Objednatel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a
informace pro jeho Činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,plán"), včetně informace o fyzických osobách,
které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnout



součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti
s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.

6.3. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho
součástí a příslušenství. Nebezpečí Škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně
Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo,
resp. předmět Díla od Zhotovitele.

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto
účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných
pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel
jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne
bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.

6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny,
oznámení, návrhy, žádosti, zkouŠky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace)
Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

6.6. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z Činností dle Smlouvy
z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě
Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn
samostatně zajistit provedení těchto Činností jiným způsobem nebo prostřednictvím
třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu
či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o
ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke
změnám staveb (dále jen ,,Směrnice"), která tvoří přílohu Č. 4 této Smlouvy.
Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn
nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat
nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví.
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla
povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu
podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo
sjednané ve Smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě

cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné
Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě
expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a
prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období
nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto
způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase,
zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání
alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném
průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

C) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž
snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým
může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných
jednat za Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku
k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by
souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je
možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny
závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.



6.8. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. l a § 222 odst.
2 Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být
Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:

a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze
skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout
z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační
dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na
stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí
být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových
prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně
vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (lil) neprovedení
položky či její podstatné části,

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v ČI. 4.2. této Smlouvy.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením
a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými
dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-
li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv
jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby
nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří
Přílohu Č. 3 Smlouvy (dále též jen ,,Předávací protokol"). Součástí Předávacího
protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem
odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele
alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení
Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této
Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných
závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně
ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní
správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky
uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění.
Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady
Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně
Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho
řádném dokončení.

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán
zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním
měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem
orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány,
a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními
stranami.

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli
části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu
Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou
nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele
a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti
pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována



za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá
jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí,
že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak
neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí
takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení
a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími
Smlouvě, (lil) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly
Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné
pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je
v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady
vyhovět.

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami
a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku
každé zkouŠky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkouŠky
Objednateli.

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi
spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele.
Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy
alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek
ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkouŠky
bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkouŠky zopakovat
v souladu se Smlouvou na svůj náklad.

7.9. Objednatel termín a místo zkouŠky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas
nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří
svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový
termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě,
že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu
se zkouŠky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu
a místa zkouŠky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to,
že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce
souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám
bez přítomnosti Objednatele.

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkouŠky jakékoli části Díla,
a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkouŠky
byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto
dodatečné zkouŠky v případě, že se jedná o zkouŠky navazující na předchozí
neúspěšné zkouŠky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo
jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály
nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních
případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkouŠky Objednatel.

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích
zkoušek. Pro přejímací zkouŠky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím,
že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové
přejímací zkouŠky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkouŠky
schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto
návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti
Objednatele.

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou,
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami
a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku
(či zkouŠky), nebo (lil) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací
na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo



prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit
od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena je stanovena jako neměnná a konečná a
Činí:

Cena Díla bez DPH 39.849.910,00 KČ

DPH 21% 8.368.481,10 Kč

DPH 15 % 0,00 Kč

Cena Díla včetně DPH 48.218.391,10 KČ

Daň z přidané hodnoty (dále též ,,DPH") bude na základě výslovné dohody smluvních
stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení
pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho
jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny
Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému
a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle Článku l. této Smlouvy (včetně zejména
materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné,
nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících
s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl
dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel,
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné
vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy
Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765
odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně
prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612
odst. l občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních
faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední
faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1.
Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4.
Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané
části Díla.

9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále
jen ,,faktura") předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací
k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např.
výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního
deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel
takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své
připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených
prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp.



za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho
příloh dále tvoří přílohu této faktury.

9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část
několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika
samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli
nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže
uvedená ustanovení Smlouvy.

9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena
identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název
Díla), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě
a přílohou faktury musí být dokumenty dle ČI. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura
nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude
obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta
splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené
či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána
na bankovní účet Zhotovitele.

9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada Škody
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému
plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy
nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména
§ 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle
této smlouvy je plněním souvisejícím s Činností výkonu veřejné správy v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

9.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská ll, 150 21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí
Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka
za jakost).

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:

- rekonstrukce a oprava silnic 60 měsíců.



Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené
jednotlivými dodavateli a výrobci.

10.3. Záruční doby podle tohoto Článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně
dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu
zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost
až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává.
Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny,
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění
reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné
reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li
však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii,
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději
pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění
reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu
Zhotovitel.

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad Činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady
sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu
označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada
odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu
vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen
pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu
detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu
opakování.

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv
souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

pojištění

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za Škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské Činnosti,
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě
celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále
jen ,,Nabídková cena"), bez DPH.

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišt'ovny, příp. potvrzení pojišt'ovacího zprostředkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této
Smlouvy.

11.3. pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této
Smlouvy.



Článek 12.

Smluvní sankce

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících
případech:

a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu
dle Smlouvy - a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý
započatý den prodlení;

b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí
Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;

C) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady,
či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši
0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště,
a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den
prodlení;

e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy,
a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý takový případ.

12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění
Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu
s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající Částky
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu
smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní
strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je
zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní
pokuty uvedené v tomto Článku za přiměřené.

12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění
Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu Škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno
právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušenírn/zánikem této Smlouvy
právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení
poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky
zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace
vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků
v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky
realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést
všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku Škody Objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo
od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok
smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:



a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků
vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel
na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu
ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.

C) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k Činnostem, k jejichž
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně.

13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele
má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí
Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.

13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo
poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo
o sobě pro Objednatele význam.

13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

ZávěreČná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh,
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.

14.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede
Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu
uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.3. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně
všech jejích změn a dodatků.

14.4. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

14.5. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití
smluvní strany bud' výslovně vylouČily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním
v této Smlouvě.

14.6. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou
všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů
vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou
dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy.
Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně
a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli
byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je porr a.s., za nějž jednají osoby uvedené
v odst. 14.8. Smlouvy.

14.7. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:



ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

email: zdenek.dvorak@ksus.cz

tel.: 602 317 498

ve věcech technických: Ing. Ladislav Bak

email: ladislav.bak@ksus.cz

tel.: 724 118 323

Karel. Motal

email: karel.motal@ksus.cz

tel.: 723 500 384

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek

email: jaroslava.jurkova@ksus.cz

tel.: 724 258 289

14.8. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:
a) Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

email: zdenek.dvorak@ksus.cz
tel.: 602 317 498

b) Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic

email: ales.cermak@ksus.cz
tel.: 702 02 1917

14.9. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a inženýrských
staveb, Oblast Čechy - Střed, a Ing. František Buršík, vedoucí technického úseku
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed

email: pavel.hirsch@porr.cz, frantisek.bursik@porr.cz

tel.: +420267226108

ve věcech technických: Adam Přibyl, DiS, Petr Kalný a Jan Turínek stavbyvedoucí
úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed

email: adam.pribyl@porr.cz, petr.kalny@porr.cz,
jan.turinek@porr.cz

tel.: +420267226102,
Ing. Petr Živnůstka, ředitel výrobní divize SEVEROZÁPAD a Ing. Petr Martínek,
vedoucí střediska spec. Technologií

emal:zivnustka@silnicegroup.com

martinek@silnicegroup.com

tel. +420 725 769 602

+420 724 539 022

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Michal Schles, ekonom úseku Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed



email: michal.schles@porr.cz

tel.: +420267226254

14.10. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku
dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k
obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm,
které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

14.11. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část
plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) Č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel
bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by
se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro
Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít
Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy/jejíž vzor
bude Zhotoviteli předložen Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále
Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně

vyzve.
14.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny

nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut
na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

14.13. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit
tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv
pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností,
pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení
nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

14.14. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě dle
odst. 14.1., 14.2. a 14.16. této Smlouvy, a to vzestupně číslovanými dodatky ke
Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle ČI. 6.6. Smlouvy může být tato
Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě Změnového listu
změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a
Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.

14.15. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

14.16. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

14.17. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její
elektronický originál.

14.18. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

14.19. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její
dokončené části



Příloha č. 4 - Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o
zadávání veřejných zakázek
Příloha č. 5 - Časový plán výstavby - časový harmonogram

Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění

Příloha č. 7 - podpisový rámec realizační dokumentace stavby

V Říčanech dne V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic Zhotovitel
Středočeského kraje, příspěvková Společníci společnosti
organizace

,,Společnost Jinočany,

PORR - SILNICE GROUP"
Bc· Digitálně podepsal

" Bc. Zdeněk Dvořák Za porr a.s.Zdenek D,tum: 2019.09.03 Di,i,álně

D " " 1 5:03:07 +02'00' Pave podepsal Pavelvorak . """H irsch D"um'2019.08.23
10:51:52 +02'00'

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
Ing. Pavel Hirsch

ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy - Střed

na základě plné moci

V Digitálně podepsalFrantišek F,,ntišek Buršík

V Datum: 2019.08.23Bursík 11,10,37 +02'00'

Ing. František Buršík

vedoucí technického úseku Dopravních a

inženýrských staveb PORR, Oblast Čechy - Střed

na základě plné moci

Za SILNICE GROUP a.s.

Ing. Karel Rypl ::?::':0:;'0'8';:'::'i::',':::h:,!

Ing. Karel Rypl

předseda představenstva
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Rekapitulace ceny stavby
III/00516, lll/00512 a lll/0057 Jinočany, oprava silnic
Název stavebního objektu Cena bez DPH Kč Cena včetně DPH KČ
SO 101 - III/00512 - km - 0,000 - 1,127 10.867.120,00 13.149.215,20
SO 102 - III/00516 - km 2,658 -4,291 23.887.600,00 28.903.996,00
SO 103 - Ill/0057 - km - 0,000 - 0,491 5.095.190,00 6.165.179,90

Cena celkem 39.849.910,00 48.218.391,10

PQRR a.s.
Dubečská 3238/364uc9 :Č°:.:3=0'°' '"'"

. J . -
Ing. Pavel Hirsch Ing. a išek Buršík
na základě plné moci 1 5 "07" 2019 na ákladě plné moci

!

=



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 201602a

Stavba: III/00516, III/00512 a 111/0057 Jinočany, oprava silnic

KSO: CC-CZ:
Místo: Jinočany Datum: 15.7.2019

Zadavatel: IČ: 00066001

KSÚS Středočeského kraje, p.o. DIČ: CZ00066001

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Společnost jinočany, PORR - SILNICE GROUP DIČ: Vyplň údaj

projektant: lČ: 02992485

FORVIA CZ, s.r.o. DIČ: CZ02992485

Zpracovatel: lČ: 13891871

Jitka Heřmanová DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny
popisem 'CS Urs' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 10.867.120,00

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základn' 21,00% 10.867.120,00 2.282.095,20

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 13.149.215,2Ó

l
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201602a

Stavba: 111/00516, lll/00512 a llll0057 Jinočany, oprava silnic

Místo: jInočany Datum: 15.07.2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o. Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč: Společnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP Zpracovatel: jitka Heřmanová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ l
_____j

Náklady stavby celkem 10.867.120,00 13.149.215,20

SO 101 lll/00512 - km - 0,000 - 1,127 10.867.120,00 13.149.215,20 STA

SO 101 111/00512 - km - 0,000 - 1,127 10.103.004,82 12.224.635,83 Soupis

vrn vedlejší rozpočtové náklady 764.115,18 924.579,37 Soupis

l

OD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

lll/00516, 1IU00512 a IIU0057 Jinočany, oprava sjlnlc

objekt:

SO 101 - Ilf/00512 - km - 0,000 - 1,127

KSO: CC-CZ:
1\Alsto: Jinočany Datum: 15.07.2019

Zadavatel: IČ: 00066001

ksús st|\edoe$kého kraje, p.o. dič: CZ00066QQ1

UchazeČ: IČ: výplň údaj

Společnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP DIČ: Vyplň údaj

Pmjektant lČ: 02992485

FORVIA CZ, s.r.o. DIČ: CZQ2992485

Zpracovatel: lČ: 13891871

Jitka Heřmanová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10.103.004,82

Záldad daně Sazba daně výše daně

DPF zákjadnl 10.103.004,82 21,00% 2.121.631,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12.224.635,83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ijl/OCk516, Ill/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic

objekt:

SO 101 - Ill/00512 - km - 0,000 - 1,127

Mlsto: Jinočany Datum: 15.07.2019

ZAdávdel: KSÚS Středočeského kraje, p.o. Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč: Společnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP Zpraccvvabej: jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10.103.004,82

HSV- Práce a dodávky HSV 10.103.004,82

1 - Zemní práce 865.283,06

5 - Ksmunikút» jmzemni 6.864.493,79

8 - Trubní vedení 20.265,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1.393.240,27

997 - Přesun sutě 938.752,72

998 - Přesun hmot 20.969,94
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IM)0516, |[|/(JQ512 a Ill/Cl057 Jinočany, oprava sIhk

Ob!iekt:

SO 101 - III/00612 - km - 0,000 - 1,127

Mišto: Jinočany Datum: 15.07.2019

ZadavaW: KSÚÉ $fiiedoče$WhQ kraje, p.q. projektant: FORVIA CZ, s.lq,
Uchazeč: Společnost JinoČany, PORR - SILNICE GROUP Zpracovatel: jitka Heňmanová

PČ :' Kód Popis MJ Množstv' ;j;; '·na celkem [CZK] =,',

Náklady soupisu celkem 10.103.004,82

d HSV Práce a dodávky HSV 10.103.004,82

d 1 Zemní práce 865.283,06

l 1 i K 1131®171 )Rozebcán1 dlažeb vek ze zánkové dlažby s ložem z kamenNa mCně i m2 l 48,5(X)j 8¢,69 4.204.47 'S: URS 2018_,
Rmbránl d+b a dllawozovek a plech $ pNmfwnlm hmot na skládku na vMáknost ck) 3 m nebo 6 mhženfm na

PP dopravní prustňedek, s jabukoliv výphf spárručně ze zámkwé dlažby s bžem z HmeNva

Pbznámka k soubam =:
1. Cenyjsou un%ny přu a dků iňčdně odshriměn/§.
2. Ceny~ použkpm ulúžaných cib nebo do mauy, kbrů se ocůhýl
cenM píp Qdmněn/poaMŮ naboktytů z betmu pmtého staubam čan m 1&7. smdbu těchto =k mhocki//d
UbuStka bQum¶é dhZby včelné hže pcdkkdú

PSČ 3j V"m&h "qsoů zapoCtmy náklady na pqpl nulhé oGišMl:
q dk9ebn/ch.kleE se cm 979(77-11 oá'šŇn/vybQwanýdj ďažebn/ch kjstakčásti COl,
b) bdbnovýth, kammMovjbh nebo kammných nebo dlaždic:, khm6 se ~* ~ami$oubaFU c8ň 9?9 O. -. ,
Oč/Wn/ vybomnýrh Qbmbn/ků, kmŇNků, deseknebp díků ám' COl.
4. Fmmměn/vybauané ckkažbyvčdhěma6m"áiů z bže a spárna 3 m se oGa*c8namisoubťxů cen
99722-1 Vodbmvná dqpravasuh'a hmot

W (14"4+9+10+5+6,5)"1 _ 48,500
' 2 ! k |113107223 'Odstraněni podkladu z kameniva «rceného ti 301) mm strojně pi přes 200 m2 " " "! m2 ]"" 2.206,000' 39,47 87 070 B2; LRS 2018

pp Odstranění podkladu nebo krytu émjňě přes 200 m2 s přemktěnóm hmot na ddádku na vzdákno4 do 20
m nebo s ndažemlm na dopummí prMřédek z kamerm hrubého drceMho, o ti. mbvy péCS 200 do 300 mm

Pazmmk& k sQOom cen:
1. pm Mbucen z hkd'da množsMse wdůk kiúM plocha mmnebopodkkdú mhétjo duhu
samostátně- od$tmň*4' se vrshv wtuMjy jědhdikw wshy se
Z Gaňy
a)-7111 až -7113 -7151 až -7153, -7211až -7213 a -7311 až -7313 použ/tipro odsbménl podkladů nebo knňi ze
šl&kcphsku. škváry. z mchmiUy zpwměnýO zemin,
b)-712í a2 7125, -7161 až -7185 -7221 až -7225a -7321 až-7325ke pcwžj?/pid cxkůmědpMk/adů nebo ku%
mtnM stUMovaných
C) -7130 až -7134j -7'170 a2 -7174 -7230 až -7234 a -7330 8ž -7334 pauZR ljtxo ukůenýdí cb

psč betanoWho 8 d/a2ab zmozákyuk9enýth db oamento% maM?8bo poc%adů :zemM MahNžovanýah cementam.3. Cenyke použít nebo hů'ytů qpaUMýéh 2Mčným/posN5hynabo nátáry.
4. Cóny odb'~ ~tky(hqpl. db l® mm, cib 200 mm/jsou my pm c8ňglu tkwstkuMnomyých
kmsdMď.
5. Vccnách ngkou ·qpc~ynákbdym zaromán/$tyčhm~ bdan<wých ndío ži§ýd) podkladů nabo kyytů, ~
se cenami%ubom cen 919 73-Zammn/5fyčMpbchy~ C 01 ceníku, Mhďdvi sum'zimné ze
zammán/dy&ýdj pkxňpo&kdů nebo krytů M&ťnevykazLN?.
& Rňmn/sbSn/ vyboůmného mahm"áhc nežje wmckno, se ~¢ÚC cenami eoubonů Gél7 997 22-1
Vbdommá dbpraw suti
7. cmy -714 . , -718 .. -724. a -734 . ndze pouŽ/tpm odshněn/podkhmb mbo kytů hézován/m.

W __ ,11m1"2-38-13-7-5-7 _ _ 2.206,000
i 3 i kp13107242 ?dstranění podkladu živičného ti 100 mm strojně pI přbs 200 m2 i m2 L 2.206,000) 50,81, 112.086f6 LRS 201\

pp Odstraněni pocMadu nebo KN střQjřŇ plo¢hy jedňotNč přé9 200 m s přemlděnlm Nnot na skládku na vzdálenost do 20
m nebQ s na|mn[m na chpraml pnMřédek žhňčných, o ti. vMvy přes 50 do 100 mm

Fbználnk8 k šaubem cen:
l. Prč? wMbu G8ň e hkdkka nmczžsNl každá souvkb cxktřMovmá pbcha krytu nebo podkladu st\sýhého Mihu
saimstamě- Ocktraňýe4 se Nkcůk vmev woovhymie~,je~ivé wU/ý6c ocMtýl ka2c% samoMathé.
2- čMý
·)-7111 ať -7113, -7151 až -71A -7211 aZ -7213 -7311 až-7313 ke pQužRipn) cKktnaněn/pQdk/adj kytů ze
štěňbp/sku, šh'&y %%nebo z mech~zpevMQý¢h zemin.
b) -7121 až T125 -7161 až-71S5, -7221 aŽ -7225 a -7321 aŽ -7325/m pcwZ/tipro Ms(r~rpodkhadů nebo tctNN ze
zemin statMůovaných váµwm.
C)-713Q až -7134, -7170 atž -7174 -723Oaž -7234 a -7330 až -7334 lze použl7/pm ukižmých do

PSČ bdon<Mho IbiZe a ďažab db niaAly mbo podkládu zemín statNmmnýdi camenlem.
a Ceny lza použ/tipm nebo krýů opMbných nú%y-
4. Ceny PO& t/oušlky (nqpř. do 100mm, db 200 mm) jsou wčany vždyµo ~ tbuštkU/eck)olWých
konstmkď
5 Vcenách ňEýsKxl upoábeny n%ady na zamvnánl styčných pk)Gh bďmovýáh nebožMčnýůh podkladů mbo Krylů, klWé
se ~UÍc Gemmisoubam Gcň 919 73- Zamvnán/sfyčné pbchy Č&6 C 01 bhalo ceníku. ~stv/8uliz/slkané
LammáM$tyčnýa pbch pcdklacN nebo kndů

pTeMmn/ yyb<xmn6ho mšrmátmm, nežjs wMma se at»ňůýe cenami soíbM cen 997 22-1
VodMovná Mi
7'. Cany-714. , -TIB. ,-724. a .734. ndZe paudWpm odmflěn/podkkdb krytu háziavánlm.

W 1138*1*2-3&13-7-5-7 2.2®,000
|4 )_K 113107322 'Odstranění podldadu z kameniva droeného ti 200 mm strojně pl do 50 m2

__ J

m2 ) _ _ 48,500, 45 $9}

,

2.225,67 IRS 2018 j

pp Ockdranění podkladu nebo krm strojně pbchyjedn@ě do 50 m2 pkmWnlm hmot na skládku na vMáknod do 3 m
nebo naložerdm na dopravní FmdředEk z Kamerům Nuběho drcenéha, o ti. vmtvy přes 100 do 200 mm
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r""' Ty K6d Popis MJ MnaZství j.cena Cena celkem [CZK] čenova lg p [czKj soustava ,. _i

Rznámka k sQubQnl cm.'
l, pm wďbucen z hkďska mnoZsM se kUdá pkcha Wyňt nebo podkladu stejného duhu
saniostdně- se někohk mhv vů«»čky n*chQu, jědnaHiv6 vmy sa ka2dá sa'nodatně.
2, čany
a) -7111 až -7113, -7151 až -7163, -?211 až -7213 8 -7311 až -7313 ku µouZ/tipro odm+/pQdkkdů kytů Zs
š~&ku. škv& stnsskynaboz mch~yzpměnm zemin.
b) -7121 a 7125, -7161 až -7155, -722¶ až -7225 a -7321 až -?325 /zepouž&/jm> cckstmMn/podkkdU mbo krytů ze
zemin Mabihbovmýún
c) -7130d -7134, -7170 až -7174, -T230 8ž -7234 & -7330 až -7334 fm pouZít/pm odstmén/ďažeb uhžmjkh db

PSČ betonového ,bže ďaŽab z mozdky db mauymbo podkladů zemin entam.
3. Ceny/ze pQuž[tipnl7oGkbaněn/ xrytťl Qpdmjmh ž/vičnjmptjsmkymbo náRBty.
4, podb tloušťky (nepř. db 1®mm, ch 2ťjO mm)jšau určany vždyjxo t%bu hhuštku jédnd/ivých
kmdMd.
5 Vcenách nejsQUzapočhmyt)&/aaym zamm&/$tyčA*h~ betkxmlm nebo podkMU nebo k(ýtú, ~
se ccMyje cemtni čan 919 pdbchyčásli C Of tokalo čadku. Mhďdvl suti z/skaná ze

ploch pcxMMU nebo krytůse
Pňemístěnl vybowm&omaM&í 'atsi wdá/most, nežkuvedbno, canami scuboňi cen 997 22-1

VódbncwM dqprava sutí.
T. Ceny-714. , .m. , -724. a -734, nahé pQúŽň pi'o nebo krytu Hzov&/m.

W _ , . ._ .{14+4+9+10+5+8,5)Y . . _.__.. .-__.__. . l 48,500 ,__
' 5 ' k 413154334 Frézwání ž v čného krytu ti 100 mm pruh š 2 m pI do 10000 m2 bez překážek v trase ] m2 l 7 668,2(X) 66,32 508 555,02 S: CRS Ž018

l.. .. i . _.

pp 'Fréu>várb[mčnek podklacŮnebo hytŮsndoženlm na dopmm|pmkdekp|od7y přu 1 000 do 10 000 m2 bezpřékáZok vtme pňmů SItky přes 1 m do 2 m, tla4ťkywdvy 100 mm

Fbznámk8 k saubani cen:
l. V cmách jáou zapséhmy in~ na:
á) «x1Ujxn Ghkz6ln/zubů héu.
b) MdmŇZ
C) tWůŽ@ň/ oďNzxwaného mcdbn'á/u na dcWavnj"pnmbdbk.
2 v cm&h ntýšoU započt\lmy nákkdy na:
a) živičného krýti kolem ~ ~Lg[misaubanl cen 113 [GL7

krytů Wtb čásh"kddbgti,
b) očištěn/powůhw odřrémnané pbchy, ~ se ocaňq// oenaml soubom cen 938 9(b9 odsfTaNnl b/&a pmchu
· pcmuhupcdkbdbmbo bytu částiCO1 bhobkdakgu.

psc 3. MhQžsMm«ýGhjeKk~ juru notzpoCůt urů( pMekt. Dňi6né p/bkáZky, nqpř. vpusti, uzávěry, skupy /F*)chy & 2 m2)
se z cdkové hí§zcmn0 plochy
4. TbcňNu mtvy utúf~ amSK se t|bušřkaj&~irm záběrů vmm.
5. Cena s pMážkam/bg untkm kdy'
a) na 2GO m2 frézované pdbchy Ymdne vpnůměm v/w nďjMna vpusťnebo wtup /nženýng*b sílí. PQR/'. s6cBár,
vstúpnl oslrůwk gocx1,
b)NQUA~ h9zo%Wplechy Qs8zěňý výškovým mzd/km hom/pbchy obnibniku od Nzovarié µóctty
WtŠřnež 250 mm.
6. PNkáZkam/so razumC// obrubníky nebo krqjMky. pokud výškový noiuM hom/p/ochy ohrubnlku od pkxhyjě
Wtšřne2 250 mm, vpwh"nebo v&upyŇIženjmťých sm, stmjy nástupnl a ocMamé oshůvky apod.

W 112r6+524A+79,35+75,4+37,8+98,~+17+25,45_ __ .. . 7.668,2OO|.

15 K" ' 181951102 Orava pIátě v hornině tř. 1 až 4 se zhulněnlm " , 7.668,200, 151.140,22Ž CRŠ Z018

'j5j5" """"" 'gxiwa páně vyrovnáním výškwýa mzdOu vhoMně tt. 1 až4 $8 zhutněnlm

Paznámka k šoubem cen:
1. čanyjsou určenyptn wumáMvšech ncmš Máovanýah plbch N zÁkzech lna Msy1µ6ch) |KKbm/nýGh nebQ w sklonu
db 1:5 pod zpevnén/pkchjahMokól/v druhu, pod humímvánC (m však µmµbchy zásypwýh pro podZemn/vedm/),
thnovánf qpod. dá/·. pň·dbp/Hj/ prq/ekt wDw?án/mně zi~ důvtxNi
2. Cenyndze gouŽ/t pro mmátdkvk Síňky cb 3 m pkrušý/dčh svahy, jm urovnánl dna sikňCň/ch a
žekznm/chmkqpů p'ojakaukoůV ší7ku toto umvndM čx»ňtge xutwu cen 182 .0-1 Svahování.

PSC 3. Lhwnárdpkch Sh9 sklonu pm 1 ,' 5 &8 QcéňQe cenamisoubmt cen 182. om Svahwánl trmkh svahů db

pKý¢%Wanýt* pmm.
4. Nák/adyna umvnátl/ck18 a s©n pozemních kalnun~i= započbny v cenách soůtxxů 936 93
2. Cišt&dpňkqpůkammkad v suchu ve vDa ČásHA02 Zemn/pnácepco oEj/ekly abat'ů 821 až 828.
5. Míru zhutn6/1{ume pncýěK. Ceny se zhutněn/mjsou jm jaknukcM'v m/ru zhutn6n/.

W 1127>524,4+79,35+75,4+37,8«8,8«8+17+25,45 7.668.200

d 5 Komunikace pozemní _ . _ , . __ ._._ . . _ 6.864.493,79 _ _ _

7 k G64861111 iFbdkkd ze štěrkodrlě ŠDtl 2Cl(j mm " "" l ,n2 l 48,500 230,42j " " 11,175,37 Urs 2018 i
L__.. i , . ....___.. _. -____ . , _..L ------L .. . -- : .— - - ·.-.

"pp poakd= ttěňcodů šd 6 rozprudi\enfm a zhuměn[m, po zhWěnftl. 200 mm

VY (14+4+9+10+5+8,5)"1 __ _ 48,500
"'T ""_' _ ' I ' 1'"" " " 'l 8 l k j565131111 'vmvT1ánj povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamanivem ACP (OK) U 50 mm ' m2 2.300,460j 215,8® 496.646,31 LRS 2018 l

- · +—
PP VyrovMnf povrchu dcsmmáMch pQdk|adu b rózprcMbnlm hmota zhuhůnfm obabvaným kamerNom ACP (OK) d. 50 mm

Poznámka k souboru cm:

PSČ i. Ceny/sou uReny pna vynmmán/ptjdkta® ~ výtiůků) ped mtvu. FYV volbu cenyjéUbuštka podkladt.

W 112r6+524,4+7935+75,4+37,>98,8+48+17+25,45 7.%8,200
VY 76C,2"0,3 'PibpočMiě kodiáentem množství _ _ 2.300,460-- l

g kj565166112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalwsné kamenivo OKH) ti 90 mm š 3 m l m2 22®,00Y 419,33] 925.041,98, LRS 2018 ,

pp " """ Ásfáltwý betm vrstva pcdkladnIACP22 (obdcmné mnenm'kubozmné - okh) s mprostlsenlm a zhutrěnim v pruhuUky do 3 m, po zhlmer1[ u, 90 mm
Fbznámka k cen:

PSČ l. ¢$N EN 131084 µňpouSúpmACP 22pQuz0 IL 60 až 1QOmm.

W 1138'1"2-38-13-7-5-7 2.206,000
" [" " "" """ """" ks Urs 2018 i

:1q! K 567142115 Podklad zb směsi stmeleN cementem SC c &10 (ksč i) u 250 mm m2 2,206,00Oi 478,58| 1.055.747,48 62 _ j
L : ,

pp Podklad ze směsi stmekrié se bez dúatačnfd s rou)Kmbn[m a zMněnfm SC C Bt10 (KSČ I), poztUnčnl ti. 250 mm

Poznámka k soubmt Gétk
1. V cmách/sau zqpočtimy in&Edy na oše&MpcmMu pcxtkbdu vudbu.
2. v ~ách%7 1.-4/sau zapQčMyin~postňk pnW voQtY
3 V cenách mýsau zqpcMMyn~n\a'

PSČ ·) p/Tp. PWMC kwýse mxm 919 74-8111 FbslN pqpl'. ~Mppmahu krytu nebo
ptxlkkdů admnnou emdzl,
b) znzen{cmmačnkh Yypměn/:tyb~ se cen 919 11-¶ i%zán/dMačMch ·pár.
919 12-. Tésnén/<Wa¢§fch spát a 918 13 vymámí d'kNGn/ch ·pár.

W 1138¶"2-3±13-7-5-7 _ ,_ , _ _ _ _ _..,_.. _ ,,__ . , , ._ __2.2QG,QOQ.
k 11 " Zpavněrii krajnic št[&odrt[ ti 150 mm

_ _

, m2 i _ 1.316,250) 244 111,7?,): (RS 20.::__)

"""' ÉP krajnic: riÍbo komwiikacf µrů péšd 8 rozprostfenlm a zhutněním, po zhuMěnl šWrkodrtl ti. 150 mm
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:í Ty Kód Popis MJ Množství j.cena Cena celkem [CZKJ Cenová

p [CZKJ soustava

PůzMmka k soubans čan'
1. V ~ch 51-11 &ž 55-¶1 jsou zapodMyinákMy na pmmmn/~ny
2 Vméch 51-11 až 55-11 nq/sou zapo&mynák/ádyoa:

psč a) m/shu zabudbvánl. ktaM a. 3111 všeobecných podm/nek Část/A
01 Cohotb katalogu,
b) ~ cmamiC&UA 01 kaťa/ogw 80(3-1 Zemn/práce.

W 1755"0.75 1.316,250
12) K 56993113,2 |Zpevněni krajnic asfaltovým myklátem u 100 mm I m2 ' 877500 49 B3j 43.725,83"&; Urs 2018 l

i... . . . .L

PP krajnic nebo komunikací pro PěBt s mpmďEnlm a zhWnčnlm, po zhlmení asfáhovým mcyklátem U. 100 mm

Fbznámka k saubom
L Vcenách 5141 8ž 55-11/= z%Qčmy/nákMyna pmhazenmmihy.
2. vcaMch 51-¶1 až 55-11 nq/mi zaµmny ň&/8dý na'

PSC B) cpaNbn/zamMy 8j6g/pňgm[mn/k místu zabudbvánf, ktbN s8 ocMhýf pcld/ga 3111 podMnsk části A
01 1ah&> kdakgu,
b) odk|kmmpadŮpoµ~Mmnmy, ~ se ocMgje cenami CásNA Q1katakgu 8ťXb1 zemn/µnšce-

VV _. 1755'0,5 877,500
13 KÍ73191111 'Postňk irMjtrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 I m2 l 2.206,000j 20,os: 44.230,jŽ Urs 2018 !

pp PMňk immčm kdkmktNnf ómulzlv mnoMvf 1,00 kgNn2
Fbznámka k soubaw cen:
t Vcené zapo~ynákladyna popř. pňgdgpsane ~ se =ňuk cenou 938pse Mil OčiSM/powUu čásů C 01 lohob

W 1138"1"2-3&13-7&7 2.2W,CKX)
' 14 l K :573211107 Postňk živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 l m2 7 668 200' 11,72 89 871,30|&S Urs 2018 i

, I lPP Postňk spojovací ps bez posypu kameNem z aMaku silričnho, v mnoMvI 0,3C) kWm2
, _ W . 112r6+524µ+79,35+75,4+37,~,8+48+17+25,45 7.668,200

15; K 573,211108 !Podřik živičný spojovaáz asfaltu v množství 0,40 kg/m2 _.t m2 l 7.668,200) 13,17} 100.990,19!Ž LRS 2018j

PP POSUN PS bez posypu kamendvem z asfahj v množství 0,40 kghn2
W 112r&524,4+79,35+75,4+37,8+%,8+48+17+25,45 7.688.200

""'1"""" " """" """" '" "" """' I ' ""T'" "" """ ' ' "' ' '" '"' " '"""'"16) k !577134121 jAsfajtový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. ltl 40 mm pks 3 m z mmodiňkwaného asfaltu ] m2 ! 7.668,200j__ 238,11j 1.825.875,10 &$ 1JR3 2018

pp Asfaltwý betori wsbon ACO 11 (ABS) s n zhiMěnIm z mmodňkwmáho v pf~[rky
přa 3 mě. I, po zh@ěnl ti. 40 mm
Fbznámko k soubocu mři:

PSČ 1. ČSN EN 1310&1 Mpou'št/prQ ACO n pouze tt 35až 50mm

VV 1127"6"524,4"79,35+75,4"37,8"98,8+48+17+25,45 ._ _. _ _ , 7.668,200.
! 17 i k 577155122 , }Asfaltový beton wstva iQŽň( ACL 16 (ABH) u 60 mm S přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu i m2 ; 7.668,20oj 262,15j "'

_

2.010.218,63:# Urs 2018 "l

I . -. ..- .- - .. -— --- .- —. - - _ . . . ... . l I I - . . _ .. . , ., , j

pp Asfdtwý bctnn vrstva IoZnl ACL 16 (ABH) s rozprostfenlm a zMNiěnlm z nemodMkovan6ho aga|hj v šRky pl\es 3 m,
po zhutněnltl. 60 mm
Piaznánka k soubants cen:

psč 1. Csn en 13108-1 M>oušt/ acl 16pcwze tt 50až 70 mm.

W 112r&w4A+79,35+75,4+37,8+%,~8+17+25,45 7.668,200
18: K 596212210 'Kladenlzámkcwé dlažby pommnich komunikací ti 80 mm skupinyA pl do 50 m2 i m2 i 48 500 347,62; 16 859,571:23 Urs 2018 j

-- —...-.. . J ,- _.. ..,,. - . .-.., . .. _. . ..-.. : ' . : .Kjadenl dlažby z bdoňwých zámkwých dažďc pozemních komurikad s hžem z kameniva těZenéM nebo dmného ti. do
PP 50 mm, s vyplněním ©ář, s dvojitým Wmčním Ybrwán(m a se smHmím Mebyte¢n¢h0 maberiálu m kmjricltl. 80 mm

skuphyA, pto plnchydo 50 m

FtzMmko k sQůtxxu cen:
1. m vdbu dkžsb p/at(k8b skum a: dkžbyzpMců NMho tvaru, Skupihs B:ďdbyzprvSů dimu a
v/W hmů, mbo z obmxů cb 1QC'm2, Skuph]o C: dMayab|bu~ých .'wm (Qb|bukk kmM qpod.).
2. V =ádj jsou zqpoá\myiMkkdy na dbdán/hmatpro a eiq cbdán/ma(M& no vBiM spár.
3 Vcenách zapc~y náklady tm dcdán/zámkoW dlažby, ~ ~ljcw sp¢Kmkaď; Uatné lze &hochout

PSČ up/ochy
a) db 1(JQ m2 vb %/ 3 %.
b) pč19s ¶(30 db 3CK) m2 ve výši 2 %

s 30Qm2 ve výší 1 %.:. 2ktk)že t/ouštku 50 mm s9 C8ňáňŮ saubans = 451 .-g Mp/akkza k@ých dalších 10 mm

tloušťky pcdbdMu bžo.

W (14+4+9+10+5+6,5)"1 48,500

d 8 Trubní vedeni 20.265,04
r " "' "" """" " " " "' """""" " ' " ' " ' :"""'

l 19 K ;899231111 _ iWšková ©rava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže i kus T 3,000 2.390 98 7.172,94!: LRS 2016 l
pp výšková qxiwa uSčního vutupu nebo vpusli do 200 mm zvýšerňm mříže

Fbznámk8 k souhxu C8řL'
l. V mpQčMyimkkdyna:
a) cxibQMn{db%vadhjho krytů, podkkdú, nadezd/vky nebo pnstence <xMiZen/m vyboumiýúh hmat db 3 m,
b) zarmmánl ptkchy cemenkwou mdkxí,
g) pcxkzděn/rámu,PSČ d) odstraNnl a znowos/ rámu. pcMbpu, miVže. hme tjcďq hNankt

·) úp'avu a dop~kCytupqpl. podkkdu tnky v m/stěp«~mé ůpmjy.
2. Vcanách nq/šau upočhmy Náklmy na Mp. nuMé abdán/noW mtlže. Qmu pMopumbo~q hrnce jáŇM c1Qďáň/
~* ve mc/.hkací, zhatn6 nestimtwt

l 2q M j55242320 lmňž vtoková //tinová plochá 5®x500mm__ _

__

, kus l 3pÓŮŮ l 3m¢,12| _ 11.412,36 ,:: ÚRS 2018 G

, ,pp " """"""" "miiž vtókcwá támá
' 21 M 59223874 'koš vysdý uAEnl vpusti, ŽáfOVíŠ únkowný plech jř kus L 2,000 839,87 1679,741:ÚRSŽQ18 )

pp koš ~ pro dlčnl vpustl, žárm zínkwaný plech

d 9 ommi konstmkce a práe, bouráni 1.393.240,27
l 22 : K j915111112 _ jýdorwné dopravní značení délíci čáy souvlslé 5 125 mm reúunefkxnÍ bílá batva l m ) _ 2.260,000' 12,08 27.300,80:%S Urs 2018 !

PP Vodummé dopravnfznačenl střlkané barvou dělfcj čára šířky 125 mm sotMslá báá Mromflemf

Ftznámka k scubQjru čan:
1. Ceny/= umnypm %/w čárybW souiňšh§ C. m b/% p/Mtšované č. V2a, žkthS sotMšhS C. V12b, žlúté µňm&mné

V¶2c 8 vcxířď čáryb//6 C. V4,
2. V cenách něim zqp=ny nákkdV na:
C) pkdzmCen( Mb se QceňW7cenami souboru cen 915 6-11 Pk&načen/pm wxkmvné značanl,

PSČ b) o&šlčn/ vauMčy. (ykzse ¢Kmňui/cemmi soubmí cen á38 OckdMnčnl h/ákt pradw nebo hh'nitéh3 nétmu s
p¢~Llpodkkdúmbo hyki čásů c 01 tohatb kakdbgu.
3 un&ýA'
a) u čan 915 11 a 915 12 vm H/kydš/kf nebu mzarj.
b) u cmy9?5 13 vm2wlkané plochy baž mezar.

W 'V4"(1127+6)'2~5 2.161,000

W VW3.,*,, ,9R,, _ 5· 3 l
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PČ Ty Kód Popis MJ Mmžstvi Jcena Cena celkem [CZKJ čonová i

l P _ [CZK] soustava l
23 K !915111122 ,Vodorvvné dopravní značeni dělid čáry přemšomné S 125 mm rdrorMkxní bílá barva " l 105,00Oj 12,Qsj "" 1.268,40 ŮRŠ 20'Í"l" )

PP VodQr= dQpravn(áaúni5tř'ikáě barvou dÍIld čára SYky 125 m'm"přbmšovaná bílá reboreMmi "

Rmámka k wubam cm:
1. Cany/sou unč·nypm cWkl Čáryhlřé souvNH č. Illa, b/hS pňeMovaně C. V2a, ZWfi6 souvish§ č. VRb, žluté p/brušwané
Č VIZe a Č, V4
2. V mách zapoáhmy nákhdy na

píádznáčanl, tytb ·e o0tý/cenam/ soubom cen 915 6-11 ~zmCen/pm wxkmim6 zmčanj
PSČ b) tytb se txMQ/mami soutm cen 938 90-C . OdsUanén/bl6ta ~u nebo hMiWho nánosu s

povmhu pMklMu krytu čásb' C 01 lbhdo katakgu
3. /maž8tv/m&nýa joahdak ··uučiýb:
a) u 915 11 a 915 12 vm d6WyU//rA nebo čáry (včetně mezw).
b) u ~y915 ;3 v m2súikané pbchy bez

W 'V2b"5H55 105,000
' T "' ' ' """'""' """ """"" "" ""' '"" "" ""'"'""' " ' """ " " r"' " " " """ " " ' " " ' '"' "' ""'" "" "

k j915131112 Édořovné dopmní značeni přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bllá barva i m2 11QClO0j 115,98 12.757,BO!% lrs 2018 !

PP Vodomně dopramf značgnf stNkané barvou p|bchoayµD chodec, šipky, 6ymboly bílé retroreflemf

Rzznámka k soubont =:
1 cenymt¢ wčenyjvo cňš//d Cáry bhl6 C. Vla, b//ó ~0vmé C. V2a, sciuwW č. V12b, žlul6 ~wmé
č. V1á:a wd/dčáry bW C. V4.
2 Vcenách n*ouzapQčMynák/mna'
a) pkdZnačmk tyto se wbaru G8ň 915 Ci.-li PNdznaCm/pto wxkxůmá znůčéňq

PSČ b) Qáštěn/ w0ov/cy, tyto se oceňuÍ/cenanN soůbani 938 90-9 Oďstraněn/Wáta, prachu mbo hMho nánosu &
powchu podk/·db nebokytu čásů C 01 Uoto kda/ogu.
3. MbcůsMjněmýGhjé=kkk se w%ě'

u = M5 11 a 915 12 vm dE%d9kY nebo nd/c/ čáry mazer).
b) ts =y 915 13 v m2stMkané pibchy bez mezer.

VV "V13ď67+19 86,000

. W .. 'V7a' 6"4 24,000 """"1"""|25| K ;915131116 Vodomné dopravní značení pIěchocly pro chodce, šipky, symboly atroreRexnÍ Žlutá barva l m 75,®QÍ 166,72' 12,504,QQ'Ž URS 2018 ;

pp Vodorovné dopcavnl značenl stňkaM barvou přediody pro chodce, šbky, symboly žué rehoreRem1

Rmánika k saubaru čan:
1. Ceny/sou dšt/d č&y bW souvid6 Vfa, bňě C Y2a žluté souv/s,k č Vl2b. ŽMé pďbmšované

smďc/Cáty bW č. V4
2. v ceMch ň6ýsou zqpočtmy n&/ady na:
a) pňMznačenl, tyto &8 at»ňq/1' cmaml soubar,t čan 915 8.-¶1 pit) mdamwN zna&rí/,

psč b) Qčišlen/vQ=ky, tyto se ~UÍ/ C8tj8ň!/ soubom cen 938 Oddranán/b/áta, prachu nUo tNMétw nánosu s
pcwnMumdk/adu mbo klytuasó c 01 tůho6o kddogu.
3, Nhožstvl měÁnýchjedh~ se~.
a) u cm 915 n a 915 12 vm čMďmbc vlxíťq" cWy (\nčdně mezar),
b) u ceny 915 13 vm2 sůNané pkxňy bumém.

. W. _ 'V11a'12,5"3"2 75,000
J"" """ """ " """ " ' "__ _ _

26 K 915611111 PibdzmČeni vodomvného Iinmeho značení _ " ) .. 2·365:000 3 02j 7.142,3Q:Z LRS 2018

PP pro vodorwríé mačenfslřlkané barvou r|ebq přvvádéné z Mběrwýdi ~ hbvé dělld čáry, vodki pmžky

Půznámka k soubwu cen:
7. MnožsNl se určuje.

PSČ aj µm enu -mi vm délky U/k/čáy núo mMhopmZNu (včetně mezu),
b) přu cenu -1112 v m2nat/rané mbo stiákané pbchy

W "\/4"(1127+6)"2-50.55 2.161,000
W "\/18"3"3"11 99,0'00

, W . _ _ _. , , _ , _ _ . J/2b"50+55 105,000
T """ I '

' 27 K ;915621111 !předmačerbÍ vodorovného plošného značeni m2 185,000 6,04j 1.117,40 LRS 2018

PP pro ¥odor~ značení ářlkanéba nebo prováděM z rlatčrovýGh hmQt phšné šipky, symboly, nápkiíy

řuznámka k soubwu cen:
l. MnoZsMmémých /édriodek se určuje'

PSČ a) pm'cenu -mi v m wMk/hQ proužku (včdhě mezer),
b) pmcenu 4112 vm2nathmé nabo dhlkaN pbdiy.

w "V13a'67+t9 86,000
W "V7ď 6*4 24,000
W 'V11a"12.5*3"2 75,000

' '"' '""" ""'"""" ' ' ' " ' ' "" "" """' " "'" """""'" """ "" " ""r"" " l l """ "" i ' """"
28i K '916131213 |Osazen1 silrdčnfho obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 1+ z betonu prostého _L m i 205 000! 343,62 70 442 iO'; LRS 2018

,.--. l— .. . . . .- ___ .. -.. ... ...- . -.. .. ... ... .-__... . .. _ ,
pp sMlčnho obřubdku betonovéM bé zřlumfrn bZe, s vypMěnlm a mti\enOm spár ementwau mdtnu stojwho 8

bočnl op&cju z behm pmstého, & z betom pmtého

Runámka k scjubam čan:
l. Vc»nách sM/čnhch ab,ruhn,ků kžajýcb upoáMy:
q)p«i osazaíddb /ůž8 z ka~m těZůMho lnákbdy na &dián(hmd ptp d- 80 až iOOmm,
b) im lůZa z bdonu pmBo/n&hgayna dbdánl hmotpm lbŽe (i. 8QaZ 1Q0 mm.' v cenéO -1113 a -1213 též ,

PSČ nákhdyn& zKm/bočnhch oµř
2 Cád rac z 1%mm ocMkýé čaňou 916 99-1121 Laža pod abmbn/ky, krqjb/ky nebo
abmby zdlažebn/ch Wtek
3. Vmnáah ň¢/5QU zqpočbeny náklady na &dén/ obmbn/ků, týb spacdňkaci.

29 M i59217031 'obmbník betkmovýsů§i 100 x 15 x 25 cm i m ! 205,000 i 146,53 3q 038,65 Urs 2018 l
l . , .. I . _ i-. _._ ___ __._. ... . . .-.. _ . . ... __L. -_...._L... .._.__.-_.. ! .. ,.._ __ - .. . __J

PP _ _ _ oHubdk bdonwý sMiMI1®x 15 x 25 qti _ ____.__,_,_.
'"" """T""" ! "- "" ČŠúats 2018

K 919721123 jřmomňZ pro $tabi||zaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 7.668,200 ' . 880.079,31 02

PP Geomňž pro MabňHci podkladu tuhá dvcmsá · pdyµopylenu, podéhá pevmst v tahu 40 kNhn

Fbznámka k 8oůbani čan:
l. Vcm&m~uipc~yinákmy dbd8n/pomRZe včdn8 píbsahů.
2. Vcmách -1201 Wx~y/nékk<y nu emulzí a živičnýn
podNkem.

PSČ 3. V c»nách -1201 ? -1221 jsQU započteny inákhadyna oďmnnou wsMi z poaX»%ho šhSňcu a
k µxik/adb hibby.

Geny -1201 až .1223jsou powíchu na notně hudbvanýeh komunikac/ch. VyztuZail
astMb®ho pomhu stávq/kkh komunikací se~* cenaH 919 72-1281 až -1293 ČAStí COl katalogu.

W 1127'>524,4+79,35+75,4+37,8+%,8+48+17+25,45 7.668,200
'" u"'" ' "'"" ' " ' l "" '" ""'"

' 31 l K 1919732211 :$tyčná spára nap*nl nového živičného ~hu na stávajIá za topla S 15 mm hl 25 mm prcáezánim J m j 1360OOÍ 66,44' _

_

9.035 84iŽ URS 2018 .
L _.i_._... ,_._.L.. _. .. .... . ... ,._.. , .__.. . . _ , . .., . .. .. , . . . _..., ._ .,__. _ ... . , . . .L., __ ____ ._.. ....,. _ ..,. , ..._ _,.. .._ ,._,. ,_

pp Styčné pmw'nf spára M napojeni ~N ZMCného poYmj m stávqjfcl se zalitím za tepla moďfikovanou asfaltww
hmdnu 8 posyp8mváp8nným hydrátem šířky cb 15 mm, hloubky do 25 mm včéme pMězánl spáry

Fbznámka k souboru m:
psč 1. vGmáchjsQu zapc~yimk/mna vyči'Wni ne 8 zaNl včetně dbdán/hniat.

__VV,. _.,, >8+40+13+7+5+7® 135,000
l 32' K '819735112 Řezání stávsjkího žNičného krytu h! do 100 mm m CIQCÝ 78 53 10 LRS 2018 :

' " E'P """"" """" káám má\mjlc[ho žMčného hyhi nebo" podkladu Noubky p¢U 50 do 100 mm

,,m,, , ,, ,. 5 4



r"'"
,PČ Ty Kód Popis MJ Množství j-cena Cemvá" Cena celkem [CZK]
i P _ jczK] . soustava

Pamánka k soubom cen
PSČ 1. V cmáchjsou zaptjčtmy ináklady na spatNbu mdy

,W , _ 58+40+13+7+5+7+6 _ 136,000

: .: 33 , K .935112211 'Osazeni příkopového žlabu do bdonu ti 100 mm z betonových tvámk S 800 mm m I __ 22,500; 434,64 9,779,40:: LRS 2018
..pp" " Omerif betoncměM vyplnénlm zMěním spár cemMwDU maltou s kcbem ti. 100 mm z betonu

prostého z beimuvých přfkepových tvámk šířky pI%b 500 do 800 mm

Fbznámka k saubomcm
t V~Gh nákkdy na &dán/hmotpmkiže · pro vyjMěn/ spár.
2. Vcmách ne/sou zaapočtenynáWady na Gbdikj/ mkc'pc7vých tvámic bMůtnovýůh cksek které se oceňůl we
speáňkaci.

PSČ 3. MnozsMměmýchjMnoM 88 ~.'") µopňkqpyz bdáňcNých tvunic (žlabu) vm d§jkyj¶/ch osy,
b)jxopňkopyz bdbnajých &sdc vm2 mzviMé //m/pkdiyďažby (?kóu),
c) pro 1b& z kamen/ve nebo z bMMU pmsté/íQ vGsňách -1911 a -2011 v m2 mzvhuhS //m/pbdiydMby (Z/abu).
4 š/ikcu 2/abu pňmpotrh Nám/c se rozum/m¶vétš/ s\ňěw šírka Námk».

VY 12,5+10 _ 22,500,. ..... ,
" ' l |CS URS 2018 ]
34 M 59227019 lž/abDvk8 Htonová s lomeným stěnami příkopová 50Qx1025x90mm l m 22,500 , 515,85 02

PP žIabovka betonem 8 lomenými stěnmů pElkopová 500x1 025x90mm

, , "" ' " l "" 'CS Crs 2018 7,: 35j k ,935114122 jštěrbinovy odvodňovací betonový žlab 450X500 mm sb spádem 0,5% se základem m I 50200i 3.563Á6j 178.193,00 ;Q2 _i

"" "štěrbinový odv'adňovad betonový žlab 80 zákkdem z betonu prostého a 5 cbetonouánkn rozměru 45QXS00 mm bez
PF obrubníku Bé %áďěm dna 0,5 %

Fbznámka k sotmu cm:
t Vcatjě zqpočtenyi náklady na dbdánl Wttjim@tjo žlabu vědně čisKc/ho Kubu, kusu a záslbpky,PSČ jsou pt:měrově mpočiteny na l bm Zlabu

VY 50 , _ . . ., _ . , , @,O0Q_ .. . , .
i " " ! . |C8 LRS 2018
i 36 K j938902f51 Čistění příkopů strojně příkopovou fŇzoU š dna do 400 mm I m l 1.755,0001 72,49, 127.219,95 .Q2
i , ,._.__ . ___ _ _ __ _ I ! . I____

pp Čšténl přikapu komunlkacf b Ddgbaněn[m truvnatého poro6tů nebo nánosu $ ndoZenlm na dopravnl prostředek nebo spř:místěnfm na hromady na vzdálenod do 20 m míně přlkpavou fr~ pIi čírce ma do 400 mm

Poznámka k saubam čan,
t Cany /78ízb použ/tpřo č/štěn/Mkopů zakrWkh: (bto ČiŠtěnl ocdiujb hxNMúáMě.
2 Pm volbu čany se ob/mi Mnosu na 1 m dé/kypNcqpu u'č//ako pod// cdklWho mm&MMnosu inšech pRkí'pů

PSČ ob/akhí a/qj/cch cdko& déll¢ý
3 Vcenách r@ou zapačimy nákkcjy na vodbromou daµavu mdetiáfu, ktešá se cenatM
ci9ň 997 22-15 VochmvnE Gopmva suti-

W _ _ 1755 __ __ .__-- _ -- . -- ------- - -- l i 1-755,000 . __ ,. .

' 37 K 938902411 !Čišfěni µopuMků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při ti ňáiomj do 25% ON m l 6 (JOO' 62 63i 375 78):2; Urs 2018 i

pp ČŇtěril pnoptmku odminěním havnatého pórem nebo náňo9U, 8 naložením rm dopravní t1NĎO 8 pďemktěnímna hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou UouSfky nánosu dQ 25% průměru pmpustku do 500 mm

Poznámka k 8oubaru cen
Vcenách neisou započteny náklady na vódbramůu áapmvu mimněného mdeňákt ~ se ~UŇ canamiswbm
997 22-15 VOChrWňd dopmva ·l11ň.

PSČ 2. Vcená:h tlakovuu vodbu néjisou zqpočhmy ndkMý na vodu, tyto 88 oc8ňů/"/ indM'M/ně.
3 Cenyjsou kdkukmtány pta proµistky do d§lky 8m, pKWQpl'$tky dh/š/ naž 8 m s8 pou2///pakožky 938 9U-2411 d -
2484 a pKpktek 93é 9Q-2@9za každý da/š/ 1mdrpropustku-

i 38j"K )966m132 !Od$tmněn[ znaUk dopmvnich nebo"orientačnkh se sloupky $ betonovými patkami kus 1 (XX) '"m" tíŽ! " 271,82É URS ZÓiT

__ !_ --__ _ _ -_ -__ _-__ - . ....... .L
pp " "" Oátánént dopravnkh nebo Qriemacnkh značok se 8kupkem 8 dožmlm hmot na vzdálenost do 20 m nebo b naozmmna dopravní prcďMek, usypem jam jeho ztwměnim $ botonowu patkou

Fbznámka k saubaru cen:
1. Cmy/sou ~ypm Qdmlněn/ znmbk zjakéhoka//v matwiau.
2. Voanách -6131 a -6132 M!Í%Uz0psčtmy nák/adyna demontáž bbu// (značek) od$/cluµů. tytib ócMtýl C6hňOú 9%

PSČ ®-6211 OcMmněnl Ms/jM dbpmvn/ch zň&%k.
3. Pfem/sNn/ vybauraných značak na vzdkl8ňQ8tpt'8$ :2Cim Bé oceňuje cenami sauboru gmj 997 22-1 VockimvM dopmm
vybowanýdí hmot.

l 39 , K 979054451 ,Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžmého m; 48,500 7Q,66j 3.427,01Š ÚŘS2018 ,

prvku hmunikacf od matMálu s odkltirenlm dožením očištěných hmot a ©ojo'vac1ho
PP materiálu m 8Wdku na vzdákriost do 10 m zámkwých dlaž& vyplnánčm 8pár kamerivem

Poznámka k saubam oan:
1. čany 0644L41 a 054442Nu umyjm cčMěnl vyboumných d/Uúc, d=k nebo Namuk uložených db baže z¶
sypkáho mdMdu jjaz pojNs.psč z R/ámjsmr vyboumných obruhn/ků. k@n/ků. nebo díků na vuNNnost M% 1G m se oceňuje cenami saabm

c8ň 997 22-1 \kňammá doprava vybw~ýa hind!

W (14+4+9+10+5+6,5)"1 48,500

d 997 Přesun sutě 938.752,72
l ""'" " "'"" "" '"" '" "'" '" " ' '" "" """" " '

4o: k j997221551 jvodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 1 km l 3.749,592' 6,04: 22.M7,54!2 Urs 2018 l

PP VodorčjvM doprwa 9uů baž nabažení ale 8ě skženlm a s Mjbým ucuvMnlm ze sypkých m«eriálu, na vuWermtdo 1 km

Fbmámka k swtxxu cm:
1. čany ndze použ/řpro wxbmvnou dqpmvu suň po ž+zMd, po~ ň8bo neabvyk/ýn/
2- jB-/i na dqpnnm/dnám prp vudamvnou dbjtxiavu ·uti pňgkážk&, pnt> jkte'ou ňůmo suťpřek/ádat zjMhaho dbpram/ho

PSČ pmst/bdku na dhuhý, oceňuié se tah ďqprava v kaáíNm ůsdku samcaamě.3. any 99? 22-155jsčxl unčmypm sypkýmatMál, např. kamením a hmotykameMého oharakkíu stmeMé vgpmm,
cementem nebo žMid.
4. Ceny 997 22-156 jsou phd dhabnýkusový maíMáí (dkžebnl kostky kmový kámn)

. . _ _ - _.-_ _-_ _._ .. -.. ... _. . _. .' i" "":" "" ' ' es Urs 2018 l
l 41 ' K 997221559 |Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suů ze 8ypkých materiálů t ] 33.746,32B; 6,04, 203.827,82 02 l

L

pp Vodwwrnš doprava suti bez nakZenf, d8 doZerům a s hrubým unwnáMm Příplatek k cm za keždý ddšl i zapwatý 1
km pM1km

PGzňámka k sou'bom cen:
i. Cenyndze použň pm vodonmmou dopravu po žačezm, po vujl0 nebo ~vym" cibpmvn/mi pmdibdky
2. její ň8 dqpmvnl ckáze pit) vodo«wnou dqpravu sutí plbkážka, pm ldbmuje suťpNk/ádatz &pnmmlho

psč pnmYMku na ckuhý. oceňuie se tak doprava y každém ~u3. Ceny 997 22-155jsw urČeny pro sypkýmaiMá, např. kamenivo imoty kameMóho charaktem stmdené vqpmm,
cemeMem nebo živid.
4. Cmy 997 22·1Wjmu urCůny pm dm6ný kusový maten'ál (dlažební /ocnovýkámen/.

W 3749,592"9 'Pkpočtené koeficientem množství _ _ 33,746,&28
-: "- —- - "'- _____ :___.

42 K 997221811 [NakládáM suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopmvu I 19,84j 74.391,91:Ž LRS 2018 i
' "PP """ Nákámnů dbpÁa vodcmvnou dopravu suti
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. j.cena Cenová
:PČ Ty Kód Popis MJ Mnažstvi [czKj Cena celkem jczK] soustava

P
Románka k saubam cen:

Ceny ke použjlti/m ~ádán/p/i hmené dqprm'ěPSČ 2. Ceny nelze pquž/( pN dtp'avě pq že/bznicá. po vQciě neotvyk/ými Qbpravn/mi prosdfedky

; 43 ! K j997221845"" "" lpqolatek za uloženÍ na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 " ")"" t I" " 2 448,379! 144,97i " 354.941 50 .S: ÚRŠ 2Ó18 l

Poplatek za íihZenl stavebnbo na skládce (skMdkwné) asfaltcwéhn bezob$ahj deNu mttIcNnéN do KataloguPF' odpadů pod kódem 170 3á2

Ptm&nkn k soubaru cen,
1. Ceny wedmév soubom ceníc cbpoíučeno aktuáM/ch m/shně pKsktšn6 akfádky Gdpadů.
2. Ulbženf odpadů neuvetkných v soubcvu cen ~* máimúámě.

PSč 3. vcmáchjezapoGMn pQp/átekza ukhgdan/oqpadu dbz&una 1852091 Sb.
4. PHpi~ ckuml shvebnlho odpadu lze oceMcenami soubani csn 997 0060 sbvdm/ho ociµciú z kdabgu
m6CWmh'ce cůýčktů.

W (112r6m4,4+7935+75,4+37,8+98,8+48+17+25,45)"0,258 1.963,059
,VV ,(1138"1:2-3&43+5-n"0,22 _ _ _ _ _ . . _ _.,,__.. _ . ,. . __ _ 485,320 _ . . . ._ , ._ _,_ ___ ,______

! 44 : K j997221855 Poplabk za ubžen( na $k|ádc8 (sk1ádkovné) zemirvy a kameniva kód odpadu 170 504 t 1.301,131' 217,46: 282.943,95 iks 2018

pp P%ibKk za u|Qžm[sdw¢bn[ho odpadu na ddádce (sddádkovné} zemhya RmenNa zatňděného do Katdogu odpadu pod
kódam 170 504

Runámka k scubo,ru čan:
1, Cmy dqpamámo upravk akitudn/ch cen m/slN p/Tdušné šIdě©'
2, Ukáenl ota(padů muiMbnjkh v soubom oč»ňu/e /ndMc!u&N.

PSČ 3. VccMrhk ~t'h'pop/da ze ukiádánl odpadů dc zákana 185/2007 Sb.
4. MPůcMé odpMU Kb O¢8ňÍŤ canami soubam~ 997 QCí-60 Orenl dawbnlho zkakůbgu

Demc&e otýéktů.

W (1138"1"2-3&13-7-5-7)'0,44 970,640
W (14"4+¥10+5+$,5)"1"0,29 14,065
W (14+4+9q40+5+6,5)"1*0,295 14,308
W 1755"0,172 301,860
W 6"0,043 0,258

d %8 Přesun hmot 20.969,94
l " T " ' 'CS LRS 2018 i

! 45 ' K ,898225111 Přesun hmot pro pwmni komunikace s kNtem z kamgne, monditickým betonwým nebo zIvlčným i t 981,483; 21,81 20.969.941r
L : . ,_. , . ..._...._-. __. .-..L

pp Př~n hmot Mq komňkace krytem z kamenňm, mondtickým bMonwým nobo zMčným dopraMvzdálenod do 200 m
jakékoliv délky Qbjektu
Poznámka k saubom cmin

PSČ 1 Ceny/ze pouZ/ř ipmpbchy ldišls hýlem monďi&kým neboží§ým.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

lll/tX)516, IIIK)0512 a IIIKX)57 jinočany, oprava silnt

Objekt:

$0 101 - III/0Q512 - km - 0,000 - 1,127

Soupis:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

KSČ): CC-CZ:
Místo: jinočany Datum: 15.07.2019

Zadavatd: iC: 00066001

KSÚS stjbdočeskéhQ krge, p.q. dič: CZOQOF6QQ1

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Společnost Jinočany, PORR - SILNICE group djč: výplň údaj

Projektant: IČ: 02992485

FORVIA CZ, s.r.o, DIČ: CZlj2992485

Zpracovatel: IČ: 13891871

Jitká l-leřmanová dič:

Pozriánka:

Cena bez DPH 764.115,18

Základ daně Sazba daně výše daně

DPF základní 764.115,18 21,00% 1®.464,19

snlžená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 924.579,37
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IMJQ516, I11/D0512 a IUK)057 Jincčany, oprBv8 silnic

objekt
SO 101 - II1/Q0512 - km - 0,000 - 1,127

$oupls:

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: jinočany Datum: 15.07.2019

Zadavatel: KSÚS SNdočeského kraje, p.o. Pruýektant: FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč: SpoleCnost jinočany, PORR - SILNICE GROUP Zpracovatd: Jitka Heřmmová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 764.115,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 764.115,18

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 347.928,98

VRN3 - Zařízení staveniště 320.142,98

VRN4 -Inženýrská činnost 47.719,43

VRNÓ - Územní vI lvy 24.161,93

VRN7 - provozní vlivy 24.161,86

,,m,,,,, — 5 8



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
III/00518, IlllDO512 a ČIUQ057 jinočany, oprava silnic

objekt
SO Ilji - III/D0512 - km - 0,000- 1,127

Soupis:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Jinočany Datum: 15.07.2019

Zadavatel: KSÚS Stk9očesk6ho kraje, p.o. Projektant FORMA CL s.r.o.

Uchazgč: Společnost jinočmy, PORR - SILNICE GROUP Zpracovábd: jitka Heřmanová

. j.cena Cena celkem [CZK] Cenová
p Ty Kód Popis mj Množstvi [CZK] soustava

, Č p

Náklady soupisu celkem 764.115,18

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 764.115,18

,d ,VRN1.. . ,Průzkumné,_geodetické .a projektové práce _ ,347.928,98
l 1 K |0121030OQ Geodetické ~ pibd výstavbou

_

i Kč 1,00j 24 161,7Í 24.161 73 URS2018
i. .. ,
_, PP . .. Geodetické práce p_kd vÝ!3tavbou , .,i 2 i K !012203000 'Geodetické práce pň pmváděni 8távby 1,0CXJ 102 687,37 102 687,37 ťkš Zcň6"

PP _ ."Geode'dcká práce PIj p«wáděnř 9avby
'"' ř " " ' . l " " " "" " " " " '_ ' "" ' " -— '-7— —

. 3 i K '012303000 'Geodotické práce po výstavbě ' kč 1,000 25 973.87 25 973,87 g URS 2018

PP .. _ . Geodctkkč práce po výstavbě
! , ' r" l " "" "" lcs Urs 2018
' 4 , K 013244000 __ |Dokumentace pm pmvaaěni 8távby K 1.000; 144.970,41 144.970,41 ÍQ2
. i . . - ..._ .. . __. _4... . . -...__.
. __. .PP . . Dohmmbce pro µuváděn1slwby

"r , """""" ' "" """ "" les Lrs 2018 !
5 , K 013254000 Dokumentae skutečného provedení stavby __

_ ,
KČ 1,000' 50.135,60 50.135,60 )Q2

'PP Dokumem= skutečného prw«knístavby " "

9,.,vrn3 Zařízení staveniště 320.142,98
i K 032803000 Zařízeni staveniště l kč ) 1,oool 169.132,14, 169.132;41:2S Urs 2018

PP Zafken[stmten1ště

7 ' K 034303000 _ jDopravnf značení na staveništi KČ 1,00Qj 151.010,8'1: 151.010,84 lž URS 2018 !

PF Dopravní značení na

. _ .d _,VRN4 Inženýrská činnost 47.719,43
r I

8 k M)q01000 7ajlštěrň DIR kč 1,QOCl! 29.598,13, 29.598,13'52s URS 2018
L

PP Zajktěnl IMR
l 9 ! K j045ČXRQQQ Kompletačnl a koordinační činnost Kč i_ i,OOQ; 18.121,30 18.121,30|2 URS 2018

PP Kompletační a koordha'čnÍ činnoá" "'"' '"

d V.RN6 _ Územní vlivy . 24.161,93

' |CS URS 2018 ll 10 ' K j®0001000 Lkemnl vlivy KČ , 1,000 24.161,93 24,161i933 102
. . _ , , . . . .l . . L _. _ ._..__ . L

PP územnívNy "

_._ d _ VRN7 _ __ . Provozní vlivy _ __._. . . ,_ _ _ _ 24.161,86
! 11 ' k Lq7000100q Provozní vlivy KČ i 1,000) 24.161,86 24.161,86 as Cršžóí8 i

-rPP PromznlvlNy
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 201602b

Stavba: Ill/00516, 111/00512 a Ill/0057 Jinočany, oprava silnic

KSO: CC-CZ:
Místo: Jinočany Datum: 15.7.2019

Zadavatel: IČ: 00066001

KSÚS Středočeského kraje, p.o. DIČ: CZ00066001

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Spoločnosi: Jinočany, PORR - SILNICE GROUP DIČ: Vyplň údaj

projektant: lČ: 02992485

FORVIA CZ, s.r.o. DIČ: CZO2992485

Zpracovatel: IČ: 13891871

jitka Heřmanová DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny
popisem 'CS Urs' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další infbrmace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 23.887.600,00

Sazba daně Základ daně výše daně

DPH základnj 21,00% 23.887.600,00 5.016.396,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

jCena s DPH v CZK 28.903.996,00

l

=
=
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201602b

Stavba: lll/00516, lll/00512 a lll/0057 jinočany, oprava silnic

Místo: jinočany Datum: 15.07.2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o. Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč: SpoIočnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP Zpracovatel: jitka Heřmanová

l Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 23.887.600,00 28.903.996,00

SO 102 III/00516 - km 2,658 - 4,291 23.887.600,00 28.903.996,00 STA

SO 102 III/00516 - km 2,658 - 4,291 22.723.584,84 27.495.537,66 Soupis

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1.164.015,16 1.408.458,34 Soupis

l

("=
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Havba:

!II/Q0516, IIR00512 a III/0057 Jinočany, oprava sllnic

Ol*kt:

SO 102 - III/00516 - km 2,658 - 4,291

KSO: CC-CZ'
Místo: Jinočany Datum: 15.07.2019

Zadavatel: IČ: 00066001

KSÚS StNdoče$kého kraje, p.o. dič: CZOQ0660Q1

Uchazeč: lČ: Vyplň údaj

SpoIočnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP DIČ: Vyplň úiqj

Projektant: IČ: 02992405

FONA CZ, s.r.o. DIČ: CZ02992485

Zpracovatel: IČ: 13891871

jitka Heřmanová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22.723.584,84

Základ daně Sazba daně výše daně

DPF základní 22.723.584,84 21,00% 4.771.952,82

sniZoná 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27.495.537,66
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IIIKX)516, III/00512 a III/0057 J inočany, oprava silnic

objekt:

SO 102 - lll/00516 - km 2,658 - 4,291

Místo: jinočany Datum: 15.07.2019

Za&vatet: K$(S střmDčBského kraje, p.o. Pmjektant: FORMA s.r.o.

Uchazeč: SpoIočnost jinočany, PORR - SILNICE GROUP Zpracovatel: Jitka HBhnanou

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady stavby celkem 22.723.584,84

HSV- Práce a dodávky HSV 22.693.902,10

1 - Zemní práce 2.662.772,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce 6.656,56

4 - Vodorovné konstrukce 25.724,93

5 - Komunikace pozemní 15.225.403,64

B - Trubní vedeni 296.408,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 1.079.229,40

987 - Přesun sutě 3.379.713,32

998 - Přesun hmot 17.992,90

M - Práce a dodávky M 29.682,74

23-M - Montáže potrubí 29.682,74
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Ilt/00516, lll/O0512 a lll/0057 Jinočany, oprava silnic

objekt:

SO 102 -III/D0516 - km 2,658 -4,291

Místo: jinočany Datum: 15.07.2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o. projektant: forvia cz, s.r.o.

Uchazeč: Spoločnost jInočany, PORR - SILNICE GROUP Zpracovatel: jřtka Helmanová

. j.cena CenováPC 1py K¢k1 Popis mj Množstv' [CZK] Cena celkem [CZK] soú$tiwa

Nákfady soupisu celkem 22.723.584,84

d HSV Práce a dodávky HSV 22.693.902,10

d,_ 1 _, .__ .Zemní práce . . , . -. l -- - __ _ _ , . 2.662.772,89
1 j K 112101101 OUtmněn" stromů iimmýa pnůměru kmene do 300 mm l kus [ 1,00ťj 543 64 543 64|: LRS 2018

. !_ ._.PP Ckktraněnkhomů 8 odřeUnlm kmene a s odvětvením kb1atýa, pnjměnj kmeno pM 100 do 300 mm

Pcmámka k saubont c8ň."
1. Cenyjšau unčany pm odmnmmcmů vnámcip/Tpmy davenim
2. Cenyke~/pmQdmMn/=mů ze sesu66 zeminy. vývnatů · pdbmů.
3 v čánějsouz«čteny/náklady nu pKpadhé níMé odkh'zm/kmene a na uuWenost ob 50 m nebo s
nabžM/m ň8 dbpmm/~dek.

PSČ 4. FňkNrpaNzu se mM vm/stě kn:nc na zákkadš dvtýlho na se6ekohměho iMMúa néskdnCho zpňhněmvánl
nam6Nných ve výšce 0,15 m Vpfřpadě ~nost/~ný¢h klmjcwýth náběhů je měM/pnwáděno
nad n'tM, nqič&stéji v mzmezl O, 15-0.45 m nadpowchem ~ý/ciho Mnu.
S Cmyndze uZ/t vpňŇdě. kiyjo mtné po částbch; tm ke cxm/lovatpň~ým/mami
kaWgu 823-1 1*Ghya ůprwaúzeml.

"":"7"""'""' " ' ' """" ' ' ' " "' " " ' ' "'"m"""
l 2 K }112201101 Odstraněni pařezů D do 300 mm ) kus 1,0¶_ 1.®7,28 1.087,28!%S URS 2018 l

b L

pf' paNm $ jejich vykopwm, vytrhánlm nebo odsMenfm, s př=k&dm Kořanu průměru pm 100 do 300 mm

Pbznámka k šoubem =:
l. Gmy lm použňtipm odskaNntpaMú 888ůtÉ zeminy, vývnňů a pdbmů.
2. Vcmá jsou z%Kgtmy /nákMV na pKmdné nutné odk//zen/pďezů na hmmady na vzdáknast c1b 50m nabo nalbženl

na3. MqjT4 očMaňov8tpa/bzyz pokáceného souv/Who lesního porodů, Kb počet palbzú s ptňhWahut/m kPSČ tabulbs v pi¶km č. t

4. Z&yp/am po 88 Qcmuic ccnomi cen 174 2G-12 této části katalogu.
5 Fhimárpamu méiV vtřďW kžzu kmme na zák/+ ~"/í7o na kolmého měňm/8 náskdného zµrůmérovM
nam~m haahat.

l 3 ! k L3107224 Odstraněnl podkladu z kamen'va drmného ti 400 mm strojně pl přes 200 m2 "m2 ) ' " 10 627 200 n,n 762,714,14)&$ Urs 2018

pp Oddnměnf podklačb nebo kryhi stTDjne plochy j·dncMvě přes 200 m2 & pkmkténlm hmot na ddádku m vzdáemd do 2Clm nebo s nabZenfm na dopraml pmtfědek z kam!a hůbého drceného, o ti. Yf8Ňý přu 3(X) do 400 mm

Pbznámka k soubům čan:
l. pm iraAbuZ wažqjě každá ockdraňomá pRchá K7jáu nebo pMkkdů Usýného duhu
samostahiě. se n6kdik vmev neýhdbou. jednotúw w&yy se cKmuif
2. Cmy
a) -7111 až -na -7151 až-715á -7211až -7213 a -7311 až -7313 lZe pm cxiMmně^/podkhdů Krýdům
šMc'op/&ku, škvájy, stmsky nebo z mechanicky zpmměných zamtn,
b)-7121 až 7125, -7161 až-7165, -7221 až -7225 b -7321 až -7325 oddmnen/podk/a% rwbo kytů ze
zmM vápnem,
C) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -?230 až-7234 a -7330 až -733¢ použftipm odsáměnl ďažekb uKQenýah do
tMxxwého kzžie a dkŽab zmazaáty ubzaných do cemento® mďynebo podk/adb mnh en&m.

PSČ 3. Ceqy/ze nabo krytů qpatNných živňčhými pQdmy^ebcm&gy.

4. CenyocN'Senó pocjmbuštky(napr. db 1® mm, db 2ťX) mm)kou vŽdypm cdbu Ubuštkujécmw"vých

5. V cMácšj zapo~ymkMy na vnád styčných pbGh bdamvých nebo ž/vgčnµhpodkkdů nebo krytů, které
se 9f9 73- Zamw?án/~ plochy částiC 01 tuha6o čaníku. hmmMMiz/$kmé ze

jabch padkkdů nebo kytů se
maM8u uětšl nažj9 uvedbnq se cmamisoUcvů cen 997 22-1

Vbdbiovná ~v8 síni.
7. Cmy -714 , , -718. ,-724- a -734 -ndmpoužit pro odMměn/podklMú nebo kytů ihSzován/m.

W WV5,4+1005'7,2 _ . __ _, _ . _ 10.627,200
l 4 ! k G13154465 Frézování živlčněhQ krytu ti 200 mm pruh š 2 m PI přes 10000 m2 $ pšělMkami v trám m2 ) f2.676,97j 1.442,258,88Ž Lrs 2Ó18 l

pp" l" " """ " FNzovánIMčNŘ poďkkadů nebo krytu s naložením na dcpmm[progtmkk Mochy m 10 000 m2 s přékážkami vtrase

pruhušllky do2 m,tk)LMky wsNy 200 mm

FbzňáňQk8 k &XltMU cen:
1 vcanáchjMu zapoatenyindk/adyna:
·) Nu
b) opQmmánl+vackh násthtýú,
C) ndbžMl mMMáki tj8 dbpmvn/p~Mék
2. V cenáchm "apočtmy náhmyna:
O) nuhé knkm ~ (xMW[cmam/$oubmu čan 113 roj
O&banán/po&Mům6o krytů této čésh'kdalbgu,
b) Wštěn/povmhu odMzuvané pbahy, ktefé se ocďkýl cmaml šoubem cm 938 Odshaněn/b/&a Machu
z~upoakMÚnebo krytu COl tůihMb katalogu.

psč 3 MmsMměmý¢hjed~ pm wčtFmkt. OYůbM p8&kážky, nqpř. vpusti, s/bupy ~y db 2 m2)
sez Nzwuné pbchy rmdbč/ký/.
4. Tbuštku lhézwané vrstvy uE/prcýM amW se !k)uštkajMncmvýdj záběrů vmm.

Cena spfrAeážkamijw ur&na vpňpadech. kidý:
a) na 2á)m2 kéícnňané pbchy 88 vyskyqtha vpnům&u v/enežjecha ypust'rmbQ vs1Lrµ ihžmýrUýdj sih, popř. ~&,
vstupnl apod.,
b)/sw-//podé/ thSzované plochy wazany QbmbnAg s výwvým mzďkm ham/pbchy obnubMču Qd fMzovmé plochy
~ m 25g) mm.
6 FNkážkam/e rozumě// abrubn/ky nebo krqh&y. ~ výškovýmzdt7 bom/phchy ohrubnlku ciď frézované pbchyN
M/než 2H mm, vpustinebo vstupyinženýnskýa dtl, daž&y. Mstupn/a ochmmC qpcd.

W 12.876,970
+2()+25+32+71+9+18+72+30+85 __ _, ... ,..

l 5_j_ K 131201101 Hloutmi jam nezapažených v homlně tř. 3 Qbjamu do 100 m3 "3 l 71,400) ____, 336 78 Urs 2018)

PP Hloubeni nezapažených jam a z&ezu s umvn&fm dna do pKdeµaného spqádu v hcmhě U, 3 do 100 m3
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fpč Ty Kód Pdp's MJ Množství j.cen' Cena celkem [CZKJ Cenová

L P [CZK] soustava

l%znátňk8 k cen"
1. H/aubw/jám ve sMích a/am pro zákfaQýµo Mčná 8 podéihá zpeměn/dna a hibhů pod obqmm výkopu piu koryta

vcK1úbč/ M" mdkmchch (LTMI zgména yykqpávNy pm konskukca tiS/es, d'upňů, boků, plbdprahů.
peahů, podháněk. výhonů a jm základy zd, &8žBb, mtnaNn. pdůtků a hatl oceňu// canamip/7s/u$nýmipm~
výmpů do 1®m3, ikdvž ~» QtšL
2. Ceny ke použ/t ipro hkiubenl mzžpaženýchjám 8 zářezů pm podzmnnl vmiánl, /Eou-l/ tyto pnSce ímvdděnyz pomdiu

území
3. p/Mepisůýěji pnýěkt h/ouhitjámy v pqz17, C, vMm/r8 5 až 7 baž pouM/tnhavin, oceňuje se Kito hloubení

PSČ eg v suchu nebo v cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60'1101 Da/amovánf zapaž8/*h nebo mzepažmých
hbubenµch 'výkcpávdc'
b/ vtekoucď vodě .
4 Hloubeni' nezapažených/am hbubkypřbs 16 m se ocďuje /MMkiúá/N.
5. Vcenách jsou započteny i Naďy na př/pMhé nutné pkm/stěn/ výkqpku ve výlkojtxšh a na pňehozenl výkcjpku na
pfdeh/ěm tenénu na vzdáhnost db 3m cd okíeýéjámy nebonakžml na dolmgvn/p~Embk.

Náklady na sviSlé pň:m/sl\šn/výkopku naa 1m hkiubky se wůr dk ustancmnl článku c 3161 vKeabemých podmínek
kda/ogu.

W 17"3*1,4 71,400
:

8 k ji31201109 jpříplatek za lepivost u hloubení jam mzapažených v homlně tř. 3 U! I 21,420' 67.36 1.442,85pŽ ÚRS2018 l

pp """" Hloubenf nez%ažema jam á umu s urwn&i(m cMa do předepsaMho prdlh a Mdu mplatek k cenám za kplvodhominy tř. 3

Paznáň/¢8 k cm'
1 Hbubenljam 8NžÍch ej8lčň přu základypeo a /xk~ zpevněnl dna a hláhů pod abysem výkopu pno ko'yta
vodotečlM meháraďch (L7NI) za/ména vykopávkypm kxmsbukce tůlbs, stupňů, boků, pimpmhů,
prahů, podMNK ~ů apro základy zdí, ďa2ab, rosmanin, pfůlků a hd/se otmňtýl objem
v~ cb 7(7Qm3, lkQýž dcutečný abjM' 'qNópuP %fš1.
2. Ceny kj9 použít j pr? hlaubenl nezapažmýchjam a zákzů pro podzemní vedanl. j&o+ň lyb pmváděny z pQwúhu
ůzmL
3. h/buhtiámypomné vpazn. č. 1 vhomině 5 až 7bazpoužiů tmavm, cc'eňQe se tem hkubenf

PSC ag v8ug/IU nebo v cemmi 138 40-1101, 138 SOMOl 8 138 631101 Lkďamovánrzap~ých nebo nezapažených
hloubených ~amk;
b) vlekoucí wodé
4, hkuben/nezapažmjkh/am hloubky pms 16 m se
5. Vcen&hj'sw zapoúmyi náklady nuhié přem(dán1 výhxpku w výikqpištl a na pňehozenl yýkqpku na
pňlébjém na vzUbnost db 3m cd Qklakjámynebon~em na dc\mwnjp~Mek.
6. Náklady na ·ňs9 pňm/atěn/ Yýkňpku nad 1m hbubky uňl db use/C/&ku č. 3161 všgabeených p+/nek
katakzgů

W 1T'3"1,4 71,400
vv ____ 71,4"0,3 'Přepčtené koefí.cientem množství . __ 21,420

7 : K 132201202 !Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 l m3 i 84,200' 449,04: " 37.809,17):" URS 2018 l

pp """" "ÁoubeM zi%)ažerrých |nezapažgrTýál rýh Cílky přes 600 do 2 JOO mm wuvnái[m cha do přédepsaň6hQ µofih a wiedu vhorNně tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

Poznámka k souboni cen:
1. V cenádj jsou zepočlimy inák/aáy na pňpaché Mně p/MdMn/ Yýkopku výkp/cb" nu vzdéknost cb 3 m a na
Nhozen/1n*Dpku na pňkh/ém 1br%u na vMákmcm cb 5 m oči Qkn* jámynabo nabžen/na &pram/múbckk
2. H/ouben/ rýh me/bmkh se ocfňůjEK
a) w strZ/ch cenami Nmým/pm c6jŇm výhpu cb 10Um3, i@zskuNcný objem YýcDpúje olši,
b) mimo pm pthsná a podélhá zpeiměn/dna břehů podarmm výkopu pmkonvta wdatbář. zEýMénapm
konsbukcm těles, stuµ1ů, bakú, pMmaňů. prahů, odháněk, vponů pm základy zdl, dkažab, rusman/n, Mitků a hď, pm
jakouka//v šliku {ýňý, M Qbj6dňů db 100m3 objem výcQpú db 1®m3 a p6ják6mko/iv ©emu

psč výkopu 1®m3 cm&mipkdimýmiFm objem vý'kapu pm lOt) dt) 1 ®0 nú

3. Náklady na svislé pčam/stěn/ výkqpkiu nad l m hlůubky utťl dc udanovm/Clánku C. 316¶ podm/ndc
katalogu.
4. ~episuje4imekt hloubit rýhy 5 až 7bez použití hhavin, cceňtýe &9 toto hlbubent"
a) v suchu nebo mokru 138 40-1201, 138 50-1201 & 138 QM2Q1 Ddamovánl hkubmýdi vykQpávdc
b) v kkoucl vodě pnjakdkc?/iÚéyhmmÍ/nd\&bámě.
5. Cenyndze použ/fpk7 h/auben/ rýh a Mt'ubWp/í¢s 16 m. Tyto ocMu/iMdMduá/ně.

W 80"1"1+12"0,7*0,5 _ ____ 84,200
l"'""'"" ' "" """""" " " "" """""' '" ' '" """' "' " ' ""'" Ť "
I 8 , K 132201209 IPřipktek za lepivost k hloubení rýh š do 2ckx) mm v hornině tr. 3 l m3 25,2601 89,81' 2.268 60'CS Urs 2018 "i,

I _ ' l i _ ' 'Q2
. . .... __._
pp Hlwbenl zapaženýa |nezapa28ných rýh Uky přm 600 do 2 000 mm 8 woméndm dna d9 předepsáného proRu 8 spádu yMmlně tt 3 Příplatek k cenám za lepNod homhy tr. 3

Raznémka k smboní cen:
l. V cenádíjsau zopač/eny lná'kiady na pNpadhě w výkopištř m VZidákmod db 3m ana
pňe!hozen/výkQpk" na µňbh/ém na vzdáknod 5 m od cm/ejámymbo nabten/na
2 hlbuberil rýh mdixadO se ocMu/e:
a) stržích enam/p/mnýmlpmm'jěm yýknpu cb 100m3, ikayzskLdbčnýQtýem výkqpuN v'étsí,
b) mimo pro příčná 8 pod&% zpeměMdna a bňahůpod abrísem~ 1KjdcxbC/, @néna Apd
kanshukc» tůks, duµ9jů, boků, Mjaamhů, µrahů, odhdněk, výhonů a pm zákkdyzdl, ďažeb, mmanin, plůtků o hatí, Plů
jakouka'/v šítku iýhy. pň oby"emu do ¶®m3 Qbjem výkopu db lOt) m3apňjakémkn/iv otýMxtPSč yýkqpu 1% m3 cenamip&bšnýnipm 'Býém výkopu pňa9 l® db f (jou m3,

3. Nák/My ň8 svídě pňm/stěn/ výkqpku nad 1 m hloubky se ufůí dk usbnn{č/ánku C. 3161 vGeabecných podhdnek
katakgu.
4 hkuHtýhy 5 až 7bezpoužiN hhmh, ~u/0 lub hjbubenl'
a) v suchu mokru cMaM 13840-1201, 138 5OA2!01 a 138 Go-im LxmjQván/h|bubmýGh yykqpá'mk
b) v tekouc/vodě pň'jakékdNjNnymbs6MiAdúM.
5 Cbnyt'idze použ/tpro h/ouben/ rýh a hbubkypks 18 m. Týkj p.mcc se oceňqj/MMďuá/N.

W 80"1"1+12"0,7"0,5 84,200
vy 'Přepočteně koefldentem množství . . 25,260

l ;

! 9 i K ;161101101 Svislé přemístěni výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu cb 2,5 m m3 155,600; _ 44,90j úrs2018 l l

pp " """ Srňsáé přemkštěnf výkoplcu beá naiáenf do dcjµam[náT)y avšak g vyprězdněnfm doµavril nádoby na immaůj nebo do
dapravnlho µosWedkij Z horniny tf. 1 až 4, pň ~cc výkopu pm 1 do 2,$ m
Poznámka k 8oubcnl cen:
1 ceny -7151 až -1758 lze PiXiŽřR lpna svisďé přbm/sm/ma¢enákl a stawbMsídi z komtřumza uíň8 ďNhého mbo
kamenného, z betonu ímMéhq pmk/ádanáho, ž&zového i~'atého. pokud tyto konshukce byly vybourány ve

~'Qti.

PSČ 2. CenypMWóubku p/bs 1 cb 2,6 m, m 25 m do 4 m atd. jsou wčénypm M$/éNm/$tenf yýkapku od Qdů Z5 m, od

O db 4 m atd.
3, MmŽsMmd'eňáu i stavebnf suti z mzbounanýdí komhukď pro ppř«ntděn/ se rovná kmsbukdpNd
mzbourán/m.

W 17'3"1,4 71,400
VY 80"1"1+12"0,T0,5 ,_ ,__, __ _ _ ., .____ _ ._ ._ ... , . 84,200

l IQ ' K !162301401 ÍVodomvné přemlstění větvi stromů 1"stnatých do 5 km D krnono dej 300 mm

_

U kus 1,00Í 33

l

._.-._: _, L. .- _,. . i . ._.___ _. -. -- — -.— - -- — - ·-·--- -- · · --·--- -·--·-·—-- - - · ·—

Pp Vodoímmé prermmnivwl, kmenu nebo pařezů 8 ndo2en[m, URenfm ck)prmťMj do 5000 m větvi dromů kdndých,
průměru kmene přE 100 do 3'00 mm

€5
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L C Ty Popis mj Množství j-cena Cenová lP Kód [CZK] Cena celkem [CZK] soustava '
P

Poznámka k soubmi cen:
1. Fhůměrkm~ lpaNzu seměk v Mu,

PSČ 2 úšmá jMnotka /í9 strum.

11 ' k 18230141¶" """ "'Vodorovné přěmfsWn' kmnů stromúl'stnatých do 5 km D kmane do 300 mm kus 1,000 74' "" 468 742 LRS Ž6i"ti "

_.___L_

pp "" "i/ockj&né premúmvětv[,jmenu riek paÍMú & nakůenlm, 8kxben[m a dbpmvou do 5000 m kmenů dromu Mnatých.
průměru přes 100 ck> 300 mm

PůzMmka k soubwu cen:
1. Fnůměr kmene/p~ se móň v m/sW ňmi.

PSČ 2, iWmé jé&čňčak 1 sImm

T i"" '"'_"'__"ř_ " ' '' ""r : ll 12 K 162301421 . 1_bdorovné pkmístěni pařezů do 5 km O do 3(X) mm kus 1,000, 107,28! 107,28j URS 2018_j

pp" "" " Voáoruvné přémktěnfvÍÚ, kmenů nobo pařezu 8 ndožen9m, Šoženim a dopravou do 5000 m pa4 kmenu, průměru
pd'es 100 do 300 mm
Fbznámka k sčxjbont c8tř
;. FW~rkmeneip~u semě/V v m/dě ibzu.

psč 2 smčm

' '"" "" " l '"'""""_"" _"1" " l
: 13 , K 162301901 'PřípMek k v%Qrovnému p%mIsGni větví stromůlistndých D krmně do 300 mm ZKD 5 km l F"' ! 1,000 132 89 132,89!&3 LRS 2018 :

pP Vodoromé plbm9t6nl větvi, kmenu nebo pafeaj8 nabžmlm, dožcn1m a dQprmfpu Příplatek k cenám každýO dakkhizapočatých 5000 m pRs 5000 m vetv[mmlj INKMých, µuměru lemem m 100 do 300 mm

Paznámka k souboru cm:
1. Růměr kmem/páhzu se mái'T v m/dě Nzu.

psč 2. Měmájmatkaje 1 dkm.

l ' """"""' ' . l 'cs Urs 2018
14 K 162301911 Přípláték k vodorovnému pMnís1ěni kmenů stromůlístnatých D kmarw do 30Q mm ZKD 5 km l Klj3 l 1,000! 2%,70. 236,79 02

. . _-_ .. J__ .. __.__L.-_ — .—L-

pp Vodoruvné vCtvl, kmenu nebo naložením, dužmóm doprmm PHplntek k cenám za kazdých daBIdúzapočatých SODO m přu 5000 m J¢Nb8ňú dromu 1Mnatých, o příměru př« 100 do 300 mm

Půznámka k cen:

PSČ 1. F%měrkmeneipďN:u seměňf v mim Nzu,2. Měmájedndkaje 1 drom

15 K 162301921 ,Příplatek k vodorovnému pkmfslěni paNzů D 300 mm ZKD 5 km ; kus ! 1,000 374,51 374,51: LRS2018 i

pp ®NI, kmenu nebo pařem s rmbžerďm, dožením & doprwuu Přlpkbek k cen&n za každých dašlch lzapočatých 5000 m pčc6 5'000 m paXaj kmenu, prwněru pm 100 do 300 mm

F'aznámka k scubom cen:
l. 1%ůtNr kmene ipďezu se mč/l v m/stá Kzu.

PSč 2 lwmá/6d¶Qtkaje 1 shnm.

l i "" :Č"S" Urs 2018
: 16| K 162701105 jV%OrOVM přemístění do 10000 m výkopkWsypaniny z hominytř. 1 až 4 l m3 l 71,750| 121,78j 8.737,72 :02 ,

1-_ l _ , . .-.. ._. ._ -_ ' L.._

pp Vodorovné přemktěnívýkopku nebo $ypl^ po wchu na Qbvykiém dopravním prMřa#u, výkopku, Makse doZenim bez rodmutl z hčxrúny tř. 1 až 4 na vzdáknost ples 9 QQO do 10 DIX) m

Pbznámka k cen:
1. Ceny ndze powjj pň%k~n'pmekt µřům/d/t výkopek na m/sto obvykiým dápnaimhn pm*cíkům,' tdb

aMuk Mdňvňabá/hě.
2. V canáeh j8oů zapč~yináhtadyza jtzdú hažeMho wziďa v ÉeÉnu ve býkqpišh' nabo na násjpi%.
3. v canách néý'sQů zqpjčteny nákiadý na výikopku na násypišb', Ido mzhmutl se soubwu con
171. O-. . UbžěMsypmMy db násypů a 171 204201 Uk)žen/$ypanmyn& sk/ádcy
4. JH' na dQpmw7/~ µro vodcmmé ptbmktčnl nějaká p/bkáŽka, µm phMÉkktvýkomk

p3c Qmrýlklého d0pmwi/ho najňný~/ý ocaňuje iqu7 bmané wdbnimé pibm1stGn/
výkqpku vkaždSm Ušáku samostáMěp&bšnau cenou bhodb wubmi Cáf7 a pN'r/R/ výkopku cenami soubcxti
167 10-3 . Nakládání mukhňSho výkqpku z hmtnad s ohkdwn na u3tanow\n/pozn. ČISto 5.
5. se výkQpák zdbčasných skl&kk vzdábných do 5om, se mk/ádán/ výkopku. lkdyž s8 provádí
Tdb uÁanMA9nÍ mpktf. p«ýéktpoužá/ ókizaru.
6. V cmnádí p/bm/sděn/ sypcnMy ©sou zapcčkny na dOdávku mdmiáb, (ytb 88 1r8
spK¶kact

W 13"1,5"0,9 17,550
W 70*0,W0,6 33,600
W 2"2'13'0,35 18,200
VY 12"0,4*0,5 ,. , .2,400 ., .... .

j; K !167101101 iNak|ádán[ výkopku z homiri tř. 1 až 4 do 100 m3 m.3 71,750' 37,75' 2.70B,56i:2s Urs 2018 l

PP Nd&dán1, a překEádánf naukhdého výkopku nebo sypaninynMádánl množstvldo 100 m3, z hwrEn tř. 1 až 4

Fbznámka k saubont cen:
1. Gmy-1101, -1151, -11Q2, -1152, mm -1153. /sau pro nakládání, pňNdádán/na obyy%ýnabo z
c6vjMho pmsdtlodku. pm nakksdán/z/od)"nabo na kďjsou určeny ceny-1105a .1156,
2 Cmy -1105 8 -1155j&oů učeny pro nakkdánl, µ~dán/ a vjNkSdán/na vzdá/encM
a) do 20 m wxihm'mě; wdbnmmá vzdá/brmt tMIY od těžnice lbdi k téžnNi &uhé bdi, mbo k ti§ŽTW hncmacfy na hň:hu

PSC nEkbo k WŽ/Šti dbgmim/ho pmdkdku na Bůchu,
b) do 4 m sós/e; svislá Mpmcovn/Máďhy vpdy k ůncnmi smmanáho tbí9nu vmktě Mamato(y nebo v
m/W *pram/pkx*yµu dc?pravn/p~~n8 suchu. Uvedmw svislou m zvěihši¢ Gb B
m,jěstNžeje vsiábmnná vzdáknastwUmá vbcdů a) kratC/naZ 2Um nq/ínén6 o wýná$lQbekzvě*m/ výškypks 4 m.
3. llmQžsMměmýchjech7~ se utč/v stbw Kamíny

W 13"1,5'0,9 17,550
W 70"0,8"0,6 33,600
W 2'2"13'0,35 18,200
W 12*0,4"0,5 2,400, .. _

) 18 K )171201201 _ 'Uložení sypan'ny na skládky ,-d 71 750| 20,13 1 444,33% Urs 2018 i

"'""' Cp Ubženhsypaníny na skládky
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j.cena CenováiPČ Ty Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 9oU9táva )

, P

Poznámka k saubonu' c8ň.
1 Cena -12Q¶je určenai piu.
a) ub:tml výkopku nebo om/e ň& důCasné skíádky µbdepšané pmjdUMn t&k. Za ň& 1 m2pr*k/bm un5Mě plochy léb
skládky pdípaclá pNs 2m3 vµoµú nebo amk», v opaCMm pNpadě se uložml neocaňujá 1MoZsM výkopkú nebo

1 m2 sk/áď<y utč//ako podíl množstv/výko~ nabo om/ce, tN/'etNho v davu a µqjekkm
utúené pbchy dbčasné sk/áď¢ý,
b) zasypánl koryt vcxhtečC pMíHnl v Nnénu bez zhutněnl syµanhíy,
c} uhžen/výkiopku pod wdbu dbµuhhvbn/w imdbdbC/nabo náckžl
2. Cenu -120¶ inda použhjm ulbbnl výkiqpku anm:
a) jtň v~Yqk&hp«) pcmbemn/veckn/poa/ hrany yýkqpu, z něhažbY vý@pek zfskht, a tu m tehqy, /es¶2a se
Yýmpe!k po vyhQzen/z výhpu napowuh ů=/jéšw na hncmaQypodéf výkqpu;

PSC b) na ktenS m*ou~pgánymmam;
C) na dbčasné mác%fpňxmané pnqjektem tak žb ň8 1m2pn*~ wUené plechy Rsto mádkyMpad%/n*µe 2m3
výkopku nebo omice Ibiz. též poznámku č. a);
d) m dóčmé sk/&hky, oceňu/e4'm cenou 121 10J 1G'f &ýmut/ nd>o mn/půay CŇCb 50 m, nebo se

db2(hn a 5Qm cenami162 20-1101, 162 2(m102, 162 204157 a m 2(7'4752 1Ušchto
pňp«kch se uhžm/výkjpku nebo na dbčasnw neoceň©.
·) na lhď6 Můád\y spFeckpsaným zhuMčn/m; uhženl sqMpku ~* cenami soubm cbr 171 , Ou , Uhžanl
·ypáňmý db násypů.
3. V ceně -1201jkou =~Ňm/s~y ve wstvách hmbým ummán/m na skládce,
4 V cmně -1201 ncýšQU zqpďhny nákkdyna z/skán/ ski&lek arů pqpha8jy za skládku,
5 MhahMkdnotek uk*dbýkqpku (sjpanMy) se určí vm3 uhženého výknpku (sypanMy),v m!%m stavu zpnMďa
řýkp'šň.

W 13'1,5'0,9 17,550
W 7U'0,0"0,6 33,600

W 2"2'13"0,35 10,200

W 12"0,4'0 5 2,400
!19,,K ý1201211 ,Poplatek za ukžení stavebnfho čxlpadu -zeminy a kameniva na sldádce t ! _ 143,500j 217,46j 31.205,51R Urs 2018 l

pp Poplatek ulQžm[mvgbrdhQ Yadu m (ddádkcwná) zemhy a katmerůva zatňdě&ho do Katalbgu odpadu pod
k¢dem 170 504
Paznánka k ~qiu

PSČ 1. Cenyuvecbné vsoubom cen lze podbhW upmNpode m/stn/čh pocNn/nak

W 13"1,5"0,9 17,550
W 7U'0,8"0,6 33,600
W 2'2"13'0,35 18,200
W 12"0,4"0,5 2,400
W 71,75"2 'Přepočtené koeficientem množství 143,500

20' K :174101101 Zásypjam šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním i m3 83,850) 269,78' 22 621 05): cRškowj

pp usyp 8ypaNmu z jakékclNhm|m s ůcůeriím výh]pku ve vmv'&;h se zhutněním jam, ~et, rýh nebo kolem nbýeňu v
tědtfo vykopáwk8±

Fbznánka k soubcsu cen:
1. Ceny 174 10-. .jsou unSenypnci zhutněné z&jpy s m/mu zhutMnl:
a)zh~ souážnýiM db l® % PS,
b)z hwnin db /(d) qg,
C) z hamh kamm©th pk) jdmkďv m/nc zhuthěnl.
2. Jb-h"pn*ktem ~pS&o poďebodu a) a b) pQzmmky č 1., qgwjí68 z&yp MdNkjú&A
3. Cuny použil pm zásyp rýtj pa) ~žmtnedm/pm k$nii*mbchm'Gké melkmce e =ěděkké. Zésiyp Nchb
rýh ocMíýé cmamisoubam cen 17420-3. čáďA 831 až 833. Nezhuběnýz&yp
cxMxMovacfch kanW z bedtmavýdi a bub vpalh/di a Wlřkh HdTch se Qceň* cenou -1101 Zóbyd
syµanhou týh baz ahle& na š//kukaná/u; cena obsahuk lnákkdy na m&/mzhu/hěný zásyp výšky db 200 mm nad
wuho/pcůubL

Vcmách 10-1101, 1&1103, 20-1101 a sypaninyze vzdákmodi lOm ciď knýé výkqpu
n@o zasypá~ého pmstam, k Mi% skládky.
5, VCCM upočfano 3)qpanmy vMáknosů 15m odhrany prodacu, měňmok
W/&"ádá&y.
6. Qttkm zásypujé mzdl abjemu výkopu 8 otýámu & něha~~ý* konstčuktS mbo uhžanýeh wcknf /sjq/kžh
QhhdadYapodk|ady (hmto Qb/¢m se ~ pohub/db ON 18Q pňp /8
ohakm. od objemu zásypu Fmtmoven/Q*mt$ z&ypu od atý&lnu výkopu odeC/h8 latýáňQ cósypuPSč pdíub/~waný cen 175 lOji Obsyp pdhtbl, pňCház/4/ v úvahu.

7. Ck*h'zaf1/zbµhQ výhopku po íáibM se NkmM" pMmnnl veckMndm Msjpujam a
ňňj pmpcxkemdve&Mse zbylého výkj~:
á) db 1m3na 1m wdbn/a $9 q výkopa4c mubhjý- mnami soubwu 167 10-110 Nakládánl výkopku nebo
$~ya m, O-I. Včxkn>mé pbmf§n/ výkopku. Ze výkpek ulbh/ý -mzpqjm/a ndbženl
vjNopku soubatv čan 122. O-I. soubom čan 162. O-I. l/bdmuvn6 ~/sM/ výhqpku:
b) pm ¶m3 na lni že 88 zbylý výkqpU bu& sjmaMMm
vykopévky, p/bm/stán/~u c8ňátn/ soubam cen m. O-I . VodůmMpňm/~ výkqpku. Ph zm/něnSm
abjemu zbylého ne~uie ani nabMani mpq/ěn/ výkopku. zbyjý výkQpekneodk//zr. nýbrž
mzpmMrápodSlV~ · nad výkpem, pkúpaznámka &
a Razpn)~zbWho a nad týkxiµm popmqmmzásypůz~ů $8 šikmými st6nimM pro
podZemMvse&n/nebo zásypujem a 'ýh pm podZenm/veakn/&e oGem4k'
·) mnou m 261101 Uk7ŽeTj/s~y db nezh^ěnýa násypů, zhumé^l=pm~ého
zbyďébo výkopku.
b) c8řMí m 10-11f1 Uktžentsypanhy do ná&ypů z homm &)pkýdi ju'phxkpsáno zbyhSho
Yýkpku, a volµmu yypočhnům podb poznámky CA ph'p. zšmém a cžtýěm Yýk?pku, kt¢fýby/již
9. Mítu zh~n/|~api8u/e pítýákt.

W 17*3*1.4 71.400
W 8Cř1*1+12"0,7*0,5 84,200
W -13"1,5'0,9 -17,550
VV -7U'0,8'0,8 -33,600
W -2'2'13"0,35 .18,200
W -12"0,4"0,5 -2,4(X)

l 21 " K 175151101 Obsypáni poWbl $tmjně sypaninou bez proházení uloženou do 3 m m3 39,678 314,74' _ _ 12 488,25|:2S (RŠ áOiá )
I ._ _ - - _.._-_ ___-

pp poŮubfm)ině séypadnou zvhodných hiomh tr. 1 a2 4 mbo maMáem pijpmveným poděj výkopu ve vzdáenosti
do 3 m od jeho Kaje. µujakoukolk Noubku výkopu a míru zhutněnf bez prohození ůypariny

Rmámka k wubwu cen:
l- Qbµam o&ypuria 1m děhkypobubl'semM CiM výkQpu n&obmé souúem vnějš/M pnhMhspdmb/pKp. is
oba/bm a tbuštky cíbsyµu nad, ipodpQtrub/m. Fm pdhibl se mpoč/táveú

kunstM«»nabo wgňwj/Í $jé!jŇch abk/adyapcjdkkhdy (hmbabibm nazývá QbŇmem

PSČ heminy2, MTru
V Gen&áh nejsou zahmutymdyn8 Tato ~* vespm/~.

4. V cen&h ri<ýsou u7hm%nákkdyna pmhcmnl sypanihy, tytb nákňMy s9 ~/pa/oZkou 17511-1109 FYTpktákza

W 13'1,5"0,9-0,3'03'3J4"13 13,$76
.W 70'0,ď0,5-0,1"0,1*3,14*70 25,802

! 22 iVf 18337331 |m,kopísek á/22 ) t l 43,089 350,35Í 15096 23 i2 Urs 2018 l

PP Stěrkopkek fhakw 0/22 "
VV 7Q"o,e0,5-0,1"0,1"3,14"70 25,802 7
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:PŽ :y Kód Popiš MJ MnóžsM = "ona celkem [CZK) ,S::::: )

W Ž5,802"1,67'Wepočtené kcÁňcieMem množství .. " 43,089 . _ , .
l '""""T" """"""""" """ """" """"""" f " " """ """"""" " """"""" " "" "" " l "" I "! " "" " 'CS"ÚRS 2018 ,

:i 23 M , 68337344 Stě kopí%k 0-32 _ i,_ _t ] _ _ _ 23,173 ! 350,35 8.118,66 ,02

PP $térkcplsekhakce 0-32
W 13"1,5"0,40,3*0,3*3,14"13 13,876
w . ..,_._, .,. . _ ,13,87r1,67:přbp!?čtené koeficientem mn.Qž$t.vl _ . , ,. , .. .. _ .. _ ,,,.,.23,1.73

: 24 ] k 181951102 _ yava p aně v hom ně tř 1 aZ 4 se zhutněním m2 12 727,97QÍ 19,71)

.

250 868,29!&; Urs 2018 :

"""'" PP " "'"" @iava pláně vyroménfm vý9kwých rozdih v homhě tr. 1 až 4 ztunčnlm

Poznámka k souboru cen:
1. Cmý/scju wčenypm umvnán/všech nově pkdi (v ziákzec:h inarlásypeGh) nebo ve s%bnu
db 1':5 pod zp~n/p/GGhjakéhQkoův duhu, podhumusov&/, (ne však pm pbchy zásypu 'ýh pro podzemnl vedení).
amován/qpod. a dále, pďbděpfše-ň prqiěkt umvnánr p/éně z jIného díMxhu.
2. čany ndzepauž/lpm urovnán/lavic (báň9lň) šItky cb 3 m přemšuÍlckh svahy. pm umvnán/dna a
žehazničnkh pi¶kqpůpm jakoukdiv Uku dna; lbb wenmánl se soubaru cen 182 .0-1 Svahov6n/

psč 3 unmmán/pkůh ve skkmu p/'ss 1 .' 6 89 cenanN souCmi cen 182. O-li smom/m@ch svahů db

pnah~anmmni.
4. Nákkdy na uíuménl dna a stěn pň pc'zemnkh kcxnurúkacl/s\áů započťany v ceMchh scubwů cen &?8
2, CMn/á%%ů komuNkad v &ůchu nabo ve vodě CáSň'A02 Zemní prac8 pm ab/my oboří 821 až 828.
5. M/m zhutněnl utúu/e pnýakt Ceny se zkutněn/mjsou wčenypmjakcukdN mfnj zhuhNnl.

W 628"5,«1005"7,2+0+191"6~,52+51,2+83,Hm,2~m+1M+5H1»M,5+2*7o,7+3H»2Hl0 12.727,970+20+25+32+71+9+18+72+30ř85+17*3
" 1 ' , r

" "'" ' " ' ' " '" '" "'" "" '"' " "' " '" '" """" " '"' I I

. 25 k 1182101101 Svahováni v záUech v hornině tř. 1 až 4 l m2 1.251,000j 23,1¶ 2&973,16!: URS 2018

""""pp ' """"""""" '"" 'sv&ván(tNm sjááj do pnjjektwaných pw'ebným pkmktěnlm výkophi pň wahom[vuňezea v Mm"m """""' """" """"""
tř. 1 aZ4

Poznámka k soubwu Gúň.
1. Cenyjt9áU unčemm svahovánl všech noW zň"»vaných pbch výkopů oebo násypů ve skknu přes l 5 a pno úpravu
laň: (bcrcm) Wilky db 3 m přwu@/dch svahy podjakéw'v úmněn/p/och, /xjd mmwovánl, ďnwán/apoď, p'o ůpňYY
dm a stěn sUMčn/ch žekznNSň/ch ptjkopů a pfp úpravycha Hl7cy db 1 m md/ómčn/ch kanálů a vcdotďl.

PSČ 2. Ceny nekepouž/tpro ummáňř8lM pd7k'opů pň čút\ěnt' blb umvnádse oc8Mj/e enami soubam cm 938 80-2 CišWnl
pNkqpů komunikad v suchu nebo AGQ Zemn/~ pm dýisMý Obolů 82¶ až &28.
3. Úpnwa pbch vodbmmých ve s$dbnu db l: 5 s @1nktxí ustanovenl vpoznámce č, 1 se ~U/0 Gwjárn/ 8QůtxYU
cen 181 "Ml Úprmnapláně vymmán/m výškových mzdCů

W 1525"0,75+32,5"3,3 1.251,000

__ d 3 Svislé a kompletní konstmkce . . ____ .,_ . __ _,_ _ _ , _ ._ _._ . 6.656,56
! 26 ! K É358315114 4ou,áni šahty, stoky kompletní nebo otvorů z pr'ostého betonu pkchy do 4 m2 m3 1,90cj 3.503Ž 6.656,56Í cs Urs 2qí8 ""!
!..._A__.! .. . . .. ____--L_ . _. _._ .. .. __ . _..._ _____. ....______ .___._.. . _. .._. - !. _ ..-__J ..., ;02 ,..,. J

PP BUIMňl šachty, sooky kompletní nebovybourán[ Utvoru prWezo« ploChydo 4 m2 ve Btokád7 zdiva z pmtCho bctmu

W 0,275"0,275"3,14*1*8 1,900

d ,4 _ __ Vodorovné konstrukce_ _ _ _ _ __ _ 25J24,93
. _ .. . _. . ._.. _. ... .127! K )451573111 ,Lože pod potrubí otevkný výkop štěrkopísku __L_ "3 25,20Oj _ 869,82 21[19,4Bj Urs 2018

""" ÉJP "" """ "" "" Lože pod potrtbl, stoky a drutM objektyv otevteném výic¶Mz pIsku a štěrkopNu do 63 mm

Poznámka k soubwu cm:
1, Ceny -1111 a -11192 /2# pcjužR lpro zňženl sbémM vrsbv nad ckenáZn/ml trubkami.

PSč 2 V cenách -5111 a -1192/8qu zapo¢m?yinák/a<iy naprohož8n[ výkQpKú získaného pň zemn/ch pszc/cb.

VY 2P"1T0,35 18,200

__.._ ,yv . ........._ ___ .m'1"0,1 ... , . ,_ .. _.. ,_ ,.,. . 7,QOQ. __ .._____, , _. ,

' 28 k 1452112111 iOsweni betonových prstenců nebo ránů v do 100 mm Ws 9,0Qoj 144,97| 1.30473iCS lrs 2018 :I
I . , _ . '02 ,

pf' eazanl tmonových dďcu pmmicu nebo rámu pod poklopy a mnže, výšky do 100 mm
FbzMmka k souboru cen:

PSC 1. Vtsaňách nq/sau zápocťmy nákfac(V na dodávku bMancwých 'ýhpbků; tyto ~LA1Ť ve sp:ciňk&.

I l · " " " " """" '" '" " ' " "' " " l l '" ""T""" " ' " " '""" "' "I29 ; M !59223864 ipmenecbefonoůpn) dlčnl vpusťvymvnévad' 39 x 6 x 13 cm i kus 9,000 ! 277,86, 2.5®,74 ;:2S URS 2018 l

_.m.PP "" "" pmenec betonový pro ukčmí vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

d 5 Komunikace pozemní 15.225.403,64 _
' l l ' . "" " i " "" l " " "' ""'CS Urs 2Ů'Č l
i 301 K =4851111 Podklad ze ŠtěMdrte ŠIJ ti 150 mm m2 _ ! _ 10.627,200| 152,28: 1.618.310,02 02

: . . . ..._ ," 'PP Pod%ad ze ŠI) 8 rozprosUenlm a zhutněnlm, po zNjtněnl tL 150 mm

W 628"5,4+1005'7,2 _ _ 10.627,200
-- -_"-r'" " _" '7"" ' " " " """ ' " '"' "

, _" l " I :CS URS 2018 !i 31 K '564861111 |Podklad ze štěrkodrtě ŠD U 200 mm l m2 i 3.391,200' 212,81j 721.681,27 102 I
. _ ,.,__L . : . I _L_

PP Podbdad ze KWrkodrů ŠD roaxosůenlm a zhubíěMm, po zhutnénl a. 200 mm
W 628"5,4 ,._ _ 3.301,200,

""""""1" """" "" ' "" """ " """ """ """" " " l" " · ' "" |C$ Urs 2018! 32' k j565166112 'Asfaltový beton vrstva podkladníACP 22 (obalované kamenivo OKH) ti 90 mm š do 3 m l řn2 l 10.627,200. 374 63,j __ 3.981.267,94 02
_L_ _. . - _ : . .. --., _ . _ ..-.L—. -!_

pp AMattový betcn vnstua podklachf ACP 22{ůbabvané kamenivo hnbozmné -om 8 rozprmentm a idwMěnlm v pruM
šIřky do 3 m, po zhiměnt ti. 90 mm

Fbznámka k souboru čert"
PSČ 1. ČSN EN 13108-1 píVpauW pm ACP 22poum u 80 až 1'®mm

W 628'5,4+1005"7,2 ._ _. _ .__ _ , _.. .._ _. _,, _ 10.627,200, , .
333 l" k 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementom SC C 8/10 (KSC l) ti 120 mm 7 m2 7.236,000! 235,39 1.703.282,04): lrs aóiě"j

. L

pp P®khd ze směsistmdoné emmm $¢ bez dkbčnfch 8 rou)rcmen[m a zhuměn[m se c 8/10 (ksč i), pozhměn( ti. 120 mm

Poznámka k cm:
1. V <mjiáO jšau započNnyj n&dady ň8 oHen/Wwchu podkladu vodou.
2, V=ách 1.-4jsou započtany inák/ady podňk pnatl odpaňwánf mdy.
3. V Canách započteny nék/ady na:

PSČ aj pň/p. ~K,ms8 QCNŇÍé WfKAU 919 74-8111 Fbslh"k popř. z&měn/pcwMiu kryhjnebQ
podkl&dú octjmnnou «nutzí
b) znžen/ámčn/ch 5ň vyplnMI; tyto práe se oceňuil cenami ¶Qůtjořů čan 919 /bzán/ dňdbčn/ch spár.
919 12-. Těsněnl ďktačn/di sp& a 919 13 Yyztutm/ďkmčn/Gh ·pár.

W 1005¶,2 __ _ _ .7,236,000
i" """"!_""" '"""" :" " " ' " """ "" "" """ """ jcs Crs 2018 l
i 34. K 1569851111 )Zpevněn1 krajnic štěrkódrtl ti 150 mm m2 1,156,875! 185,% 214.554i¥ j02

· I i.——..- .---...-.- -------PP zpěvném kmimc ndw komwikacf pro 8 rozproďen[m a zhuhéním, po MMněnlštědeodru ti. 150 mm
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;PČ Ty Kód Popis mj Mmžstvl j-certa Cena celkem [CZK] Cenová l

. p [CZK] soustava

Pbznámka k soubam čan,
1. Vcendch 51-11 až 55-11 jsou zqpočtuny/nákMy na pmhozen/zemky
2. Vceniách 51-11 až 55-11 započteny náklady na:

PSČ a) opdňm/»miny &jqi/M%n/měn/ k m/stú zabuckWnl, ~ pml/e čí. 3111 VGeabemýck pcxkn/nek
01 katabgu,
b) ktaN se 01 katalogu m1Zemn/µra

W 1525*0,75+17,5"0,75 _ _ .. _ __ ,__ __ .___ _ _._ , _. __ _ _ .___ _ , 1,j56,875
l 35| K )569931132 Zpevněnl krajn c asrfa lovým ecyk]átem u 100 mm

_ _

_ ř m2 I 762,50j ' 49 83' 37.995,38 LRS žói\

_ . ....L . _ _

PP Zpevněni kraNc nebo pUl 3 rnzprMŤěnfm a ZUněnlm, po zhutněnf MaRwým racykMem d. 100 mm

,'bznámka k Goubam čan.
1. V~Gh 51-11 až 55-11jsou zqpo4yiMkkdy naµ~en/~ny
2. Vcenách 51-11 až 55-11 nemu zqpočteny náidády na:

PSČ a) ajqlpřemktěM k m/stu zab®aMj ktimé se pcďb Cl 3¶11 Všeabecnýcb pcxikn/nď Čá$tÍÁ
01 hhdo katalogu,
b) odkůženlodpadupo ~ se ocMiýé cenamicáUA q1 kddogu mlzemm~.

W _ . 1525"0,5 .__ ,_,, _. __ . , _ _ 762,500
36 K |573191111 1Postřlk infiltračnl kMionaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 ' ' r m2 T 10£27,200[ 16,19j 172.054,37,% Lrs 2010

_ __. L .
PP Postifk Hlbračnl katlonaHhmč cmulzl v mmždvi 1 ,OD kg/m2

Fhznámka k wuboru
1. Vcenó m&ou~č|anynákbdyna popř. prq/ektam ~~ oCištěn/mzovky, K9ň se cceňýo cm?ol$ 938 90-

psč ě411 OWšM/pcwnchu $@Qňéhswým nuhakem čásů C 0:1 tuhoto kddciqu.

W __, __ _ . 628"5,4+1005"7,2 __ . ,__ . ,, .10,627,200. ._ ., ,

37 K ,573211107 'Postřik živičný spojovací z asfaltu v mnóZství 0,30 kWfn2 m 23.304,170' 11,72 273.124,87 Urs 201\
- .. ... J . .——-.— .. _. G . - -..---

pp Poď¶k apojovad PS bez pQ6ypu kamónlvem z mfálhi sitNCníM, v mnobtvf 0,30 kOlm2
W (628*5,4+1005'7,2)"2 21.254,400

W 6§191@9«8,52+51,2+83,6+76,2¥¥®4+1M+50+18+24,5+26+70,7+3Hu2%10+2µ25+A+71«"1 2,049,770_ 8+72+30+85 . , , _- .. _ .-., ___ -.__ _.. .--—,. . ---

"T" "'38 K )577134121 . jA'fahový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. Id 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu J m2 i 12.676,970 234,49) 2.972,622,70 LRS 2018 !

pp " '"""" " AMŮůjý' bebn mtva dmmá ACÍÓ '11 (ABS) 8 rozproWenlm a se zhutněnfm z asfalhi v pruhu SIřkypm3 m tř. I, po zhubNnótl. 40 mm
Fhznámka k cen:

PSč ČSNEN ¶3108ApňpouštípmACO 1¶ pouze ti 35 až 50mm

W 628'5,4+1(X)5"7,2 10.627,200
640"191+69+4B,H+51,2+83,6"7625+94+64+104+50+18+24,5+28+70,7+m+6+29+1µ20+2»32+71+9+1 2.049,770

W 8+72+30+85

: 39 K '577155122 ' )Ask tový vrstva ozn' ACL 16 (ABH) ti 60 mm š přes 3 m z n9rnod;kDvaného asfaltu ! _m2. i 12 676,970' 263,73 3.343 297,30':2S URS 2018 :

l : ..__._ -. . l.. _.- . . - ..-. . -.- . - ·· · - -- - -- —- - - -' —' " " """' ""'_ "' _

pp AsfUwý bdcm mhm hžnfACL 16 (ABH) 8 rozprQsŮenfm a zhutněnlm z nemodňkwaného aďaltiu v pruN Súřky přes 3 m,po zhdněnltl. 80 mm
Fbznámka k souboru

PSČ 1. ČSN EN 13108'1 pňpouštfµo ACL 16 pouze ti, 50 až tg mm.

W 628'5,4+1005"7,2 10.627,200

W Gm191+69«B,52+51,2+83,6+76,2»H+¥lM+®+18+24,»m70,7"3*+2g+10+20+25+a+71+1 2,049,770_ 8+72+30+85 _ , ,.. _ _ _ .. _____... _ .. ..___-.. .. - -. .- ----. i l —"'--'"- ' T- --- '— —--- ·- ··---·-— -···'·--- ·-'
i 40 ' K 596211112 "Kadeni zámkové dlažby komunikaci p«) pěší u 60 mm sWpiny A pI do 300 m2 i m i 283,550 _ 334,39' 94.816,28:% LRS 2018 ;

L : - —

Kkdml dkžby z beoonových zánkavýdi dkůdh kQmurlikac[ pro s ložem z kamenrva mbo dmcnéM ti. do 40
PP mm, svyphěním s dvojitým Mněním, vbrwánfm a oe smetením přebytgčného maMáu na krajnldtL 60 mm

Á pro plochy lOt) do 300 m2

Fbznámka k saubom cen.
l Pit) im/bu cen dlažeb p/at/toto mzdš/an.'. skupmo a: dlažby ? prviků s@ého Ňam, Skupina B: dMbyz pivků d\mt a

v/e tvám nd)o z db 1®m2. Skupina C: cmbyahkuhMtýr^ tvarů qpod.).
2 Vcmách jsou zapQCknyinákmy na dbdánl hmotjtm a na dbdánlmaten'® na výplň spár.
3. VGafj&h započkny náklady na dbdénf zámkové dlažby, ~ se ve qpedMcaci; z1Mné lze dohtxkmut

psč u Wochyaj db l®m2 w výši3 %
b) pň:s /Q0db 3%m2 Y\ě výši2 %,

výšl %.
4. část p~hlg/c/ t/ouštku 40 mm se cmamisouharu cen 451 F4'Tpktek zakaždkh dd8/ch 10 mm
fhMtkypoďdadú nabo lbZe.

VY 270"0,8"2,3'4,5+16"1,1+1,w*4+2r1,5 , 283,550,
: " : ---- "- —- ' "_ """"" "" "" ' ' '" "" jcís ÚRS2ÓÍ"Ó l
: 41! M ;59245015 ďažha zémková pmďňová základní 20x16,5x6 cm pň'mdnl mj l 289,221 l 319,47 92.397,43 .02

l _. ..-.__L-___ . _.._ ---. . il 1__.. . . . ..._.

PP dažba zámkcwáµo¶kwá zádaáď cm pMAnf
W 27ro.u2,3"4,»16"1.1+1,85"«m"1,5 283,550
w 283,55'1,02 'Nepočtené koeficientem množství 289,221

d 8 Trubnl vedení _ ._ , 296.408,46
---T-- , --- --- - " " ___ _" ""_"_" """" " ' " """ " "" čs Crs Zq18 .l 42 ! K |871350320 jMontáŽ kandimčniho potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu ON 200 Tř- 70,000 181,21, 12.684,70'02_

L. : . J -—— . — — - · -· ·——·- -· ·· ' -- -' ' ' —- "'" "
PP MorrW kanallzačnho pQtrub(z pkmj z pdypmpykm PP hkadkéhó pkxMěnného SN 12 DN 200

Rxznámka k swbom cm:
l. V cmách montáže poůub/n$sou zapWeny nákkdy na dúm/trub, a 1&indčkh kmužků pckud tyto
l18/6OU 6aučá$t/ abdávky pohubl. ŤýtQ náklady oceňují vb
2. V cen&h pdrut/z trubek pmtyknový"h " pdyµopymovýa nejmu zapoáany nákkdy na dbdánl htanmřk

p&c použňých p'o ©xYán/najmý druh pcMmbl; oceňWve spoMkaá
3. Ztratné ha dohodnout:
a) u trub kana/izačMch z Nm/Cho PVC měmé výši 3 %,
bl u trub a~opy/eno'<ýůn w směrné výši 1.5.

W 58+12 70,000
: 1 " -— "" _ _____ " """"" "" """"" ' ' " " |ČS ÚRŠ 2018! 43 M !2861m8 tni& kamKačníPP plnostěnná tňvmťvá DN 2OOx6000 mm SN 12 m 72JOO| 942,31 67.940.55 j02

l !_-_ __ _- . _ ._- --- ---
PP Uzbka kanařmčnl PP 20(h6000 mm SN 12
W 58+12 70,000
w 7U"1,03 koMicientem mncjžství _ ._ _ _ _ __ _ ,. _ _.._. _ 72,100 _

: i —--" _ _ "_"__ """ "" ' "" )cs Urs 2018
44 K '877355211 Mont& tvák z tvrdého PVC-syst6m KG nebo z pdypmpylenu-sµtém KG 2000 jednoosé DN 200 kus : 36,000 269,94 10.437.84j02

1.-_- ._..._. , ...__ .__.

pp MONtiáŽmkna kmndizačnfm pubublz tnb z pMu 2 tvrdého PVC nebo z pdyyopyknu v Mevl\mém výkopuON 200
Fbznámka k saubaru ~:

PSČ 1. V z@oámy Mklady na dbdán/tvarovek. Tvarovky se oceňujl spXWmi-

, -.yy-, 36·00Oj -—-—- - , — )C$ÍŇ$ 2018
: 45 ' M '28611366 jkOhmO kanalizační PVC 2OQX45° l kus 36,000 , 350,35 ! 12.G12,6Q ,02 l

. -__-___
PP koleno kandiziabf PVC 200X45"
VV 4"9 36,000
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I""""""; """
:PČ ;y Kód Popis MJ Množství = Cena celkem [C'K] ,S:::,:

t---··! ' ""- "' -—-' - ----I -- -'- -'-- "-"-—"' -- -"-' "- l' 46 ' k !892351111 'Tlaková zkmiška vodou potrub' DN 150 nebo 200 J m 70 000| 30,20: 2.114.,< LRS 2018

! _ _ L__. : _ _. .. - .- .-- -.-I.-——... -.. . . ' ------— . -.- ... .. — -
" PP 'Tlakové zkouUy vodou m pohubl ON 150 nebo 200

Fůznámka k scxibani oan:
t C6vjý-2111 jsou wŮ9ňý pm zdmpečěn/jédmho kxtce zkaušgného Ušáku /akéhako//v duhu patrubL
2 V cenáchj8oů
a) u cm 4111 -ň8 plkun, mantát a odsun &rpadíá napuWn/tlakovuu vudou 8 dban{yvdy jam

pse Hakovou zkoušku,
b) u cm -2111 -ne montáž a demontáž výmbků nabo d/ků pro zKoušeného úseku na montáž
a ď®ňoň¢áZ kancových Narovek, na l7KjňČÓŽ za~vack~y. na zasbpenl pro hyá'a'nty, vzdQn/ky Uhé
ammutya odbočkyµo oaauik/fati¥

47": k '892372111 Zabezpečení konců potmb" DN do 300 pň takových zkouškách vodou I kus""j" "" 1 000' 10.268,74| 10.268,74g Crs 2(n8

. . .PP 'Tlakové zkoušky vodou zatmpočen[ konců pohubl pň důkových Zkouškách ON dů 300

pUznámka k souboru čan:
1. čany -2tf¶ jsou wanypm zabezpe&n/Ňdnoho konm zkwšenéha ůsau/akéhokd/V druhu pohubl.
2. V cenách jsou mpcCmy náklady:
a) u c8ň -mi - ne pNsun, mmá'ž, demontáž a Gd&un zkaušecibo čigqoad/a. n%ušm/t/&kovou \a)¢jou a dodánl wxiy pro

PSČ 8&kovou zkmšku,
b) u G8ň -2111 - ň6 mantáža ckmcntát výmbků nebo d/ků pm zabezpgč8n/k(mc8 zkaumého ů$gkupcktmb{ na modáž
8 &mmtéž Namvek, na mMáZ tadepovac{ ptkuby, na z8s$ep&n/odbcc8k pro hydranty. vzdušníky ajíhé
amahuy a odbočkypšu odb¢čú/7c/jmx

' 48 K '895941111 :Zř",an" vpus1i kanal'začn" ul'ční z betonových dllců typ UV-5Q normální kus l 9,ooq 1.957,10 17,613 90 :: LRS 2018 l

PP Zflzení vpusú kanaEzaMďčnf z betčmwých dílců typ ljV-50 normální

Poznámka k saubam cen:
1 V cmnáchjsou nazKz8ň//3žé šMrqp(Uu
2. V cmách nq/šau zajxxStany n&dady m:
aj dbdámbdbnGv*h díků; behmav6 d/lt9 88 owňuil ve speciňkaci,

PSČ bj cbdáM karnminavýth díků, kammino®~ QCéňů/i/ ve speciNaů,C) hb'mvé NTŽB,' osa»n/mhžř se ocmuie t»nami souba'u cen 899 20-. 1 Ckazenfmkžr~vých včdnB rámů a košů na
bahno ČáStiA 01 tahoto kaitdogu; dodání mňž/se cxxňu/e ve sped*aGi,
d) pcxMadn/prsmc»: tyto se ocďuil cemmi mubwu cen 452 Fbdk&chf a a 1qm7vnmc/µsfanc8 čásh'A 01
hahoto katakgu.

49j M 59223850 dno betonové pro uliční vpusťs výtokovým otvorem 45X33x5 cm kus 9,®oi 842,31 : 8.480,79 i: URS 2018.j

, PP . . ,__ dm betmmé pro dBnf~'5 výtawým otvorem 4SX33G cm .
i """ " "CŠ Urs 2018

l 50: m 59223862 skmž bemová uhčnl vpusťsfiEdová 45 x 29,5 x 5 cm kus 9,000j 507,40, 4.566,60 ,02

..- . _1. . . .. -- . _..- l _.__. ...
PP " " skrU betonová pro uhčnl vptm dlWová45 x 29.5 x S cm

i' ' "" """" '"'"'" ' T"' " '" '"" '"""" ' '""""' "" "' ' " "'"' """"""""" " : ' '

51 M 59223857 !skruž bebomvá pm u/ňžnf vpusťhomi 45 x 29,5 x 5 cm kus L _,9:qoo_: , 507:40 i 4.566 60 Lrs 2018

,PP skruž betímvá pro Učni vpµi' homl45 x 29,5 x 5 «n
! 52 K 899202211 6emoMáž mříž" 1"tinový¢h včetně támůhmcdnostl přes 50 do 100 kg l K,a$ i 8,01)0 6B445: 5.315,® CRS 2018

PP ___ ,DemonW mm Ilúnoyých včehě ránu, hm%osti jednotlivě přm 50 do 10Q Kg _ , _ . _ _ , _ . . _,, ,___ ._.,. __,_ ,. _. _ , ,
¶l 53 , K 899204112 _ .Osazeni mříži litinoyých včetně rámů a košů na bahno pro třfdu zatíženi D400, E600 i kus L _ 9,000. 1.510,11| 13.590,99j URS 2018 '

PP " Ckazenl mNžlhnwých včetně rámu a kčišů na bálvKi protř1& zatfžed D4(X), E600

Rmámka k šoubem čan:
PSČ 1. Vcanách dbdén/íM'ů ~ahčj$ůn·bdlm tyťoMHadýs0 qpedtikaá.

'"" ""'"" ' ' ' es úrš áiiia'"'j
' 54 i M 55242320 ,mňž vtokavá Winová plochá 5QOx50Omm kus 9m7: 3.80¢.12 l _ 3¢.237,08 j02

.i I

' "PP " mtz vtoková ll6nová p|oGhá 50(k500mm

55Í m 59223874 1 'koš vysoký pro u/kSn/ vpusti, žáfQY¶ý zinkownýp/ech,pm rám 50Cl/300 _ ) kus l 9,000' 839,871 7 558,83 S: LRS 2018 l

'koS vysoký ptq zÍ1kovaný p!edi,pro ran 500/300 " --- l ---- i —l
"'" ' "'"l" "'"""" '

' 56: k '899231111 ?/ýšková Úprava uličniN vstupu nebo vpusti do 20Q mm zvýšením mříže k"' l _ 12,CXXji 2.390,98! 28.691.76ŠZS Urs 2018 !

pp výškuvá úµrava ullčnho wtupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

F'bznámka k embuv cen:
1. V GUÁG/jNqu zapcčkmy ínákkdyna:
a) odbourání dosavmh/ho krytu, podkladu, nadězdMkymbo pis&nce cdkhZenhn vybounmým hmate 3 m,
b) zmuvnánl pbchynacbzd/vky cammtovou mdku
C)

PSČ d) oddrarřěnl a 2ncmlosazBn/mmu. poklopu, mhže, kiydho hmce nebo hjdanbu,

·) ůptaw a dbplNn/kiyiu pqpč pcxMadti mzovkyv místě pmvedené výUx»é úpravy-
2 V cBnách ňEýsou "apočáMy nák/aci(yna pňp. numé &dán/ nové rárms, pakhqpu nebo kiyůho hmca. jýkh cibd4nf
se ocENůý0 vb speáňkaá, ztnmé se nestanoví

·"""7" "l" ' ' l i : "
,57 M 55242320 m Z vtoková itiňQvá pbcM 500x500mm kus j 12J%U I 3804 12 , 45.649r44 ;: URS 2018

- ..PP ní'fž vtoková litinová piůaá 50(k500mm
,. --- l ----. — .-— - l — " " " ~ '" " " " " ' '" "" . J
' 58 l m a223874 |koš vysoký pm u/ičn/ vpusti, žámvě z/nkovanýp/ech ' i kus 12oOOO i _ 839,87 ' 10.078,44 S: URS 2018 l

PP koš vµoký pro ulMvµM,žHwé zhkwaný pkd7

d g .Ostatní konstru,kce a práce,bourání . _ . . , . _ 1.079.229,40 _
Í5'9j K 911331141 }Svodldlo ocelové ]edn+nnó údržnosti H2 typ KB3 RH2 B se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m " l 12i00'¶ ""_ 3 443 05_:,_ __ 41 316,60!: LRS 2018 :

PP $ihčn( s Qsázenlm sbupku mberaněndm ocelové úrwůňzMQxM H2 vzdácncMi ebuphi do 2 m jednostranné

Poznámka k souboru čan:
1 Vcanách:
a) svodidel 6 svuddbvéM náběhujsou tapNtenyi nákkdyna úpravu jrjmě, náklady na a pNm/stěn/squWvy

pro na zabemněn/pMn/ho dciupku a a dodávku kómp/8tn/ svodldVově 8ádý (dbupku, svodnice, záhnaddnl
výplně, dNtančn/ch d/ků, spqimdho mdenidu dů.),

PSČ b) ď/dace svcxhicej8 započtema dřlát9Cň/ svodňic8 1AČ8tM 1zol&čňl podložky a spqovadho mataňákt
2. Vcenách za=tanyMkl8Qý na:
a) pHpacihau pavmhtivou ůjtxavu svůdidd (zinkovánj nWry apod.), ~ se Qcěňuj/ samod'alX,
b) krácan/a Úpť8VU pásnic a sloupků, tňh7 se océň¢¢iě
3 VpKpadě, že sepcuv&K krécenl wochic nebo sbupků, se krácaná Část nEKjdgČj'tá.

w 'nová mostní svodidala v římsách propustku'2"6 _ _ _ . 12,00'0
" " l " " . " . " "" jCS"ÚRS 201é " i! 60: K 9151111.12 }Wďomvne dopravní ZňáČ8ňl dělicí čáry souvislé S 125 mm rehoreflexnl bllá barva m [ 1.812,580 12,08 21.895,97|02 i

. . L _ _. __ .. . __ ..m-. . - -
PP Vóduovné doprwnfmačen[ mkaně bmrnu dělfcf čáa Uky 125 mm unwidá bM reboreňem[

70
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. . j.cena Cenová 'lPČ Ty Kód Popis MJ Množství [CZKJ Cena celkem [CZK] ,oustava l
: pL—. --

Paznámka k souboňl cen:

1 Cany/sou urmy pro d§/k/ čáry b//é souvis/é č Vla, bW p/bmšované č, V2a, žlůEé soůYisíě C V12b, ZBt/é pdbmSované
C. V12C a voct/c/čátyb% č. V4'
2. V c&ňách ňQŇQU zqpoáeny náklady na:
a) plbďznačmi tyto se oceňq// cenami cen 9¶5 a.-n FYMznačen/pm vtxibmvné znaCenl

PSČ b) oč/šwn/ vozovky, íyto se oceňuj/mnanú soubaru can 938 odmněmb/áta, ~u nOa hb"nt?ého nánosu 8
povrchu podkladu kryfuUsli C 01 bhďo katdqgu-
3. MhabMměmjMjbdMek 5¢ ur&jě
a) u cm 9¶5 11 a 915 12 vm délky dé//d nebo vod/ďCáty (včAně mezer),
b) u ceny 915 13 vm2 dNčuné pbchy bez mez»r.

W µ,83+81,%+20+124,52"39,07+39B,19+399,Q9+385,18+294,1U3*12.. 1.812,5$0.
' i l " """""" ' " " " ' l !C$ Urs 2018 '
! 61 k 915111122 jvodorovné dopravní značmi dělicí čáry phrušované š 125 mm retrordkxni bílá barva " 265,230 12,08j 3.203,98 !02

j
PP VgdcxQYné dopravní Značení dňkané Xnkaj d6lkf Céra sirky 125 mm pibnjCovaná bllá rekoMemf

Pománka k souboru~:
1- Cenyjsoíl určany pro atrcí čáry bílé souvislé č Vla. b/ké ~qvw7é č V2a, autě c V12b, žluté pFem$ovan8
C. V12c a vod/dčáry bf/6 č V4.
2 Vomikh
al pkdznačenl tyto $8GcMLý/ cen 915 6.-17 pimznačmpm značeni

psč b) aištěa vtmMty, tyto se aceňYl cenami socíbom 838 Xk9. Odshaněnlbját8, pmchu nebo hNMého nánow 3
powchuNduadu nebo krytu čésti C 01 CchoO kddbgu-
3. Nhažištvi ut'čuiě:
a) u čan 9f5 11 a 915 12 v m déhky dč/lřAnebo vod/ď čáry (včdnů mezer),
b) u čany 915 13 vm2 sď¶kané pbchy bez mezec

W 311,22+17,77+21,55+4, 13+26,72+31,55+63,2+ZU,W+1 m6,5 _ 265,230
Í62 l K .915121112 Vodorovné dopravnl značení vodici čšry souvislé Š 250 mm retroreflexnf blljá bsrva m xf140_j 24,16) 1.694,58!% URS 2018

i .-.- -.r- -—- —— - . — - — — "' "' " ' """ " " ' ' '" " " "'"""' "
PP VčxšQřwné dopnmi( značení stnjcanó barvou vodici čára bllá šířky 250 mm souvislá Ieůore1km[

Pauíémka k sauhoru cm:
1 Cenyjsau ur&ny pm %//cf čay b//é souvislé C, Vla, b/lě ptMAovaM C. V2a, ž/uW souvislé C V12b, žluté přeiušwané
C. V12t voďcl čáry btO C. V4.
2 V cenách ň8/sou započteny náklady na:
a) µ'bdznačan1 tyto s8 oc8ňu/mmmi$oubm cen 915 6.-11 RibdmaCaní pm wxiómvné zmčení

PSČ b) oá'štěnj vozovky, tyto se ocďuil Genemi soubcw cen 938 9+9 Odstměn/bWta, pmchu nebo hh"initého nánosu s
pcmchupodwé nebomČÉSkČÍ C 01 ~0 ka¢MQgu
3. íbho2stv/ mámýthjeóhatek se určuje:
a) u cen 915 a 915 12 y m délky dé//c/ nebo vodřcí čáry (včabě mez®.
b) u c»ny 915 13 v m2 sMkané plochy Hz nmer

W 12,5+14,17+13,47+3'10 70,140

i 63 K }915121122 Vodorovné dopravní značeni vodicí čáy pkrušované š 250 mm retmmflemi billa barva : m i 88,6Á0' 24,16 (N$2018 i
i , . . l

_ .. ... .. .. . ..._. ._,. . ...__ .. . . . . _.

PF' Vodormmé doprawil ma&ni střlkan6 barvou wdm ¢0ra bílá šliky 250 mm pmšcwaná renreflexnf

Fbznámka ksoum cen:
:f. Cany/sou určánypm %/1c/čáyb//ě souvislé č VIa, bňépřmšované č. V28, žluté souvislé C- V12b. žhdé pňwUšcivané
C. V12c C. V4
Z V c8\ňácř? nq/sou zqpočbeny nákkdy na.
a) pNdZnačml tyto oceňuil cenmi sciubtxu cen 915 8.-11 RřMznačen/pm vodorovné zna&n1

PSČ b) očiHnl mzovky. tyto se oceňtti/ cenami soubcwu cm Q38 Oddmčn/b$&. prixhu nabo hbháébo nmosu :$
pQvmtwpo~une»kry¢u ČAStí C 01 tohďo kaíwbgu.

AMožstvl měmýthjecMcdék se uRSujs:
a) u cen 915 11 915 12 v m dé//d nabo vod/cičáty (včetně mezer).
b) u ceny 915 13 v m2 dhkan6 plochy baz

W ,35,H15,44+17,8*2 . .. . . . . _ .. ,, _ . 86,640

: 64 K 915131112 ÍVodomvné dopravní značení přechody pro dKÁGc, šipky, symboly retmreflexní bílá barva l m2 i 146,250, 115,98 16,962,0Bgs Urs 2018 i

,
PP Vodorovné dopravnl mačem ďlkané barvou přecMdy pro chodc8, šPicý, symboly bílé retrorefleml

PozMmka k®ůbQňt cen:
:1. Cenyjsou určeny pm H//c/ čáyb//é souv/sďé C VIa, přerušované č. V2a, Žluté souvislé Č. V12b, žmpNrušowné
Č. VIZ a V4.
2 V cenách nq/sou z7poCtený nác/8cfý nar
a) iyb ocMu/r =&m/saubaru Qi9ň 915 6.-11 F\ibcknaUn/pm vtxhrovH značBM

PSČ b) vuíavky, tyto $8 oceňu// cmami sciutxmw češi 930 91SL9. Odslhmén/b/áta, prachu hhnitého nánosu s
pcNmhupodk/ad!j nebo kytu Udí C 01 tohoto kddbgu.
3
al u čan 915 11 a 915 12 v m dBAky dě//dnebo WQŤG/ Čáry (včdná mezer),
b) u čany 915 13 vm2 sh!7kané plochy b=metm.

W 5"7'4 140,000
W 2,5"2,5 6,250

1""_"""' " "_" " """ """"'"""' ! """ i ! "'""""" cšiks 2CÍÍÓ l
l 65 . K 915131116 'Vodorovné dopravní značenl µécňocty pro chodcA Šipky, symbdy retrore¶exn1 žlutá barva ' m2 : 138,000 18B,72j 23.007,36 Q2

P
l.

PP Vodorwné ďQpwávni zriačenhMkané barwu pdbchody pro chodce, Cípky, symbdy ŽtlA6 rebmrefkxnl

Pom&nka k soubmí čan:
1. cbnyjšou určany pro dělíclčáry h//é č v1a b/hé p/'emšované č V2a, Z/ut\8 souvis¢ Č. V12b, Žluté
C. V12C a vtjdfrj čáry b% č V4.
2. Vcan&h nq/sou zqpočtbny n&kdyna.
ai Iyito se oceňu// cenami soubaru cen 915 6.-11 pňmnamí pm vtxhmvné značanl,

PSČ bj očištění vozovky, tyto se canami aoubcxu c8ň 938 9ťk9. Ckdstmjén/Háta, ~ů něho hlinWho nánosu s
pQwGhupQdk/&du nebo krNč&ti C 01 bahoco katdbgu.
3, ~sMměmýchkdndak 59 uvčigě,
a) učen 915 11 a 915 12 v m alky dě//ďňebo vodhct čáfý Nčemě mezer).
b) u cony 915 13 vm2 sb7kané pbchy bez mew.

_ W f22"24)"3 _ 138,000,
"' l ' " '" " I

66j K 915611111 Pkdznačeni vodorovnéhQ liniového Zň&Č8ňÍ - 2.234,5'90j 3A2j 6.74B,46|&S I-RB 2018
_ ..1._.. . - · - · · —-— - - - - — ·—— — - "" " " " " " " """ " "

PP PfedznaCenl mačenlstňkané bawou nebo pcuváděné z naěnwých hmot Ihové dácl čay. vodcf Mouzky

Poznámka k souboru cen:
1. hmQžšMměmm/"~ek se wCuiě,

PSČ a) cenu -1111 v m délky dělkSCáty nebo wd/c9jo proužku (včdně mezer),
b) pk7 cenu -1112 v m2 naůrané U!ňcatW µtochy.

W 34,&3+81,55+20+124,52+39,07+398,19+3W,09+3B5,18+294,15+3"12 1.812,580
W m,22+17,77+21,55+41»2572+31N+132+20,m15,58+12+15,24+1&F13,m+16,5 265,230
W 12,5+14,17+13,47+3"10 70,140

,.._._,yy_.. ,35,6+15,44+17,8'2 , .___ _.. _ _ _. _ _ 86640 , .- -i --

: 67 K 915621111_ jNédznačmf vodowvněho pkšného značení m2 T 2b4250 _ , 6104: __ 1.716.87 LRS2018 '

PP Předznačenl pro vodorovné značm strňcane barvou prMděné 2 nátěrových Mnot plošné šipky, symbcŇ'. nápE'y

Pamámka k soubmu čan:
1. lbhažsN! mamm/mna|ák s8 urNe:

PSČ ·g pm mu -:f11ff vm ancy db/id' čÁry nebo proužku (ičtrtná tmzerj,
b) pm mu -1112 v m2 ň8tÍWjé nebo stNanéplodiy-

W 5'7"4 140,000
W 2,5*2,5 6,250
W (22+24)"3 138,000

- 71Skana 10 z 13



|PČ Ty Kód Popis MJ Množství j.cen' Cena celkem [CZK] Cenová
l p [CZK] soustava
! " i . . """"I"""
' 68 ' K j916131213 _ , Mničniho obrubníku bMonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého ' m .l_ 245,000j 343,66 84.1%,90 i;; URS 2018

Pp "' """""' ' betonwého se zřízením bže, 5 'vyplněním a zatřením spár cementovou maltou dojatého b

bočnl opěrou z bdonu prost6bo, do z betom prcMčho

Poznámka k souboni cen:
1. Vcanách oómhn/ků ,Malých ist*'týrhmu zqpďfeny:
® µm osazm/dbkáe z kamaniVa meného/nák/advnwhdán/hm«m lhžs (l. 80aŽ 100mm.
b) jara kůo z bdonu pmitéhQinákkxlyna dbdíán/hmd jím lbže ti 8Q až lot) mm,' vcenácn 1113 a .1213

PSČ nákfadyna zmn/bočnlch cpěr.
2 Část .Wz bdanu pmsliSho ptbsahiy'/d ti. IDU mm se oceň* cmau 918 99-1121 Liůe pGd obrubníky. kčain/ky^ebo
oótubyz ďažebn/ah kQmk
3. v zQpočhmy Mkkdtna dbdMl cbtuMfků, týb $8 oceňu//ve §pcc:iňkaci.

69 m )59217031 obmbn/k betonový si/ničn/ 100 x 15 x 25 cm m 245,000 ) 146,53 35898,65 |:2S URS 2018

PP obnbrďk betonový dhlčnl 100 x 15 x 25 cm
I ' " " " '"" ' ' ""'" " "" "' " ' " " " '" " '" " ' ' ' ' " " "" " " " " " " " "" ' "" " " " ' """""" """ " " '"'"" ""' '

l 70 K 919411121 Čelo pfDpustku z betonu prostého pro propustek z trub ON 600 až 800_ _ __

__ _ . _ _,_ , _. _ .

,. J kus 2,000 !._ 30 202,17 i, 60.404,34j LRS 2018

PP Čelo propudhi včetně řhwsy z bdonu proWho bez ~b1kh nároku na promdó, pro Nopust¢k z trU ON 600 až BOO mm

Fbmámka k soubm cen:
1. Cmy/sou wómypn> MaµmµMkúbaz svahových kKck/ospádú do 10 %.
Z čdaµqpudkůz Nub cwpm Wmm a M) čela se $vd?ovýmikm'. ~ se cxMý/cmam/
čásh'A 01 katalogu 821-1 Aibsúy
3. V cenách 919 4M11¶ až -1141 jscu započkmyin&kQym zcňk? záklackí a ZCÚlfO nadzákla&M z běhnu pmd\ého,
Ňň&ů z bdZkňů zakzo@ho, becMěnl apro cxkttmění-
4. V cenách 919444211 a -1221 jsou zqpcb&nyinákkdyna mdtú cementwou pmz& z kvmvého kammq maltu

PSČ camenlbvou jm spámvánl uNa, na římsu z bedMu ždezowéha
V c8nách t?QjšQU zqpoá\my n&kmlYna:

8) zanmfpnáe, ktieN se oceňW1 cenami souborů cen kdakgumi
b) zábraďl, ~ se oceňúýé cemmiUsSA 01 kd~ &21-1 Mb·ty.
c) ocabvouvýztuž klímá se Qcéňůe cenamiCéd/A 01ka¢abgu 82MMwty.
6. řm ©oCet pňmunu hmd se cdková snřžlo hmothost bdanu, pokudje beton dbd§iň§n M'mo na
m/sb zdwdMn/nebo do PTPS(Q1U techndbgiské mmřpu/aím-

L71 k 919441221 Čelo pmpustku z lomového kamene pro pmpustBk z trub DN 600 až BOO ) kus l 2,(XX)' 39 866,8cj "" " 79 733 Urs 2018"""
l , b

" PP ' """ " C6 pcopudku včcme řlmsy za zdNa z 1oma%ho kamene, m propustekzůub ON 6QQ až 800 mm

Nznámka k soubm cen:
1. Cany/sou tnůmypm č0í& pmpustk? svahových khřckl spádů cib 10 %
2. Gmyndmxjuutpm čdapmpud&íz hub DNpNs 80Chnm a pm čela se ~ se Qceňui/Gmami
částiA 01 katakgu &21-1 ~
3. V cenách m 41-¶1 1¶ až A141jsm z8poaslnyinám{n& zdivo z&lacki a MNO nadMk/adoZ z bebnup~hcl
Kimu z betami ždbzo@ho, zKzen/b«Měn/ aMjq odsdrWnl.
4 V c»nách 919 44-1211 a -1221mu započknyinákkdy ne matu cemeMbvou prnzdNoz ihmoitébo kamme, maltu

PSČ c6mentumkuµo spém@/MNa, na h'msii z betůnu ždezovéhq cdishan&ď,
V cm&:h nqjmu započteny Mkkdyrm:

a) zamn/práe, ~ se oceňwTmamiswbcňl cen kda/bgu ea>i Zemďµáce.
b) zábracUl, MenC se~* 01 &21-1
C) ocdbvou yýúUžKmsy, ~ se cenamičásůA 01 kat~ á21-1 Nkxsjy.
6. Pk7 v%očetN$unu hmotse cMtová hmaMostpdbžky srúžl ohmcdnost bdcmt, pokudje beM dodiMnphfmo na
m/m zabudbvánl db pmdčxu manýpulace.

r72 l K j919443111 Vtoková jímka z lomového kamene propustku z trub do ON BOO l kus l 2,000' 43.491 121 86 982,24J LRS 2018_j

!._.. _ .._. _-. .. i . . .. -_ _ .__.. .. ___ __ ._-J. - . .

PP Vtokovájímka propMku ze zdiva z lomMho Kamám na malhj cemcnbovou, proµstÁi z bub DN dQ 800 mm

Fbzndmka k stiubons caři:
1. V canádl/scwzapočmy/nákkdy na:
a) ďazbu dm/mkyzkmowho kamne tL 250 mm, ck lW z cementwé mahy
b) vy~rspá'& vysip&wán/ dažbydn8jTmky mnenhwou malbu.
2. V canách 41-3118, -3211, -3121 a Q221 jsou zqpoGMyin&Myna zřízeMi
3. Vcanách 44-3111 a ~11 j%uzapodenyilj~y na vyspámván/zdMa z lámavého cemmtwou mdvbu.
4. V cmách nejsou započteny náklady na
a) zemn/pMce, kterť ~LŮ/ A 01kddbµi 800-1 Zkmn/pnh».
b) příp. prcýěktem předěpsanou podkiadn/vMvu ze štěnkop/sku, která se čx»ňtýb cmam/soubm cm 45¶ , -. , Fbok/ad

PSČ nebo lože pod ďažhu,
C) ptlp. pr*ktem přVpsané om/fky Mán//mky, ~ sa ocMtý/canam/ č&t/A 01 katalogu 827-1 V«kn/
a pňpQjřá - ¥txlbvGdy a kanalizam
d) Čela p'opusdků, ktaná ooaňu//canam/ čan 919 4. j pmjpudku,
e) zábradlí, se ocMu/e enami čq$u'a 01kawagu &2¶-1 ~
n m/FZe, pňµ poklepy, ktai8 sb 0¶ kd&gu &27-f Veden/Mbn/d&kM apKpqjhá vudbwdya
kima/kaca
5. Fm' výpočMpMunu hmot hmQmQstpQbžky sn/ž/ o hlnckmm bdbms. pakudjě bdbn cibdávián pňmo na
m/do zabuůbtďn/ nebo pmstant beGhnak*ké meniµňaoe.

""""' ' "'"" "'" ' " '"""'"""' " "" ""' '" "" " '"' ' " " '""" , l 'cts Urs 2013 il 73) k 919541121 jZh'zeM propustku mbo $ ezdu z trub ocelových do on 700 m ř',650j 422,83 5.771,63 už i

pp Zřízeni propu! nebo sjez& z trub ooebvých dnm 400 do 700 mm

Fbznámka k souboru cen
1- Vcmách nqjšcw "¶xxStmy nákbdy na:
·9 zmri/práce, ktER6 ~Lg/pí~nýym cenam/katalQµ 8qoj zmn/pNn,
b) popř! µn*ktam pmapsa% podkkkm/ (|bc% podpahubl. ~ se cenamj wuboni cen 451 -
LaiZe podpot'ubq =Ky a ckiobné ~ont c€r 452. .--- Fbdklbdh/kmhukce z bsknu, Ušli A 01

PSČ katalogu 82/-7 w<kn/|ŤUtm/a~ Uňpcýná
c)popř. pf*kkm |*demane zKzen/Ce/ jmpwdků, ~ se oceňuje cenami saubaru cen 919 4 j Čsdb prqpudku,
ČásůA 01 kddbgu 822-1
d) pNpďné nutné svaňMMojhé úpravym. ~ se zásad klgtak?gu 23-m- Můn¢á2e potmbl,
e) chdánl Kub, ~ ve ~mkaci;m!he

l 74 ! M 14033245 Itmbka ocelová bezešvá hladká u 8mm ČSN41 1375.1 D 630mm _

_

l m L 13,650· 695,01j 9.486,89 :

"" " 'kě "" ' " """'" tniijca" ocdová'bezešvá hkdká dmm ČSN 41 1375.1 D 630mm" "" ' ' "" """ '

; 75 i K "9197»122 'GeoteAilia pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 0m2 m2 7.236 0QQ 30,2Qj 218.527,20 C$ Cr$ 2016_)

_ . .. __pp Geotextike neómnéi PřQ Qchmnu, sepmaá nebo fhraci měmá hmotnoat pks 200 do 300 g/m2
Poznámka k mubant cen:

PSČ l. V cmáchj3oú zqpočtmy j nák/adý Rá jMožanl dt9én/ geHextúié vůetně pň:sahů.

VY 1005"7,2 _ _ 7.236,0QO. __ , _
i 7B K 919732211 Styčná spára napojení nového žjvÍčnéhQ povrchu na stávajld za tepla S 15 mm hl 25 mm 8 proMzánim l m l 210,500' %,44 13 985,62 :: CRS 2018
! l

pf, pracwn[8m pň ňápojm nového žMčného povrchu na mváimé zaRfm tepla mod*mllanou askltavou
kuneMu posypmn váponným hydrákem Wky do 15 mm, hkNbky do25 mm vCdně pMezán1sp&y

Fbznámka k sQubQru cen:
psč 1. VcenáGhjsQu uux~y/nék|adv na vjčišb9n/ spár, na hnjmgnaáa zaňtf spár inMnQ dmn/hmot.

W 6"11"19+5,»27,&u7,2«,8+7,u10+7,3+5,«10,4+14,5«,6+3u9,7+10 210,500

72
Strana 11 z 13



G"' " "'"" ""
PC Ty Kód Popis MJ Mnažstvi jména Cena celkem [CZK] Cenová

, p [CZK] soustaval 77| K ¢19735113 Řazání stávájiáho ZNíčňého krytu hl do 150 mm m ) 210 500 138,931 29 244,77i&s lrs 2018

.. i. ._-.:. . . . ... ... __ L_.._

PP Řwánl ~j[¢^o žNičného krym podkladu hloubky pfes 100 do 150 mm

PozMmka k uxbmu caři:
PSČ 1. V cenác:hjšau zapc~yináklaclyna spoůbbu m'.

W 6+11+19+6+5,6n7,4+6+7,2+6,8f7,6+10+&F7,3+5,4+10,4+14.m,6+3«,7+10 21Q,500j , -. _- _ - -_
i'"'"'""j :
78 ! K '935111211 Osazenl přfkQpQv'ého žlabu do štěrkopísku U 100 mm z betonových tvámic š 800 mm ni 25,600! 245,99 B.297.34!: URS 2018

pp Ňíkopqvého žkbu s vyplnčrúm íatřenfm tipá wmenbvou maNou 8 hžum ti. 100 mm z kamenWnebo štěrkópkku z bmnových pNkopových Nůnic SWkym 500 db 800 mm

Fůznámka k soub«u cen:
1. vc8náchmu zqpočímyin&bdy na cbdán/hmaf pm pro vyphNnřsp&
2. V<»nách A6ýšou uip~ynákkm'na dbdánf pt7kqxzvých hďmC nebobdonc»ých desek; ~ se oceňQl ve
·µscMaci.

psč 3 |\mcmnfměmýchjeťm^ se wčůě.aj pm p/Bkopyz betbnGvýGh ~'g (Žhbu) vm déhkyj¶"ch pcxkíln6 osy,
b) pne' p&upyz bettncvýM Wek v m2nmMuti§ dázby mbu),
C) pm káže zMmenNanebo z hdbnu vcmách -1911 a -2911 v m2 mzvihuti8 //m/pbchy dlažby (žlabu)
4 š/ňqu zkhumkQpQvých Sika NátMce.

i 79 ' k j935112211 O$azem příkopového Žlabu do bdonu ti 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 150 000i 434 64 65 196,00; (RS 2018

_ _ L. . . .. , . -1_ . _._ .

pp 'Onl betcmcwého žlabu · vypdněnfm a zatřením cemwítwou maltou $ ložem tL 100 mm z betonuprostého z mňovýa přkopových tvMc pču 500 do 800 mm

Fbzn~ k ssiubczni cen.
V cenách jsQU zapcičkny /Aák|aay na dbd&/hmotpm lůž'e 8 pro vyp,%n/ spár.

2. V cenách cxýsou zqpočťbny nákkdy na dbdán/pňkqpovýa Nůmic mbo bekmových ktené
speáNad.

PSč 3. sea) pr7 p/7Kopyz bdancwýoh tvámic (žkbu) vm alkyN'ičh p<xhMé
b) pm µ17Kpyz betanavých děsek v m2mzvmuw l/m/p/ochy cMby (žkbu),
cl pr7 z kamením nUo z běhnu µmsh§ho vmách J911 & -2911 v m2mzvinuté lkn/pbchy dlažby (Babu).
4. Š/Nou úabu tvánNt se mzuml muá CIlka twámNxz

W 35"115 150,000
"" " " "" "7' '" "" "" l' '" " " "l 80 m 59227019 'Zfabovka betonoW lbmenými stěnaM pňkqpová 50Qx1025x9Mm m l 175,600' 515,85 90 583,26 ':: URS 2018 l

1_. _ -___._ .. __.__.. -._-.._ _ ._.. ........ J -.__._ _ i __-_ . _._..... .___ _!" PIŠ""" " žlabovka bdonová 8 bmenýď stěnami přlkopová 50QX1 (RSx90mm
W 35+115+25,6 _ 175,600

" ' 1 "" '"l '
Bt l k 935114122 |štěrbirmý odvodřbvaci bdonový žlab 45Qx500 mm se spádem 0,5% $ě základem i m l 12.000 42.766 LRS 2018

pp 'ŠbÚblmvý odvodN)vac[betnnwýaab &é základem z behm pcodého a cbdčmMnlm rozměru 45áx500 mm bezobrubníku 88 epádem m Q,5 %

Poznámka k soubmt cen:

PSČ 1. V~ jsou náklády na ckxiánl štiěrbhcwého žlabu včdnč Wdho Kubu, vpustb%ho Ku3u a UsNspky,
~/$0U Sm žkbu.

1 '" ' '
82 ..K 938902151 Pstění příkopů stlUjŇ přfkopovou frézou š dna do 400 mm __ . __ __ _ _ _ . . __ ; " j 1.525,000 72,49 110.547,25. URS 201SJ

pp ČšBnl p1Nkopů komuikads ocktraněn(m travnatého pomstu náncmj s mbZenlm m dopmmlpmtMek rlebp spřemfstěnkn na Mtmady na vMálmost do20 m sbojN pdíkopavou frézou při šířce dna do 400 mm

Ftznámka k soubom cm."
L pauž/řpm ů"Q%n/pňkopů zakyýdi; túb Wnl indMdtiáM6.
2. Rd wdbu ceny se otýém nánosu no 1 m alkyp/7kopu utč//ako podíl cahkoWho mnďsMnánosu všech pQ7hopů

psc otýéktu celkové ds/kv.
3. V cenách započtmynák|m na wxkmmou dqtmvu cdsbaněNho makn'ďu, která se cmanzi soíbciru
cen 99722-15 Vodbmnd dbpnava ani.

W 1525 1.525,CKX)
"" l" ' ' ' ' ' ' ' "" " """ "" """" "" ' " " "'" "" """" """ " " " "" " "" i ' "Ti K )938902411 IČištěni px:pustků strojně 1!akcvou vodou D do 5C'Q mm při ti nánosu do 25% ON _ _ i m ' 7,500 URS 2018 !

d

pp ČIštěni propustku 8 odsUaněmm Uavnabého pomtu nebo nánosu, $ mhžen(m m doµravn[prmedgk nebo 8 premRténlmna hmmady m vzdáemst do 20 m mnětkkwou vodou tloušťky nármu do 25% pňiměru propudku do 500 mm

Fbmámka k 8oubom cm:
1. v c»nách zapo~ynákmy na vMbmmou dbpmw ocks(raněNho matMáhí, kteM canaml swbaru
cm 99722-15 bbdbnwná dqpnm 6lrí.

PSČ 2. V c»nách č/8M/pmpustků mm ůhhwiw webu zqpQ~y^áklm na web, tyto ocEňu///&'vi&ámč.
3. Cenyj3oů kalku~ypmpmpusŇy db délky 8m. 8 m sepoužý/ p*Zky 936 962411 až -
2484 & pKp~g3890¶2499za kažkijý dariš/1 mdrpmpuštku

r' ' ri""""' """ . . . . . . i ' 'cís Urs' 21)18 "l
! 84 K 9%005311 Rozebrání a odstraněnl $Í|ničníhQ wodidla s jednou m 3Q,QQQi 302,02j 9.060,6O!q2

.. L
RazebráW a zábradlí a ocekivých wodldel přémf9ěnhn hmot na skjádki na vzdáenost do 10 m

PP nebo nabženim na dopravní prosúédek, se z&ypemjam po ocktraněných Moupdth a s jeho zhAněnlm amdidka včdně
doupku; 8jea7ou pásníd síníčn1ho

poznámka k sQůbom čan:
í Ceny-51lf a -53¶1 unčenypm odshaněnl s/bupků zábt'ad/nebo ~"&1 upemčnýíM záhozem zeminou,
ukk/novanjkh kamenem nebo aetQnovanýa, popř. žabaraNrtých-
2. Ceny-5111 a -5211 jsQU §nypnci cnmu se Stupky z/akéhokcN/v maMBu pň

psč jakékdN vzdákncMskupků.
3. Cena -5311N WŮm713 pro }aki§hokdN duhu pňjákékdív vzdáknoái s/bupků.
4. Rňm/stén/ yybowaného sMčn/ho z&racM1 8 SWXNM na vMškmstpMi 10 m se Qcwňu/e l $oůbcn7 cm 99T 22-
1 bbckvovná abpraw vytowanýth hmat.

i 8sj K "9%006132 ,OdstmMnl značgk dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami _ ___ , _ kus"j" 1,oool " 271 82 271,82 ,:zs lrs 2018 l

i_.._.j ' .... . _.- .. .—-.—— -—- ——.- . . . .- - .. . - .- -- · · .- ·- · ·.- —-. -- . · ·-·- ·- ·
pp Ockbménl dopravnlch nebe značek se sloupkem s uloženhn hmot na vzdáknost do 20 m nebo s m&iženfmna dopravné prMMok, se jam a jeho zhutněnlm s betčmwuu patkou

Poznámka k souboru gw7:
l Cmyjsou un%nypR7 odshanénl značek zjakéhakah'v mdetiáki.
2. V cenád -6131 a -6132 nQbou na damontáž labu// (značlm od skxcpků. tub oceňQl cenoíi

psč 0(>6211 OdMmnéMMs/M cbµawíičh zna5ak.
3 ~,'stěn/n~ankh značakna 2Om cemmisoubow = 997 22-1 Vodbmmádqpnm

hmd.

' 86) k :m008113 jBourání trubního propustku do ON BOO 2.234.96j 11 174 80!&; URS 2018 l

pp " Bnur&$ bUdho µopudku 5 ®klizenhi a úbZenfm vybotranéM mWrfálu nn MádH na vzdáemst do 3 m ridřo $
nalcženlm na dop~ÍpKmedekztmb dn přés500 do bod mm
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' Popis . j.cena Cenová,". " 'cc MJ Množstvi Cena celkem [CZK]
f' [CZKJ soustava

Paznámka K soubwu cen:
1. Ceny Lze použít ipncj bnurán/hcjspcxmkých přeŇzdů a ptupushků 2 hub óbd\onovmých.
2 Vcan&h j3olÁzQpshčkmy i nák/adyna Mpadhe bouMn/betmoQ& bže nebo prahůpod Mubemipmpudku
3. V cenách neisou započteny náklady na.'
a) zemn/pnáce numéM nusbkán/pmDu$dkků, které Bé oceň(uTcenamuásb"A 01 kdabgu 80G'1 Zemn/pnáco.

PSČ b) boun§n/čd, ktesé se QccňLýe cmamičés68 01katakzgu 821-1 Mb«y.

4. Mnažml memkhje~dr 8e urču/a &1kcu meu"mb%M stěnamlCel N poclěihé ose pncpusdku)-
5. FYbm/stěn/ vybouraného mataňá/lj na wdáknastpřes 3 m se~* ~amisoubam cen 997 22-1 VOdcmvná
pňamfsítěnl vybouraných hmot

d 997 . _ .,Přésun sutě _ , _ , _ 3.379.713,32
l 87 K 997221551 :Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 12.933,604j 6,04· 78.118,97,2 LRS 2018

PP Vodoruvná doprava suů bez nabZenč, ale 88 dobnčm a hnbým uruvri&jm ze 8ypkýa mateňéh, na vzďéknoM do 1 km

Fbznámka k soubům cen:
L Cmy ndze použít pm vodomwmu dcjprawj sutj pci ždeznhi, po nebe mobvý¢ým/ cgu)mm/mip~edky
2. jurná ckpram/dáze pm wxkwovmu dqpmu suti přhkážka, pm kteroujě nutno suťpNMádat zNhoho cibpnam/ho

PSČ pm&dku na dtuhý, oceňuje tato &prava v každém lkéku samostatně.3. čany 99?22-155jšou ped sypký . nqpř. kamením a hmafykammitéha chamktmsmmekné vápnem.
cemeMam mbo živ/ď.
4 čany 99722-15ŮSWw&nypro dubný kusový mateňál (d/aždm/hmtky, tomovýkámen).

I l "m" , ' "

! 88| K 997221559 IPi'iplatek ZKD 1 km u vodotrovné dopravy suti ze sypkých matMálů

_

l t l 116.402,43¶ 6.04! 703.070,71;: LRS 2018
i. ... L. . ., .. ._._. ._.:

pp Vodorovná dopmm šajů bez nakžeriť, ale se dožením a 8 híubým urovnMm pňpbatak k čane za každý dd91 i mpačatý 1km pře5 t km

Fůzn&nka k soubcxu cen:
11. čany nelze pQůŽ/t pro wxbmmou &přaw suti po ždeznkZ pd voalě nebe; neckbyyktmw' ck)pmvn/mipm6tMky.

2 &-ňm ckpravnl jam wxiárůvrxju dbpravusutl pňi:kážka ptu ktamujb nutho $uťpňa~tzjixtnao dópmvn/ho
pKmbdku ne cihshý, oci$ĎUj9 58 tab &µaw v každém úseku samostahN.

PSČ 3. Ceny 997 22-155jsou ur&nyjm sypký mateň&. mpt kamením a hmo.fy chataktms .dmekné vágpnem,

cementem nebo žívitl
4. Ceny 997 22-156,řsou un%nyµro drobný kuswý matMál (ď828bň/kMcý, lbmový kámen).

w 12933,604*9 'pmpočt8ně koe!ncientem mnažstvi 116.402,436
' r'"" " '"' " : "' ""' "" "' """'" "" ' ! l ": " ·
89j K 997221611 )4akládánl suti na dopravní prostředky pro vodormmou dopravu t l 12.933 604 j 19,84j 256 602,70 LRS 2018 :

PP 'Nakláů&if na dopcamf prostMky PřQ widwuvnou dopravu suti
PQmámka k soubcvu čan:
1. Cmny lze pcuž/l ijřxu hmené ¢kiprmd-PSC 2 Cbny ried» pcuútM ciópnm požekzňiú; po~ oebo cjbpnwn/miprastfsdKý.

9q "K 997221815 poplotek za uložení na sldádce (skládkovné) stavdmího odpadu betonového kód odpadu 170 101 7 14 455i " 241,W 3.492 "ŮŘS2018 i

P%latek za ulozenf stavebnho odpadu na skládce (skládkomé) z prostého betonu zalňděMho do Katalogu odpadu pod
PP kódem 170 101

Puznámka k 8áůbaru c8ň.
1. Cmy uwdenév souboru ceníC dcipnm%m upnMtpod/e akhttáM/ch cm m/sbě g/klušné skhSdky odpadů

Z L/bZan/ riewecknýM v saubonr cen 8á oceňuje indNiduá/nč.
pse 3. V canách jézapoč/tán pcp/=k za dk zákona 18520U1 Sb.

4. PKpMné dman/stavebn/ho edpMa ke scubons cen 997 Dnm/stwebn/bo odpadu z katalogu
8ClO-6 otýěktů.

W 1,9"2,2 4,180
W 5°2,055 _ __ 10,275

1 " 0
I , I

l 91i K 997221845 ;Ppp|atek za uloZení na skládce (skládkwné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 i 8.490,609' 144,97| 940.943,59,2 URS 2018

pp"" " 'Poplatek za stavebrůho odpaái a sklédce (Májkuvné) asfaltwého bez Qb3ahu deNu ZMňděriéhó do Katalogu
pod kódem 170 3Q2

Poznámka k soubonu ~:
7. CenyuyMMév$aubmu cen já dqpomčenoupm® podle akbáln/ci) m/dně Msiůšné shokSdky cdpMů.
2. Ubžnnl odpadů mumbnýůh v soubm cen se indiv&álM.

PSČ 3- V cenáchj· zapcč/tán pqp/d&k za 2ákw8 1&5QCM Sb.
4. Mpadné &=jmamnmo odpadu /zeocenitcmam/ 8oůtxmi čan 997 (xp60 Gmňl daBn/ho oqpaat z katdcigu
800-6 Demďke oEýaktů.

®28*5,4+1®±7,2«H+191«9H8,52+51,2<3,*76,2H9hm1M+50+1»24,»28+70,7+3uH29+10 6.490,609
W +20+25+32+71+9+18+72+30+85)*0,512

r-- l- l — ---- '" : _ " " " " "" " "" ' : l " " """":Č$ Urs 2018
92 l K !997221855 Poplatek za uložení na gk|ádcg (skládkovné}zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 l t : 6.426,3991 217,46, 1.397.4¥,73 ,02

__ 1__ __ _ _. - _

pp popmk za dožonl mivebnW odpadu na simce (8kjác¶covné) zemhy a kamerdva zatNděného do Kata$oW odpadů pod
kódem 170 m

Paznámka k saubom cen:

1. Gsň je &potučano upravitpcxiNc akMM/ch = m/stně pč/s/ušné skládky odpadů
2. UMm/cdpaciů muveckmým v saNxxu čan se ocmuie indNiduá/ně.

PSC 3. V cenách je poplatek za íMMán/odpadu dke zákona 185/20\01 Sb
4. Př/pUhé dncen/stavebMho odpadu ke ocenit cenamiswbotu = 997 00-60 Dntxml dwmbn/ho oQpaďu z katdbgu

8®-6

W (628"5,4+1005*7,2)"0,58 6.163,776
W 1525"0,172 262,300
W 7,5"0,043 0,323

d 998 Přesun hmot 17.992,90
.. __ . .... . ._ . . .. . .__ . . - , ,93 : K '996,225111 jPř"sun hmot pro pqzcttiň komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým rwbo živičným t 824,984, 21,81j 17.992,90r: LRS 2CÍ1B

pp "" " pmjn hmot p«j komuÁkace s krytem z kamanNa, monokkkým betonovým nebo zhňčným dopravní vMédemst do 200 ínjakékofv délky objoktu
PbzMmka k saubom cm:

PSČ 1. Cenyke použhi píro pbchy ld/šťs bytem marx®dcým betonovým mbo žMčným-

d M Práce a dodávky M 29.682,74

d ,_ 23-M ___,_,Montáže potrubí _____ 29 682,74,

94 K ,230011189 'Montáž potrubí tmuby ombvé hladké tř.11-13 D 630 mm, ti 8,0 mm m 2.174,56! 29.682:74,%S URS 2018
'PP """ůóntáž pobíb1 z trO ocdových hladkých tř. 11 až 13 0 630 mm, ti. 8,0 mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HIH0516, lll/00512 a tll/UO57 Jinočany, silnk

Objekt:
SO 102-1IIK)Q516 - km 2,658 -4,291

Soupis:

VRN -vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: jinočany Datum: 15.07.2019

Zadavatd: lČ: 00066001

KSÚS Středočeského kraje, p.o. DIČ: CZQQQ66001

Uchazeč" IČ: výplň údaj

Spdočnost Jinočany, PORR - SILNICE group dič: výplň údaj

Projektant lČ: 02992485

FORMA CZ, s.r.o. DIC: CZO2992485

Zpracovatel: lČ: 13891871

jitka Heřmanová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1.164.015,16

Základ daně Sazba daně výšo dan6

DPF základní 1.184.015,18 21,00% 244.443,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.408.458,34
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
|||m0516, IIINJ512 a III/D057 Jinočany, oprava sálriic

objekt:

SO 102- III/D0516- km 2,658- 4,291

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: jinočany Datum: 15.07.2019

zacavatet KSLS Středočeského krqje, p.o. NDjěktant: forvia cz, s.r.o.
Uchazeč: Spoiočnost jInočany, PORR - SILNICE GROUP Zpracovatel: Jitka Hetmanová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1.164.015,16

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady 1.164.015,16

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 608.271,68

VRN3 - Zařízeni staveniště 404.709,06

VRN4 - Inženýrská činnost 54.363,90

VRN6 - Územní vlivy 48.335,26

VRN7 - provozní vlivy 48.335,26
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

lllk)0516, IIIK)O512 a IlUUO57 Jinočany, oprava silnlc

objekt
SO 102 -II%Q516- km 2,658 -4,291

Soupis:

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

M1Sto: jimčariy Datum: 15.07.2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o. projeldant FOR\ňA cz, s.r.o.

Ucházeč: SpoIočriost jinočany, PORR - SILNICE GROUP Zpracovatel: jitka Heřmanová

P Ty Kód Popis MJ Množství JrC8ňá Cena celkem [CZKJ Cenová
l Č p [CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 1.164.015,16

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1.164.015,16

. .D _VRN1 ____, .Průzkumné, geodetické a projektové práce . ,_ ._ 608.271,68i 1 ' k 1012103000 Geodetické pnék:e před výslavbw l kč 1,000' 42 283,j "" 42 283 04 lrs 2018 ,
-. .:.___1-. ... -----_.- _....: -. ..__..L_ .. - :. . .i .

. PP. . GeMetlcké práce pkd vý&favbaui 2 ' K )012203QQQ !Geod0úcké práce pň prováděni stavby KČ 1,OOC| 215.643,48. 215.643,48 CRS 201T ,

- . ! _Pp " Geodetické práe při prwáděnlstavby
I' ' ' ;

3 K '012303000 Geodetické práce po výstavbě i kč ) 1 000' 6Cl 4q4,34| 60 404,34 urs 2018 i

pf _ . Geodetkké pcác» po výstavbo
: 4 i k 213244000 " Ék,m,ntace pro provádění stavby

,.,

. , ' KČ . ,_ 1,000) 241.617,35j _ . .__, 241 617 35':2; Urs 2018 :

.PP p!wáděn!_$tavby. _ __ . . _
5 ! k '013254000 'Dokumentace skutečného pnmaeni stavby kč "l "" 1 qoq' m 323 47| 48 32347'52S LRS 2018 :

PP " Dokumentam skutečného proveckní stavhy

d VRN3 Zařízenl staveniště 404.709,06
" " "i" """ ""' ' '"""" """"""""'"'"'"'"""""'"""'"" "'" l'" ""' " " ' "

l 6 l K ,032803000 Zařlzenl staveniště i l 1,000 253.698,22j 253.698,22 ':: URS 2018

PP stavmWtě
l : ' ' "' """" "' ' "r-- "'-" " " - ' - -" - " '-" ___ ' " '_'____' _ _ ' '_ _" _' '

l 7 ' K :034303000 ,Dopravní značeni na staveništi l kč 1,OOO! 151.010,84 151.010,jŽ URS 2018
pp ' Dópcavnl znečeni na stave*tj

,,_ ,d ....VRN4 _,,Inženýrská činnost __ _ _ _ , 54.363,90
l 8 l k 1040001000 Hajištění DIR l Kč : 1,000 30.202,17! 30.202 17lŠ:S URS 20Í8 I

-|_1 L-..-. .. .. .. . .
PP ZajWtění DIR

l g l K :Q45002QOQ Kompletačni a koofdiMáM činnost T xc T 1,0cl3j 2&.1Gi.73 Lřtš
__ J__ _ __ _ _1_

pp Kámpletačnl 0 kcmdhační čInnost

d VRN6 Územní vlivy 48.335,26
""'J "" """ "' '""""'"" " """" " "" "T""""'"""' """'"""""""' " ! " '

i 10j K |060001Q00 ILkemnf divy i l 1,00(1 48.335,26, 48235,26Š URS 2018 I

PP Úz»mn1vlivy

, ,D ,VRN7 . _ , Provozní vlivy , ., _ _,_ , _, ___, _ 48.335,26.' 11! K '(J7QQQ1®0 !provozr)Í vlivy i KČ ! 1,000r" 48.335,2Bj 48.335,26,%S Urs 2018
L. -

pp PmmnMvy
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 201602c

Stavba: lll/00516, Ill/00512 a lll/0057 Jinočany, oprava silnic

KSO: CC-CZ:
Místo: jinočany Datum: 15.7.2019

Zadavatel: IČ: 00066001

KSÚS Středočeského kraje, p.o. DIČ: CZ00066001

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Společnost jinočany, PORR - SILNICE GROUP DIČ: Vyplň údaj

Projektant: jČ: 02992485

FGRVIA CZ, s.r.o. DIČ: CZ02992485

Zpracovatel: IČ: 13891871

jitka Heřmanová DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny
popisem 'CS Urs' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 5.095.190,00

Sazba daně Základ daně výše daně

DPH základní 21,00% 5.095.190,00 1.069.989,90

sn ižená 15,00% 0,00 0,00

l " "" "1

ICena s DPH v CZK 6.165.179,90
______._m

I

(X)
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201602c

Stavba: lll/00516, lll/00512 a lll/0057 jinočany, oprava silnic

Místo: j inočany Datum: 15.07.2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o. Projektant: forvia CZ, s.r.o.

Uchazeč: Společnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP Zpracovatel: jitka Heřmanová

l Kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZKJ Typ

Náklady stavby celkem 5.095.190,00 6.165.179,90

SO 103 Ill/0057 - km - 0,000 - 0,491 5.095.190,00 6.165.179,90 STA

SO 103 ill/0057 - km - 0,000 - 0,491 4.634.061,44 5.607.214,34 Soupis

vrn vedlejší rozpočtové náklady 461.128,56 557.965,56 Soupis

!

~E

:e'

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavbá:
lW00516, 11®0512 a III/0Q57 Jinočany, oprava silnic

objekt:

SO 103 - 111/0057 - km - 0,000 - 0,491

KSO: CC-CZ:
Místo: jinočany Datum: 15.07.2019

Zadavatel: IČ: 000660(11

Kse Středočeského kraj8, p.o. DIČ: CZQQQ66Q01

Uchazeč: iC: Vyplň údaj

Společnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP DjČ: Vyplň údaj

projekbant lČ: 02992485

FORVIA CZ, s.r.o. DIČ: CZ(R9924S5

Zpracovatel: lČ: 13891871

Jitka Heřmanová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4.634.061,44

Zádad daně Sazba daně výše daně

DPF záldadnř 4.634.061,44 21,00% 973.152,90

snižmá 0,00 15,00% 0,00

Cena $ DPH v CZK 5.607.214,34

_. 80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/DQ516, IIIAX)512 a llf/0057 Jinočany, Qprava simře

objékt

SO 103 - III/0057 - km - 0,000 - 0,491

Místa: jinočany Datum: 15.07.2019

Zadavatel: KSÚS SWdočeského knqje, p.o. pmjeictant: forvla CZ, 8.(.0.

UcMzeč: Společnost Jinočany. PORR - SILNICE GROUP Zpmcovatel: Jltká Heřmanová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4.634.061,44

HSV- Práce a dodávky HSV 4.634.061,44

1 - Zemní práce 438.682,04

4 - V%orovné konstrukce 4.025,35

5 - Komunikace pozemní 2.984.575,85

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 205,13

8 - Trubní vedeni 64.797,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 790.693,41

997 - Přesun sutě 340.787,66

998 - Přesun hmot 10.294,58

- 81
Strana 2 z 11



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
IIIKX)516, MQ512 a IIU0057 Jinočany, oprava silnic

Objekt

SO 103 - Ill/0057 - km - 0,000 - 0,491

Místo: jinočany Datum: 15.07.2019

Zadavatel: KSE Stfedočeského Kaje, p.o. Projddant: FORVIA CZ, s.r.o.

UchazaW Spdečnost jinočany. PORR - SILNICE GROUP Zpmcovatd: Jitka Heřmanová

' P Ty Kód Po ís MJ Množství j.cena Cenová
p Cena celkem [CZK], Č p (CZKJ soustava

Náklady soupisu celkem 4.634.061,44

d HSV Práce a dodávky HSV 4.634.061,44

, d 1 ,Zemn.í_práce _. _ _, _ _____ _ _.. 438.682,04
,k p131q6171 'RQzctmáni dláž8b vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 76,000' 8&69' 6.588,441:2s Urs 201á"|

pp RozeMnídkůeb a dňců vozovek a ploch 8 pdbmktěním hmot na skládku na vzdábnůst do 3 m nebo riakžením na
dopravní prostředek, 8 jakouk% výplnl spár ručně ze zámkwé dfažby s ložem z kammiva

Pbznámka k souboru cen:
1. Cw¢ýjsou určeny jm hrání ďažeb a ďků o<kmmenfkk2e.
z cenynalmompm razehnánfďažěb ukůených cbbehnmdho nebo ab máky,~ s8 océňtgř

fXO ocMaNdpodkkdů nebo kytů z bedMu~ho cen 113 1L7. Fm wibu mzhodulk(
ůbuSčka bouraně dáZby včdN !nebo podkbcki.

PSČ Vcenách nejsou zapcmmymkhaWna pQpř. nubé
8) (mebnkh, ~ oceňute canam/soubarucen 979 (77-11 očTš~/munmmh c9Uehnkh ČAStí COl,
b) bdbnových, kalnemhMa nebo kammých (mekn|gbo ďe&k km c»namisoubaru cen 979 D.-..
Oáš»/vyboumných obmbMků, knq/n/ků, cksek nebo ďkůGású COl.
4. vybounmé dkžby řómě inaM% z a spárna 3 m se o¢eime cenmisoubMen
99722-1 bbdbn»ná suh'a yyboumnýGhhmoC.

W (37,5"%,5)*1 76,000
l

2 ! K 113107223 Pdstmnění podkladu z kameniva dřc8ňéh0 tf 300 mm 6Uojně pí přes 200 m2 'n2_ 1.002,000) _ 3947 39.548,94 :2; urs 2018 l

pp Qď$lmněn[pmkj®ů nebo krytů sbDjm pbchyjMmtNé pks200 m2 8 přEmlWnlm hmtjtna dcládku na vzdáknostdo20 m mbo 8 ndoženlm na doprmmí prostředek z kameniva brubéhodrcmého, otl. vrstvy přes 200 dQ 300 mm

Fbmámka k soubwcon:
l. pm vabu cenzhlbďska mnatsMw uvužůk kaž® sou± pbdra kmunebopcxMaamEýhého duhu

někMk ~vvlkyn~u, µmowué vmyy se ocěijgr
2. Ceny
a) -7111 až -7f 13, -7151 až-7153, -7211 až -7213 a -73f1ď -7313 /zepM/tijm ocMrměn/pcdkbdůmbo krytů

škváry, strusky nebo z mclienickkyzpwn6nýchzemh,
b) -7121 a 7125, - 7181 až .7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 ke použkipro oGk~n/podkkdů nebo krytů ze
zetMn ®pmm,
C) -7130 8ž -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 -7330až -7334 kepouž/t/pfo oddtanMl ďaž66 ub2mýích db

PSČ bdonovélio lbb 8 ďažebzmo:zdky ubbgnýa ob emendůvé maHý nebo poďkjá& ze zetňŮ7 stabkkosmných c&ment&m.
3. Ceny kepouž/tipro cuhmNn/podkkldůn8bo kryů~nýthž/smMposhňkymbo nátěry.
4. Ceny odNSeně podb bbuštky(mpř. Qb ÍQQ mm, ob 2®mm)jsou w&ny pyt) e/bu &kuštkukN~řbých
komůukd'.
5. Vcanách ne/sou;Wo~y nákkhc* nazar~áMMhýd7 phcb bMormýdr nebožNqčných poďdadů nebo ktytů,
~ %ňáínf souboru en 919 73- Záfúwrání syčňé pbdyčásů C 01 cen/ku. MnožsM suú"z/skené ze
zarovMrdstyčných pbch podkladů mbo KMŮ se zvf/ášťnevykazuA.
6. PňmkNnl vyboumného madMá/u než/e uveckm, se erřami sou6onů 99722-1
b'bc1bmvná dopmva
Z -714., -718., -724. a -734. mbe použ/tpn7 odkůměn/podUadú nebolqytu thémvén/m.

W 491*1*2+20 1.002,000
T ' ' :

, 3 : k j113107242 jodstranění podklaáu žNičňóho ti 100 mm strojně pi přes 200 m2 m2 1.002,000) 50,81Ť" 50.911,62j Lrs 26i8 ,

pp Odstraněni podkladů nebo kMů wojríě plochy jednotlivě přes 200 m2 9 pkmkABnim hmot na skládku na vzdákmd do20 m nebo s naložmím na dopravní prostřeckk zMčných, o ti. vrstvy ples 5'0 do 10Q mm

Románka k soubcxu cen:
1. m wbucenzhkcNka množdv/se lnežl¢ň9 kabd8 souvisk ockUMovaná pbcha bytu nebo ~u
samostMhě. OcMhm~se vrstev vcmvky nq/échou, jed¶k~ vMvy se oceňW/každ6 samosMně.
ZCery
a) -7f11 aZ-7113, -7151 až-7153, -7211až -7213 a -7311aZ -7313 /zepadf/tipco ods~n/podkbdúmbo krytů ze
št&kqpfsku, škvEky, z mmNsnh*yzpevněnýa zeMh,
b) -712¶ ar 7¶25 -7181 až -7155, -7221až -7225 a -7321 až-7325 ke použ/t/jxo QcMŤ8Nnfpo&/adů nebo krytů
z~ sltlgb~anýich vápnem,

g) -7f3Q až -7134, -717Qď-7174, -7230 až -7234 a -7330 8ž -7334 ke pmmpřo cKMT8Mň/ dlažeb uk}219nýu7

PSČ bebmOho a cBaZebz mozéúky ubmých ob cemeniKN maAjy nebo podkkdu zezenM stahůizovmých
3. Ceny ke použ/tiµu ocMmnén/podkkdů nebo bytů qpaabnýthzhmmpcmy nebo nád&y.
4. Ceny ocWšen6 jxjQŇ9 mstky (ň8př. Qb 100 mm, cib 2(x) mm) jBQU w&ny vždy pt) cebu lbuštkukdRo1Mch
kon%zkď.

5. Vcenách nejsou upoiStény nákkdV na LarQvnáN~ých pibch tMomvýdr mbožMčných poďdadů nebo ktytů,
~ se oceň* enanH soubaru en 919 73- Zammánfsjyčné C 01tohob cenfku. MMsMs@"z/skené zb

mmn6n/sNčWdM pbch Wdkkdů mbo ktýů se Mášťmvykoz'ýě.
6. Rbmh%M vybouraného ňmmtů %tš/ nežje uvedeno, se ocmWe cenami souboN cen 997 22-1
Vbckmmá dopmva sídř.
7. Ceny -714. ,-718. , -7?4. a -734. nehe pouZňtpm oclwměn/pQdkmu mbo kytů MmNn/m.

_ W __.. 491*1*2+20, .. _ _ _ _ _ , 1.002,000
}4 ' &3107322 Odstraněni podkladu z kameniva drceného U 200 mm shojně pl do 50 m2

, _., _ _ _

:. m2 76,00Qj 45,89j 3.487,m Urs 2018 l

pp Ocktraněnl půdkladů Hebo krylň strojně plochy jednďlivě 50 m2 s pkmkt§ním hmd na skládku navzdáknod do 3 m
nebo s naložením na dopravní prcmeciek z kamnlva hrubého drcenóho, o tl.wdvýp(% 1qq 2qq mm
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P Ty . j.cena Cenová )Kód Popis MJ Množství [CZK] Cena celkem [CZKJ! Č p soustava

Poznámka k sQubcknt cen'
1. m wďbu en z~gk8mnQžsNf$e pbc:ha ~U
samostahě. se ~vvQzmtky n*chou, mlýy se samodáMě.
2. Cery
a)-711f až -7tf3 -7151 &ž-7m -7211 0ž -7213 a -7311až-7313 hie pcwžltipnc]odmnen/µK~Ů nebokrytů ze
šMbopkku, S1Mty, ~KČV nebo zmedjank*yumměRM mmhi,
b)-T1?1at ms -7161až -7155, -7221 až -7225 a -7321 až-7325 použlT/pro (Mmaněmp«~ů nebo krytůze
zamlh
c) -7130 až-7134, -7170 až-7174, -7230 U-7234 a -7330 až-733¢ použhtijtxo odkbaMnl cikžeb ukůmých cb

PSč beMowho hZe 8 zmcmlkyubámých ob podkMum =ňj stabMMwaných
Ceny použkiµo odmNMpodkkdů nebQkfyťů opd/knjM žňmmipcMňky

4. Ceny QcWšené pQáé ůbuš& (např. db 10onm cb 20Omnj)/sou wUeny m'p!ro cdtju 6buštkuMmi/ých
kotMukcš.
5 Vcenách nq/sou pbch nebo 2MčWth hQýťí),
kheE 3ě oceň* cenami sotMm oen 919 73-2aromán/ sQyčnépbchy čmc Of cenlku. ~SMsutízkkané
mánfs(yčhýCh pbch podkkdůmbo krytů seMášt'~auge.
& 1%m/děnf mr mje uwdéno, se ~*cenami &oubom cen 997 22-f
Vbdbn»ná sW
7. Cany-714. , -718. ,-724. a -734. mhse použit µ'o čxMuněnl mcNdádů nebo kytu mszwanim.

·.,yy l. .. .(3?,5"38,5)"1 __.___. .. . _ . --. -_----—-- ' "'- l ·-- ·--í.. .IBQQ9,..__ . ., . . ,

!' I K ;113154334 ,FNzOVáií živičného kíytu ti 100 mm pruh S 2 m pí do 10000 m2 bez překážek v I m2 l 3.328,650' 72,48 241.260,55 i: URS 2018

pp FrézaWnl 2Mčnébů podkladu nebo krytu 8 nalobním na dopravní plochy 1 000 do 10 000 m2 bezpřekážek vbam pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

FbmátnlN k sůubam cett'
1. na:
a) vudůpro
b) Mshýů,
C) ndbžen/QcMuwanéhj ínaMáRsm dčjpmm/pnm/M*.
2. v=ám nq/sŮttzápcjai9nynákmyna:
8) numé |wčMo=aněm(vybowám) žmňmém krym kdém ktené se oceňtýf cenaml soubwu cen 113 1+T
Ockhanéd po&bdůneH krytů čámnmíbgu,
b) oašlěmpowiGhu pkchy, ~ se ~4Ůmwinisocbom Gěň 938 90-9 OckhměM bláta,
·povmhu podkhackí nebcůMi C01ibliQtb katalbgu.

psč 3. MhožsMměmm/É~ekjtm mž;poCet LmpRibkt. Dvobné pňÉhkážky, nqpí vpusb: sbupy (pbd'ty db 2m2)
$8 z cdkcW pbdjy
4. 7kiu§tku ňézQVáňé wsdýy umKi*kt a tMKm zábéhův mm.

čem sp~Zkamtk lkům8 Ympackcb, kdY:
a) m 200m2M»~pbdjy&e vmyů7e vpšůméru \áce nezjěcha vpusťnebo bnžemkýícn sm. popr. slbžár,
vdůíM omv«č qpod,
b)jsocFH~movaf]é pbchywy córubM\ys homf pbdiiy abn9m/kuod Héuwané pkMry
v\ělgnež 25Qmm.
& nebo kn6ýmky, pokud výškový muM hamípibdW obruhn/ku čxl ňézwuné pbchyjé

riež 250mm, vpusó' nebo Ympy~mkýd'7 sllf, slb2áty, Mdúpní a oditanné oshiivky apod

W 491"5,85+58,5+36.3+51,5¶15+195 _ _ . 3.328,650

6 K ' kj2201202 Hjoubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 1000 m3 m3 ' 155j 449Á m 10)&s Urs 2018
1_

pp Hkubenl »pa2ených rýh šířky 600 do 2 000 mm s urmtnánim dna do předepsaného profilu a spáduv hornk:ě tř. 3 100 do 1 00Q m3

pumámk8 k souharu cen"
l. Vcenádrjsou na pňl'paché nuůřé pčem/Xěnf výkaµku iňe yýkoµkš6fm vuWenost ob 3 m a na
p&hozen/ výkopkuna Néhlém terénu na vzcMenasť db 5m odakn*/ány~ ndáženl na
2. Hbubanl nmm9snN*D~nk%ch me&mdch se
8) veshžkh c9Nm výkopudb 1oQm3, /kdy2 skuťečnj? otj/em Yýkopub9 vBtšl,
b) mhm :Mepm MČl')á apoc~zp~n/§ a b/bhůpodob'ywm výkqpupm koryta tmdMečf, zqNnéna pne'

Nks, stůpňů, boků, pňlmµahů, pmhů, odAněk, výtjQňů & pro cNaZeb, tovnankr, jMhků a hatí, pit)

PSČ íákoukW šliku Lýhy, pňa@emu do 10Om3 cenami pNsAtšnjM pm objem yýkqpu do 10Om3 a MJakéďřotN ob,kmuvýkopuplbs mm3can8mlp~nýmip~*m 'ýkopupřm 10Qdb l QOOm3.
3. Ná~na pNm/děMvýkDpků md 1m hbuhky se utcrm uslanovm/áMku č. 3161 ^abea?ých pcdnhak

4 rýhy 5až poutičl khav1h, ~* se Wb hkm)enr:
a) v&mrunebo mokni cenaml f3840-1201, 138 50-1201 & 138 60-1201 DakmováMMbOmých vj&páwk,
b) vkkoW
5. Ceny neke POčM jm hki®en/řýh a hbubkypm 16 m. 7ýtb PfáC8 se ocMumMduámě.

W 8,5"1"1§"1,5"0,8*1,6 ._ ., _ .15,520 _ _

7 k R32201209 Příplatek za lepivost k hbubení rýh š do 2000 mm v homině 3 m3 ř" " 4,65Í 89,81 418 16)%s URS 2018
: l. .. .._ ...__ i . . -_ . . . .. . . .. ......_ .. .L _ . . . ..L

pp Hloubenízapa»r|ýchi nezgpaž6nýd1 rýh šířky Přcs600 2 000 mm $ urn'vnánlm dna do předeµaného pmňlu a 6pádljv hnmině tr. 3 Nlp¢atek k céňám za IepNost homlnyď. 3

Poznéťnk8 k &ouboru cen:
l. Vcm&hjsou Eameny/nákkqy na pKpa&é ntRhé pňmfsCnl výkopku fb výkopí%" /1& nmEhknost & 3 m a na
pň9ho~ výkopku ň8 ~émterénu na vzdékmd& 5m od okrcí/é/ámy nebo náb&n/ ň8 cbµnam/
2. h//buben/rýh pň /micko4eGhnk*ýchmabmc/a se ocaňu/e:
·) sTž/ch yýkopuab 1®m3, ikŠrŽ větší,
b) mMo Bbže jmop/kSná a pndéMá zpevněn/áM a Hbhů pád ahpµetn vý'kopujtxo karyt& p'o
kcuřsh"ukce těks, sduµ1ů, boků, p1Kpr8hů, pndiů, odiáněk, výhonů a proZ~ zd, dlažeb, rovrjwÚ/7, plůtků a hatl, pro
jakoukďv šliku týky, pň otýěmu db 10Qm3 at*gm výkopu db ido m3 8 M/akémko/rv ob/emu

psč yýkopupřs$ 1OOm3 cenam/pMušnýMlpm ob/bm výkqpup/bs 1®do 1®Om3.

3. lVák/&čN ň8 sWhé p/mnď&m/výkQpku nad 1m h/0®ky 8é určf eBe usťanmňeM c 3767 paapn/nek
katabqu.
4. jý/lý 5 až 7 bez pQužuubaYm, Qcělj4ýÉ se Ido hbuberil.
B) v suchu nebo mokru oenatM f38 481201, 138 504201 a f38 60-1201 Lbkmouánl hbubmých vykapáňek.
b) vdekoucl vo&pňkukoNv%
S CenymkepQualpn) hkubenf rýh a 15m. zyto práe $8

VV 8,5"1"1,¥1,5"0,0"1,6 15,520
w _ , 15,52"0,3 'Přepočtené koeficientem množdvi _,_ _ _. _ 4,656 _

8 i K 151101101 )Zř1zení pří|ožnéhQ pažanl a mpřeni sten rýh hj do 2 m ] m2 32,000) 151,01 4 832,32 %s URS ŽÓ©

I ,.

pp 'Zřkml pažení a rozepNnlstěn 1Ýh pro podzemM vďenl pm všechny Uřky rýhy pdloZné pro jakoukčAv
hloubky do 2 m
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i P Ty . . . j.cena Cenová
Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK)' Č p [CZKJ soustava

.. . .J
FbznámkE? k souboru mn"
1. Ceny jsou unčeny pro roubení Cl mzep/bn/ stěn //klých výkopů se svls/ýňN wnamj pokudjsou tyib výkopypm

pac/zemn/ waknl rozměru ab 1 250mm.
2. Plocha ňjEBZCW mezi paZinami p/ŘQŽ/É/Kj poženl se odpbchypňkžnCH pažcnl nco&č/tá: ncmpažené pk)chy u jtMenl

WaZného nétxj hnaného se od pochy
3 P/bcbpk/'slLgel/p!mg8kt'

PSC 8/ pc~8tpažen/ vb výkopu, se bto pažefj/Genam/ scwbom ct?ň 151. 049 FWenl stěn ÉxjneQháMm a

nom~SW cenam/sou6omcan 151. Q-f3zNzen/ roeNn/zapažených stěn Yýkopů,
b) iaeplbn/s%n, to&> ock6aněn/p§n/ sběn výkopu souboru cen 151 . 0-12 P&MsBn a nepňml
stěn enami soubcwu cen 151. 0-14 0cMianěn/ weplent Měn,
c) WWnl occňtgé se kRb odmwjěn/pažení stěn canaml souboru cen 151 . 0-12 stěn a st6n
M$wšhými ~amikdmu 800-2 Qb,kkťů.

W _ _ (8,5"1,5)"2'1,6 _ _ _. ._ _,.. , ... ,. 32,000.

g.. K 151101111 L)dstrar1ěnf příložného pažM a rozepření 8těň rýh hldo 2 m m2 ] 32,000) _ 88,19 2.822,08gs Urs ZQiě ""

pp Odstranění paženla rowpknístěn rýh pro pcxkemní vedení s dožením malUálu na vzKjá|erlqstdo 3 m od kraje výkopu
přňoZné, hlaubkydo 2 m

W (8,5"1,5L"r1,6 32,000
l 10j K '161101101 |S,is|é přbmisťěni výkopku z homlny tř 1 až 4 hlvýkopu do 2,5 m ) m3 ' 15,520 44,90 698,85 %SŮŘ"S7(11"8"

pp Svislé Wemfďčr|[výkQpku bez nahženl do dopcavni nédoW evšok $ vyprázdněním dopravnl nádoby na hromadu nebo dodopmmího prusůedku z homlnytt. 1 až4,pR hloubcevýHpu pM1 do 2,5 m

Poznámka k soubam en:
1. Ceny -1151 až-1158h použhfipro svislé přánk@d a skvebM'sutiz konshukcf zemw nebo
kamenného, z bdonu prosihého, jxok/áckmého, 1pM=ho. pakudtjďo konmukcebN vybowány ve
Uýkopišh:

PSČ 2. Ceny pro hbubku přes 1db 2,5 m, Ns 25 m db 4 m st&j6 výkoµku odOcb 25 m, od
o ckj 4 m atd
3. Amoždv/makn"á/u istewbn/suůz mzbowmjých kcmbúďjm pkm/dSnfm minÁ dýému
mzbouMn/m.

W 8,5*1*1,6+1,5"0,8*1,6 15,520
1 "' '" ' "" "" " ' " " " """ ' ' ' ' '_' — ' ' l ' '-- .'

,

11, K 162701105 Vodorovné přemfstěni do 10000 m výkopku/šypaniny z horniny ti. 1 až 4 : m3 l 6,407 121,78| _ 78(J,24!%S URS 2018
b

pp VcxjQřwné pMMděni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyfdém dqxavním prostředku, bez ndožen( výkopku, avšak
se sbženlm bez tozhmuti z twNrytř. 1 až 4 Ná vzdálenost pfe g 000 do 10 (JOO m

Fbmámka k souham cen:
1. Ceny pmtj ~Fd'ukA/ p'*ktpň9m/sm výkcpek ň8 m/sdb nepNďupné obvy@n obpmm/m peos&ďUn;

pňímk/ěn/ ůmňňhtáhě.
2 Vcenáchjsou 2mstenyjnáhngcjyza/Mu kjžeňého vNrénu ve nebo na násypBšB.
3. Vcenách r8/$QU z8počNgny nákkoý ne ruzhmuůf výkopku na n@ypišú"; totn mn77m enami soubons
171. Ulbženf sypůNhydb nás:ypů 8 m 204201 UbZenf sypaniny na mácw.
4. je-tf na tmcbmvné p/'em/dn/M/aká pdbkážka, pro klamujo nukio pthkláckt výkopek"jb'haho

PSč obvykMo dbpravn/ho prus&ďWnuhý obvyklý Gbpriwn/mjsó'edek, Qceň* se ttxto bmené vícx1brovné pš'em/stěn/
výkopku v každém úseku Msjušhou cBňou bhatb šoubem cBň 8 plek/ádánl iqýkopku cen
167 183. Nahdád&N neukh/ého výkqpku z hromads dikcbn na ústn/pom. ásk 5.
5. Přem/sMe4ťe yýkcpek z dbčesnýíc:h dúdék vulákných db 50m. se nak/ádánl yýkopku, lkQyZ
pnc~. Todb u$timo~neµkdl, ~*Apfl*kt~dckzen$.
6. Vcenách wabmného~M/ mpoamy náklWm ¢yťb se océňq ve
speciňkaď.

_ W _ ,S,5"1"Q,6+1,24*Q,62"1,7 _ _ _ _ 6,407
""" " . "" "" """ "" "" '"" " ' " " """ '" " l 'es Urs 2018" ''12Í K '167101101 iNakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 l 6,407 37,75| 241,86 02

..._L_-__ ... .. I . .. - . . -_ -_.____ _ _-_ -_. -. .. .-. . . ..-L

PP Nakládánl, skládání b přehádání rleukh|éhQ vÝkopkú ne% $ýpMIňý ň8kl%áná, mncQsNI 100 m3, z hornin tL 1 a2 4

Fůznámka k soubam cca'
1. Ceny AlOi, -1151 -1102 -1152 -11Q3, -11AA jsQU ¢xčényjm ndkkd§nj ~d§mna nebo z
~~ (Rpmmlho pmsmgmt. Fyz) nakkát%n1 zjbd/nebo naibď/sou u=nycmy-1105 8 -1155
Z ~A1055 nakkádánf, vgdWdáMm vMáknost
a) Qb 20 m vvdlwumě; wusWMost měňodtěžnkm k těžnkl &čAíé loď, nabok ®ž¢mmmac*nabMru

psc mbo k těžmdmvn/ho pmsůlbcku m suchu,
b) cib 4 msňsX; sňsď6 vzdákmdse vLm'k ůmml smmaného vmfW hnomac*nebo v
mtm &pmm/~yµD srmhu. Uii«kmuMshu vzdéknost4 m wzwtíšil tb nqjvý& Gb 6

m, wxibmmé wdáknost weckná v bndtt a) krdě/než 20 m o mčýhá$Qbek zvi§ůen/ W$kypgb& 4 m.
3. se tuCf y ros%m stavu honMy.

VY _ 8,5*1"0,6+1,24'0,62*1,7 , 6,407.
' 13611712(j12q1 Ubžení sypaniny na skládky " ' '" ) m3 6 407j __ znň"" 128,9Tlis Urs 2018

PP Ubženlsypanlny na Ukádky

PQznámka k sottbwu cen:
1 Cena -1201 je wčěň8 l fXO:

a) u/ožbn/ výkopku mbo na dočasné sk/áaky pňedepsané ~tem tak, že na l m2 WQk%ém wčené phochy této
pň"pttdám 2 m3 výkopku nebo onůce," v opačném pň"pai% se) ubZenl MhožsM týkopku nebo

ckthč8 ptiµadW/c/ na 1 m2 sk4y se) wč/jákc' /x'ďj7 množstvl výkopku nebo ombe, měřenéM vrwWm stavu a
Ycýěktem určené pkx:hy abCwné skládky;
b) zasyµán/ koryt tmdotečl a prc>h/6/ v Wérju &z Nabpsamhc} zhutnÉSnf sypaniny;
cj L//ožen/ výkopku px1 «x1bu ob µoh/utm/ ve clhč wabtečl nebo mam,
2 Gemu -1201 pouZ/t pro učožBň/ býkop¢cu omk»"
a,) M vykopávkách p'o pcx1zmm/ nídení podél hruny výkopu, l rřěhců byl z/dcárí, a Cl) 8mtdjay, jestEte se
výkopek /Y9 vyhozen/z yýkopu na povrch území dále pNmktt¢|e na hromMý podél výkcjpu;

PSC bg eib ab&sné skládky, ~ Eřc/sou p/b&pUny propktem,
g/ na ®časrré skládky /Ko/ěktam tak, 2e na l m2 pmyěktem určené pbchy Wto slc/ádky 2
m3 výkopku mbo omice (dz. též poznámku č. 1 aj;
cg na abčasné se cenou /21 10-1101 Se/hnut/ čjm/če nebo Rsnl půčiy ob 5Q m, nebo se
mcbnwné výkopku db 2U m a 50 m mnami 162 20-/101, 162 20-1$0Z 162 20-1151 8 162 20-1152 V&hb
pňfpMéch ulbžeM výkopkunebcř omke na abčasnou skGďku neoc'eňu/e.
e) na bvaW skmtys pmgpsaným zhudhěntm; toto uhženl výkopku se oceMge cE)n^soubonr cen 17f . O-. . L%&n/
symmy db násypů.
3. V~ -1201/sou~«eny/n~na mzjwosBbn/ sypaMny VEl urstvách s hrubým wovnéMm na
4. V~ -1201 nejsou 2wočtenynákfm na z/skánf sk/áckk ani na poplatky za skládku.
5. ~sMjěcmek uhžent výkopku (sypanínyj se unCí v m3 uloženého výkopku (sypmkty),vrůsMm ve
výkop/šb

W _ 8,5"1*0§+124"0,§2"1.7 8,407 _ .
|14_) .K_j171201211 Poplatek m uložení sWvebrilha odpadu - zeminy a kameniva na skládm t j 12,814: " " 217,46 2.78$,53!&$ Urs 2018

pp Poplawk za ubžaMdawbnho odpadu na (8k|ádkcwné) zeminy u kameniva zathděnéM Katalogu odpadů
P® Kidem 170 504
poznámka k souboru čert'

PSČ l. Ceny tňmkné v sotzbonrcen po cbhcdě upraK poa% m/stnfc/j /xjchj/nek

W 8,5·1·0§+124·0,62·1,7 6.407 _. 8 4
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l P Ty Kód Popis MJ Množství j.cena Cena celkem [CZKJ Cenová l
l Č p _ _ [CZK] soustava

._ .-J"""" W" " "" " 6,407"2 Přepočtmé"koeficientm množstvf " 12,8,14.
""""""' """" " ""'" " " " " " "" """ " " " ' 'T " " i """ """ 1čš"íms 2016 ""!15 k 11741q1101 ,Zásyp jam, šacMt rýh nebo kolem ob,ektu sypanlnou se zhutněním m3 l 9,113 269,76 2.458,51 :02

pp Zésyp sypaninou z Jákék% homhy $ ujůzmm výkópku vb vnšNách zhljtRěňÍm jam, šachet, rýh nebo kolem objektů vvykopávkách

Poznámka k cen:
Ceny 174 10-. . jsou pro zhum&lé zásypy s m/rouzbutMn/:

·) thonM souMhých ob 100 % ps,
b) zhoMn nesouckZných gř) J(d) qg,
C) z homlh k8meMýth µ'o/akoukoův míru
2 je-b"pfi*ktem pi'e&psáno vyššjzhuthěrd, poděbodůa) 8 b) pomámkyč 1., se zásyp
3. Cěňyn«ě použltµru zásyp iý'h jtxo ~ážn/tn~č*pm ksNčko-technldé mdbrae a zemědSkké. Zásyp těddo
nm s8 oceňuň9 enami soubonsm 174 20-3. Čás6A Q3 &mn/púce pni' a¥ktj' abanů 831 až 833, Nez1!iulMnýzzásyp

kanálů z hdbnových 8 Rk2DbtMbnoyých Vpohich 8 khSňfch VM/ch se ocějŇLý8 cenou -1 lO:f ZAsyp
sypanhou rýh bez na šliku kanálu: cena obsahtýb lnékkdy na mzhuhénýzásyp výšky db 200 mm nad
wddjxůubL
4. Vcen&b 1@1101, 10-1103, 20-11'01a započbnQNm/s%nfs~yze vzdáknosei 10 m odkmb
Yýkápu nebo zasypámého pmsmt měIMo k©žřš6sk%dky.
5. Vcjěňě 10-1102je mpočkno pEěmk6ěM sypaniny ze iaciáknwS 15 m od Many msyµávaného prostaru, mélbno k
tě&§li dů&&y.
6. Qbkm zásypuj\gnozmat*mu yýkqpu a QbPmu db něttcj wstavěnýďi konstrukcí nebo dbženýa
abkkoYa pQ'dk|m (lteMb ©Cm senatM%emem hčmMy yyůačané konshukcj9. Q*m~/&DN 180, příp. is

psč abaďem, zásypu mocNčM Fm sunawnl otýbmu zásypu 80 od výkopu iobPm obsypupobubloeeňovaný mnanni soubomcen 175 10-11 Obsyp pcúubl, pňChélů41 v úvahu.
7. zbjAé/kj Yýlkopku po pFu~n/usypu zámůse šLkmýml stěnaml pro poctzemnl wdm/mbo zásypuj8ňj a
nm pmpodzamní tmknl se atý~bµho výkopku'
a) do 1 m3 n'a l m vie&n/ajé?chá se q Ůkopek neukhíý- cenaM soutoru cen 167 1041oNakMán/výkopku nebo
sypanihya 182, M , Včxbmvné p/'~l&]k!ýkopku. Vpňpadě, ž9 o yýkopek ukh(ý- rougimj& rAbženl
výikopku oenaml soubam cen 122. O-I . souboru cen 162 . O-I. lbdbrovné ÁMďděn/výknpku:
b) µbs 1m3 na 1m veaénl, jéswewoNktW«kp/$e, tě se zbylý výkopekbuck jtxováděn/m
vykopávky, pouze µ'Em/MM1 Yýkopku canaml soubónt cen 162 . M . 1lodarovné pibm/stěnl yýkopku pij zm/něném
objemu zbyh9ho ~u neoceňYe ani nabžén/animzWM/ výkopku. &$wé se zby¢ý Yýkopek neocl'kňzl, nýbrž
Fozpms'urá podmýkopu a nad výkopem, platipomámka C. 8.
b. RaWDmn/zbµho výkqpku podél výkopu a nad výkopempo pfovedei'j/zá8ypů zá/bzů se samými stěnam/pto
podZ~ ~n/nebo zásypujam a pro pcxk:emnf vedenf ócm*:
a) cenou 171 20-1101 UbženfsyµMhy cb ngzhuměnýich násypů, mn/4 prqkd&m pťeckpsáno zhuhiěnlf roWetFeněM
·by%hu vý'koµku,
b) čemu 171 10J111 UbZenl $yp8nmydb ňás)pů2 hoMR $)pkých, k4pčedbpsáno zhukNnl Fouwustfeného zbylého
'ýkopku, a ťb v©emu vypočtanémpoď" pQ"némky Č.6, pNp. nnenšeMm o Qbjem výkapku, který o¢kWen.
9. Mhmjumgnfpňg~s* pnaieAt

W 8,5*1"1,6+1,5"0,8*1,6 15,520
W -(8,5"1"0,6+1,24°0,62"1 ,7} _ , _, -6,407

:16ik 175151101 :Qbsypárií potrubl strojně sypaniju bez prohozeni, uloženou do 3 m i m3 l 3,%3 314,74 1.253,61 Urs 2018

, J. .l

pp Obsypání Wtrljbf drojně sypaninou zvhodných horNntř. 1 bž 4 nebo mderiélem přimveNm P®é1 výknpu vevzdákrmb"do 3 m Qd jeho Krák, pro jakoukolN hhubku výkopu a míru zhubiěn[ »z µohomn[%panhy

Poznámka k souboru cen:
1. Ob/em obsypu m 1mdékypo&ub/se jovná Slibe che výkopu násabeM součtem mějš/hopnůmčru pcm'b/pnp. /$
ab&km eprokktované ůbuštky absypu nad, pňpachě ipodpohublm, 1%o odéčkánl at*gmuponub{ $8 započ/táva//
všechny vma%nékangtrukĎ9 nebo ulbžené obklm (tento objem 8ě neZÝvá Q'týémem

PSČ hamihy yytkik%né konsbukd).
2. M/rj zhutněni WeakMsujě pmNd.
3. Vcendch nq/sou zahrnutyn~ na nakupovanou TMo 50 oceiMe ve speáNaď.
4. VccMchmimu zahrnuly na Mohobéňl sypaniny, dyťb nákllady s8 oceMg//pohžkou 17511-1'109 Mpktek za

sypan/ny.

W 8,57"0,5-0,1'0,1'3,14*8,5 .. 3,983
""' ' "" ' "IČŠŮŘS201Ž"F

, 17: M 58337331 :štěnkop/sek frakce (b22 t 6,652| 350,35, 2.330.53 '02

PP 'štěíkoplmk frakce 0/22
W B,5"1"0,5A,1"0,1"3,14"8,5 3,983

.,.....,W , 3,983"1,67 'Přepočtené koeficientem mnobtvi _ . , . . 6,652

18 j181951102 iůjmva pláně v homině tř. 1 až 4 zhiMěním : m2 3.328,650| 19,71j "" &5.807.69:S2S úas 2018

' lpp Úprava pdáU vyruvnánfm výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuběnim

Paznámka k soub«u cen.'
1. Cenyjsou wmy pm wovnánl všechno® zlkovanjkh pbch lna ndsyj»dÚ vucbmmýdř nebo ve sklbnu
db 1:5pQdu7~Mpbakkéhokohf duhu, pQCi humuswánl (ne však pm pbQhý Usypu'ýh p'u podzemní vManl),
dmwwamd 8m~p/&4/prq/ék1womán/~ z/1Mho důvodu.
2. Ceny použltpnci unwnán/kvic (berem) š/ňky db 3 m přewštŮdth svahy, pto tNrjWjáň/ tlhh s/jhLčn/ch a

pňkc'pů pr'ojakoukUv š//Xu dbá; toto wománLse oceihýe cenami souboru cen 182 .0'1 Svahováal.
PSČ 3. Woimáníplbch skbnu p/bs t :5 se océňqo c8n8mi souboru cm 182. MlSwahovánl trvalých svahů cb

j'm/ejúbvmýthpuWů.
4. Nákllaťtyna umvnánl dna a mn pňč/šťěn/ pt/kopú pQzemnřčtutQmu|mcljšouzapQCteny v cenách souborů cen 938
80,2. čMh/mkopůkDmun&aď v 5udjunebo ve vudě asŮA02 Zemní pM'e M" ab/ékiy ami 821 82 828.
5. Amlzhum|en/ tu'čuje Ceny se zhuťněn/m jsou wčMyµojakaukoNv m/ru zhutnění

W 491'5,85+58,5+%,3+51,5+115+1,95 _ 3.328,650

. i 'cgs ljŘšáó1é'""l19 K J&21011Q1 jSvahováni v zářezech v hornině tř. 1 az 4 m2 240,000j 23,16, 5.558,40!02
.

pp Svahování trvalých svahů do prQjektcmných pmfilů $ půtřebným přemětěnlm výkopku pří svahavání vzářbzecb v horninětf.1 až4

F\aznámka k soubom cen:
1. Cenyjsou un6onypro noWz/hovaných~ výkqpů nebo n&ypů ve skibnup/bs l: 5apm qjtwavu
k® (bamn) UXy cib 3 m~W¢/¢h $vUy, podhumusováM, cmcwámqpod, pn'

8sti§n mkQpŮapm ůpmvycmašm'& kanéiů a
PSČ 2. Cenymbpocáff jmo unwnáMstěn Rňkopůpň čistém: bto umvnánl se ocaNýe c»nam1 soubomcen 938 90-2 .

Cištěn/pňkQpů komwma vsuchu nebo vb VMSACt2 Zemn/pi'áe µDot*myobcm821 až &2&
3. qwáva pbch vodmvnýdi mbo ve sk/bnu db I: 5 s 1AŇňkou uNmm/v poznámce č. i se ocMiýb cenamtscwbam
cen 181 "041 vymmán/m výškových mzd/ů.

w "úprava twénu m@ žIabovkami & chodníkem" 120*2 240,000

d 4 Vodorovné konstrukce 4,025,35
: "" I " " "

20| k !451573111 'Lote pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku l ' ti &tít3' 869,&Ě 739,35!&S URS j

· d

PP Lqž8 ped poUubí, stoky a drobné o*kty v otevteriém výkopu z pIsku a do g3 mm

_.
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P Ty . . J.cena CenováKod Popis MJ Množství [CZK] Cena celkem [CZK], C p soustava

Fbznámk8 k soubcwu oen:

PSČ 1+ Ceny -1111 a -1192 použiti ziTzenf sběrných vrsttw nad dnmážn/mi bubkamt
z Vcenách -5111 a ·1192j$oumpoaenyi náklady n8 prhorenl výkopku zkkaného M zemnfďi pmďdí

W . 0,5"1"0,1 _ _ _ 0,850
21| K 452112111 'Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm l kus L 1,000 144,97| 144 97Ě Urs 2018

PP osazen1bd<mwých dílců µstcnců ricbo rámů pod mkbpy mňže,výškydo 100 mm
Fbznémka k soubom cm:

PSč 1. Vm&hnejsou mpmbny Mkhctv na cbdávku betbmNýdj nm2bků;tyto se ve

[ 22 ' m 159224.134 jnástavec hoíské ~ 124Qx620xwomm "

_

I kus 1,000 , 3j41,03j " 3.141,03'

PP násSmmc horsk6 umí 124M2Qx100mm

. _ _ d _S,_ ___. _ . Komunikace pazemni . . _. . ___ 2,984.575,85
i " """ 'es Urs 2018 l23 , K '584861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 2QU mm

__ ·

m2 78,000| 230,42j _ 17.511,92 02 J

PP PocIkkd štěrkodrd ŠD s mzprodlMfm a zhtňněnlm, po zhutněnítl. 2QQ mm
W _ (37,5+38,5)"1 7G,QQQ

r" · " ' ' " "" '!24, K 565131111 ÍVyrovnáni povrchu dosavadních podkladů oba|ovmým kamenivem ACP (OK)t1 50 mm __ i m2 : 703,995' _ 207,31| ' " 145.945,20 :2S URS 2018 ]

pp Vyrwnárií pcwchu doswadnlch podldadů rozpmsůbním hmat a zhubiěnim obalovaným kamgnmm ACP {OK) ti. 50
mm
FbmámkB k soubom cen:

PSč L Cenyjšouwčenypro YyK~upodkkdů (©sUíě výHUků) pod obnímou vmvú. Fh) vulbu mzhodWÍdpnúměmá dbuštka podkkdů.

W 491'3,8>58,5+36,3+51,5"115+195 2.346,650
., _,,\N , __ .2346,65'93 'Pkpočtené množství ,. . _,__ _,_ _ __ _ 703,995

. 25 k 465166112 ÁfaMvý betcm vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) ti 9(J mm š do 3 m m2 1 QQ2 000 i 399,27 400 068 542 LRS 2018

_ . - L

pf AMalbvý bston vmNa podldadní ACP 22 (obalované kamenko hrubozrnné - OKH) s razp~enjm a zhutněnlm vpruhu
šlřkydo 3 m, po zhutnění U. 90 mm
paznámka k uiubcxu cen:

PSč ČSN EN 13108-$ MpcmmYo ACP 22 /xjúze tL 60 až 100 mm.

W 491'1"2+20 1.002,000

26 K }567142115 _ 'Podklad ze směsi Mmeloné cementem se C 8,/10 (KSČ I) ti 250 mm l m2 i 1 002,000' 478,58' _ 479 537,16|:2S URS 2018, ,

pp Půdklad za $me$j$bne|ené oementem $C bez dil&čních spár, s rnzprastřenfm a zhuUiěním se C 8/10 (KSČ I), po
zhutněnf ti. 250 mm

Fbmámka k soubarucm'
l. vcenádsjsou m podklbdů vocibu:
2. Vc8nách 567 L-4jsou mpo~y/nák6qypo$mk
3. Vmnách nqjsouzapoábny

PSČ a)pňjc' pos#7k, kmý&e acm* cenou919 74-8111 Ft%MOPE 2dsněMpovmhu cmmadbnonho
pockkdb cchmmou amRl,
b) aíěM vyphěnl; tylb práce se QceňW7~ami souborů cm 91& 11-1 ŘbUnl ďktaMkh spár,
919 12-. Tésněn/dkla~ spára 919 13 spár.

W 491"1"2+20 f.002,000
27 l K 569851111 " 'Zpevnění krajnic štěrkocirti ti 150 mm l m2 513 750' 18546 85.280 08 :2S LRS 2018 )

PP Zpwněni Krajnic naH kumuniHd pro pěšl s razprmer1im a zhutněním, po 150 mm

Fbmámka k soubom cen'
1. Vcenáah 51·11ď55-11,Mu pm\hQzemzemmy
2. Vcenách 5?-11 až55-11 ňEýsou uipc~ynáklac¥ na:

psč 8) ojéjjpňm/MM k mfsťú k1ěné se čí. 3111 Všeobecných podnfnek cma
Of thhďb kakkgu,
b) které se HSUA 01 katabgu BOO-I Amnfµáce.

W 685"0,75 513,750
" ""' l " " ' " '" """ """" "! 28 k 589931132 jZpevnění krajnic asfaltovým recyklátern ti 101) mm

_ _ ,_ ____ _

] m2 342,500! 49,83| 17.066,78 ::2S URS 2018

PP Zpevněni krajNc mbo komuMcací pro p6ší8 rozprostřením a zhubíěnlm, po zhutněnl askltuvým recyklábm ti. 100 mm

k souboru cen:
l. Vcen&h 51-11 ež 55-11 jsou upcuámy Mákkdv na prahamil zemhy.
2 Vcenách 51-11 az55mnEgsou;mllačtmynák/a%na:

PSČ a) qpa~zemhya%~stgd k Mstu zabucbvánj které poďe a 3111 poďn/nek ČásHA
01 ámb
b) oďdhsenlO~FK' pno&~zemhy, kiMB se ocaň* cenami USBA 01 katalbgu 8CKk1 Zemnfpráce

W 685"0,5 342,500
, 29 k !573191111 jpostNk imwačni kationaktivní emulzi v množství 1 kghn2 m2 982,000 2o,á5j 19.%9,1Q':2$ URS 201"Éj""!

: .L

PP Podňk InfWačni katbnakNni emulzlv mnQb$tv[ 1,00 kukn2
Fůzn~ k soubotu cen:

PSč 1. V~ ň9/sou z8počMynákkWn8 poµř. pn*Amn ph%kp$8né aměm mzov%ty. §rié se oceňuje enou 938 90-
8411 OGk%Mpowdíu $épém&»ým nMokem C 01h&db kaéakgu.

W 491'1*2 982 0(X)
' ' ' l '" """"' '"""' """' '"""""""" '"" " l '" '"""""' " " ' ""

30 K j573211107 Postřik živičný spojovací z asfalbu vmnožství 0,30 kgkn2 řň2 3.328,650 11.72j 39.011.7Bja$ URS 2010 j

PP Postřik spojwací ps bgz pos¥pu z asfatha silrúčnlho, v množství 0,30 lqghn2
w , 491p,b5"58,5+36,3+51,5+115+195 _. , , ,. . , 3.328,850

'"" ', . " " j ' l "" "" " ks Urs 201T|
) 31, K 573211108 Po9řik živičný spo ovaclz asfiattu v množství 0,40 kghn2 l m2 , 3.328,6501 13,17, 43.838,32 ,02
d.

PP Postřik spojuvací PS bez z efaltu dlničního, v mnaZaM 0,40 kg/NQ
W 491*5,85+58,5+36,3+51,5+415+195 3.328,650

._ . ...ř._ _ . .. __ . .. .. ._.__ .._ ._... . . _ .. . .-..._ ., . .._. .... . l _ . . ...._. ....
32 k 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř; l ti 40 mm g přbs 3 m z nemodífikovanáho asfaltu l m2 l 3.328,850 224,46j 747.148,78|%S URS 2018

pp Adáltový bdon YT8Ňá obnmá ACD 11 (ABS) 8 mpmtřanlm a Bé zhutněním z HermdWk¢mnéhQ askjtu v pruhu šWcy
přes 3 m tř. 1, po zhuMěMtl. 40 mm
pamámka k scwbont cen:

PSč 1. ČSNEN 13108-1 pgpouštfpn)Aco 1f po= 35 a2 5Qmm.

,W ,_ _ 491*5,85+5B,5+X,3+51,5+115+195 3.328,650 .
l 33' K '577155122 Asfaltavý beton vrstva Iažnl ACL 16 (ABH)C 60 mm S 3 m z mmodMWvaného asfaltu l m2 : 3 328 6501 286 32: " " 953.059,07'52S LRS 20Í8 I

. . __L_. ' _.-._.j.
Pp "Aišfáhavý boton vrdva IažnfACL 18 (ABH) 8 rozµustkMm a zhtRněnlm z nemMWkovméM asfaltu v pruhu šfřky přes 3

m, pq zhutněnít1. 60 mm
Fbznámka k souboru cen:

psč 1. čsn en im®ampoummAcL í6pam EL 50 až 7Omm.

W 491·5,a5+%,5+*,3+51,5+115+195 3.328,650 _ 8 6
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P Ty Kód Popis MJ Množství j.cena Cenová l
C p [Czk] Cena celkem [CZKJ soustava l

i 34 k 596212210 " |K|adeni zámkové d|aZby pozemních komunikací d 80 mm skupinyA pj do 50 m2 I m2_ r 76 ®Qi 347 82Í 26.419 12 i;; Urs 2018 l

Kladenf dlažby z betonových zámkmých dIHc µmmn1ch kmnuni~($ 1Qem z karmnhm tě2eného nebo drceného tL
PP 50 mm, s vyphiěnfm spár, 6 civoptým hutněním ubrwánfm a 88 smWním pjbbytďného mabňálu na krajnici ti. 80 mm

·kupány A,µo pbchydo 50 m2

Poznámka k soubant cen:
1. m w>/bucan ďažěb SkupMa A:ďažbyz pNků síh*]ého tvaru, Skuµhe 8:ďažby zpMrů drou
vIle tvarů, nabo z (mzcůo p\bagkldx~ db 100 m2, Skupiha C:~y tmu (Qbkm hůruhy, apcid).
2. v=áclhj$ou zapcčkm'iMklmna Wie a na dbcM/matMálu na WµLň

Vcenách nekou'apočmynákkdYna Qkxmzámkové ďažby, ~ specAkaá;zinmé ke cbhcxihout

PSČ upbchy
a) ob 100m2 ve Yý5i3 %,
b) p/bs 10ocrj 30Um2 výši 2 %,
c)píbs mm2 w výši %
4. ¢Mlb& př6sah®cftbWčkku 5Qmm se Q<»ň* cenam&oumru cen &kb 10mm
lbuštiky poc&kds nebo hže.

W (37,5+38,5)*1 76,000

,_ .D . 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni , 205,13
' 35 K %17633112 Stěrka z tě$ňÍci malty dvouvrstvá vnltMch ploch šachet vácových a kuželových m2 l 0283; 724 85[ 205 13'&$ (RS 2018

l. .. .__. ._ __ ... ._ _ ._._ .... .._...... ... ...... .. . . .. ... -... ....._ .... - _L_

PP VNtřnl úprava pavrchu bdonavých šachet štěrbu z těsnící malty dmwrstvou, šachet vákxwých kuželových

Paznémku k soubwu cen:
l. Ceny/sou určeny |xd cceMnl úpcavpomhu stěn isůupMQh kaf=údšadm

PSČ Z Patěrcha šachdse om/cenami soubom G9ťj 632 45-21.. P\Mr šodict v tl4b čá6b"kddbgu.

W 0,2*3,14"0,15+0,2'Q,2"3,14"2-0,1"Q,1°3,14"2 0,2&3

d 8 _ Trubní vedení _ _ _ . 64.797,42.

36| K 871350320 )Montáž kanalizačního potrubl hladkého p|no3těnném SN 12 z polypropylenu DN 200 l m 8,5j 181,21i 1 540 29 Urs i
: __ ._. j..._.

pp Montáž kanalizačnho potrublz pkstů z polypropyknu PP hladkého pďnostěnného SN 12 ON 200
Poznámka k souboru cen:
1. Vená:h mcmžepQnb/m/sou zap=nymk|mna ekhdm$pcgek a děsničhch ktuužků pakudNto
ne/$QU$auCásť/ ~«lypomdl/. 7ýto nákkcý se ocenu/{ ve spccŇk8ci.
2. Vcenách pobubf z hubek pamknových a započteny nákjáQýM d%M/ tV8KMěk

PSč pouůjjkh pro nap*n/naŇ7ý~Mub/:~wky se Dceňuµ mspecMkacl
3. zmné lZe dahooho±
a) uhub Md§M PVC směmé vý§i3 %,
b) utnbm%*mvý'm a po/yµrop~nmh směmé výši 1,$

37"' M !28617038 """|t,ubka kanařzačn/FP p/nostlěnná Čř/YfStVá DN 2QOX6000 mm SN 12 '" ' l m i 8,755 9'42,31 l 8 249,92 }S2S Urs 2"UÍ"Ó"'

""W" "" " trubka kanamčnf PP pMostěnná třhmšhd ON 20QMQQ mm SN 12

w 8,5"1,03 'Přepočtené koefiáentem množství 8,755

l 38 j K j877355211 |Montáz tvarovek z Nrdého Mlč-systém KG nebo z poIypmpylenu-systém KG 20UO j%ňoo8ó DN 200 kus i 2,čjCXj; 209,84j 579,88 URS 2018 :

pp Můrvtážtjtar~ na kanamčním pdrljbÉ z trubz pkdu ztvrdého PVC mbo z pdypmpylenu v děděném výHpuj%mosých on 200
Fbznámka k šoubem cen.'

PSČ 1. Voenácfr nq/sou zqptMmy náiWáQrna Tvky se ~UÍ/ spedNkací

i 39 , M '28612251 Ív/bžka šachtová kana&acn/ DN 200 "' " " " """ ku," 7 "2,000 9q6,q7'j 1.812,14Ž ŮRs%ie" l

' 'PP šachtwá kmalizačnl ON 200
4Q K 892351111 " Řlaková zkouška vodou potrubl ON 150 nebo 200 i ) _ 8 500 30,20 256,701%; Urs 201ČJ

PP TlakoO zkoušky vodou na poitrubi DN 150 200

Fbznámka k soubam cen:
1. cmy -2111 Jsou uRSeny jwo zabezp8čen/M?ohoKqfj% zkouSmého ůsďujákéhokab'v duhu pcúubL
2. Vcenéchjsou započtenyrjékMY:
B) u cen ·1111- na přkun, montu odsunzkoctšedbo čeqpada, napuštěni lkkovou vtxibu a &cNn1 vudyjm

PSČ zkotNku,
b) u cen -2111 - na monW a ckmontáž yýmbkůmbo arů pm zabezµeágn/ komzkoušwého úseku pohubl, namootéž
a &manláž kona»ých Nmvak, na momáž zagk~pnru6y, na zw/epenf cmboček PfO hyckarnty, vzdušn/ky8jkne
anndůy a odbQaypro ocboč®d /bd¥

l" l l " i """" " """" """ """" " """ " " ' " " " '"" """ "" "" " " """"""" " l "'" """"""l 41 l K .892372111 jZabezpečenf konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou l kus I 1,Q(J0 10.268,74 10.268,74iŽ LRS 2018 l

"ň """"" T|akm zkouškyvůdou zakzWčani konců potrubí pň tkkových zh>uSkách ON do 30U

Pomémke k soubcwu Gen:
1. Ceny -2117 Jsou určenypm zabazpečÉhn/jb~ok zkoušeného úsekujakéhokoh'v áuhu pohubl.
Z Vcen&hjsouzapo#eny náklaQy:
b) u č»n .1111 - n8msun, mantáž, abnkxm a odsun zkoušecího mpwšNMtkkovuu wxbu dbdánl vťg'pm

PSC Wovou zkoušku,
b) u cen a &monMyýMkůnebo ~pnozabeux~konc8 zkouSaného úsekupokubL na manM
a &mon¢áž koncových tvamvek, ne montáž 2mh9pwadpňmby, na mmm',
anndury a ocMčkypm

1 " " es Urs 2018. .__' 42, k 695931111 ;Vpusti kanakzačnkh horské z betonu prosbého C12/15 velkosti 12MOQ mm kus 1,QCKJ| 22539,55 22.&39,55 Q2 _á

PP '" Vpusti kanallmčnl hoeké z batonu pmtého tt C 12/1 5 vdikostí 120~ mm

Pomámka k xmboni en:
L Vcen&hjsou zapcxčteny /nákmy na &sku z betanu C &/7Q
Z Vcenách nejsou započtenyn&/aW na:
a) Wihové mňZe; o8a2emmnžf$e oceňtýle cmatNsoubam 899 20-. 1 o$=n/=mihových vičabě rámůa košů
na bahno čáďA 0f lůhodb cibdádnMWse O(M* spEhc~Gi,

PSČ b) podklackN pMMwe; (y¶b se soubam G9ň 452 3&. 1 F\cl&l&lm[a l(ymw?ávadkansmkoe z

A kaďalbgu.
m Yýmtpň?sunu hmot se cdkM q hmohmt beMu, pokudjě tettn cbd8ván pi'Zmo na

mfstb zabudbíráM nebo ob pmslúw mmpulac8.

: 43j K )899204112_ Osazení mříá litinových včetně ránů a košů na bahno pro třídu zatíženi D400, E6(X) kus 1,000 " 1.812,13 1.812,13,&i ťRsToiá" l

PP " " 'OsazenS mflZí řKmvýdí včďriě rámů a košů na bahnr pro třídu zatlZsnl D4QQ, E60'0

Fbmámka k souboru cBn:
PSČ l. Vcenách ne dcidSM MŽI, Nmů a KOCů m balím; s8 océň¶j spec&acL

44 - M ]55242333 jmř/ž D 400 - pRchá 140ox730 4-sůanný mm _ kus ] 1,000_ 17.63827 17.638,07 _ _ I

PP mhž D 400 - Nxhá 14QQx73Q 4-stranný rám

d 9 Ostatní konstrukce a pcáce, bourání -·· 790.693,41
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P Ty Popis - Cenová !
l C p . Kód MJ Množství ta:: . Cena celkem [CZKJ ,o,,t,,, !
l 45 k '915111112 "" i®oovné áopravní značení děllcí čáy souvislé š 125 mm retmndkxni bílá barva _ _ _ ": m 7 545,®0 12,U8 10 217,26 CNS 2018 j

b. __.... _ . _.._ . . . .- . __.. . _. . _ . . .. . . . . .... . . -. .. .. .. . ——-—- - - - - . . . -. ·.. -

PP Vodorovné dopravní značení dflkané barvou dělicí čára šířky 125 mm bňš Mrorefkml

Poznémka k siwboru cen:
l. Ceny/$rju wčenyµro cL4/C/ č&y bílé souvkW C. V1a, bílé pBbrušované č. V», žkN sočMS/é č. Vf2b, žluté
M9mšované č. V12C 8 vcddčáry bílé C. V4.
2 v=áa n¶im~*cnynák/actY
a) p~nacen/, tm &é ~W cenam/soubcwu cen 975 6.-11FVb=?ačenlpno wxbmmé mačení

PSČ b) očiš©n/vom&y, tjm se oceňcýl cenami soubexucen 938 90-9. µmhu nebů húhkého nánosu s
µmuhu pcx8ďa&n®o Krylu češu C 01 kMalbW.
3. ~sMmómýchjed7~ se wůgb:
8) učen 915 f1 8 915 12 vm mezer),
b) u ceny 915 13vm2 mmé mam.

W 491'2 982,000
_ _ W , _.__. j19"55,2"6"(12"16)"2) ., . . _ _ _ . _ , -136,200
461[ k 1915111122 Vodorovné dopravní značenl dělící čáry přerušované š 125 mm mboMlexni bílá barva l m l 136,200j 12 08Í 1.645,30 Urs 2018

PF' Vodorovné dopravní ZMČ8řlÍ stříkané barvou dělkf čár8 šířky 125 mm přerušované bňá retrore¶axn1

Fbmámka k souboru cen:
1. cenymuumanypm d§ňtlčáryh1% č. V1a, bKé Mmí&wané č V2a, mé sotMsw č. v12h,zims
pňšm&wanč č. V12C a vcdkafčáry bílé C. V4,
Z vcenách ndsouzapočmynákkWm:
a) ~aCem, tyto se cen 915 wxbnwné D?8Č9ň(

PSč b) , fy1b se cen 938 90-9. Ockhimán/h/4ta, prachu mbo ňáňQSů s
p~mpodkh5Gb nebo krytu čásů' C 01 Eahoh ka¢albgu.
3 ~sMm&nýGhkhdh~ se~:
g) učen 915 11 a 915 12 vm Yúďc/CáryNč~ mez®,
b) u cany 915 13 vm2 s6¶kané plbc*ybez mezer.

W 19+55,2©"(12"16)"2 ., . . , 136,200, __
47| K '915611111 'Přeáznačenf vodorovného liniového zna&n1 m ' 982,000' 3 02: 2 965 B4|:2S LRS 2018

PP Pť«jmačení pro vodorovné značenlstňkmé barvou nebo prováděné z riátěcwých hmot Ilnlav6 děfcfCáry, vodicí pmužky

Poznámka k soubcxru cen:
1. ~smmemýiohjemotek se w(čue:

PSC a) pr) cenu -mi vm d§&yd§/k/ čáry mbo voďcího pmužku (včehě mezer/,
b) pm Goňů -1112 vm2 natírané netxj U7kané pkjchy.

, _ ,VV ___ .. . _ ,491"2 . , . _ _ ___. __ _ ,. _ ,_ . . . . __. __,__ __.___ , 982,000

48j K ,916131213 ._ Osazení silničnlho obrubníku betonového sbjatého g boční opěrou do lože z betonu prostého l m 67,000 343,82 23.022,54 Urs 2018

pp "'" '"'""" Oázmf obrubníku bdonwého zňzenfm lože, s vypjriěnlm a zatřen im spár maltou stgwho s
boční QPěřQů z betonu pmtéN, do lože z Wtonu prostého

k soubaru cen:
1. Vcen&h slk/čnkih obrubníků lbžmkh im'a*h/'ou "'počteny'
a) prj osazeM cibjbže zkameniřa těženého lnákMV ň8 Qb~hmoťp!ro lbže 8t) až 100 mm,
b) pro 0&áZětŇ dolože z betonu pnMého /n~nadxfi§n//matpeo lbže 8. 80 10Q mm: v cenách -1113 -1213 ež

PSC na zňZim/bo&kh qpěr.
Z ČAdlbže z běhnu pmstěho mmm se oceň* cenou m 99-1121 pod dxuhMW, hmmkynebQ
abntbyz kos&k.

Vtm&h tm specákad

""J"""" """ "" T"'"'" '"""
49 . M , 59217031 obrubník betonový sAnAčnl 100 x 15 x 25 cm L m 67,(Xl'O l 146,53 9.817,51 !:2SURS2018 )

- J_ ._PP obrubník Mtonový silničnl 100 k 15 x 25 cm
' " '""" " ' ' " "" ""' i ' ' '" "" ' '"" ' ' '

50 ' K '919411121 iče|o propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800 ' kus 2,000 30 202,17 60 404134:2S URS 2018 ,

- _ L______ -__
pp " " Čcíq WoÍudku včetně římsy z bdonu prosÁČho 1)0z zvÚštnfch nároků na prostMí, pro propustekz trub ON SQQ a 8QQ

mm

Fbmátnka k soubcns cen:
1. Cěfjýj'sou ~µd &k ~uslkůbez smhových kňck9o sp&báb 1Q%.
Z Ceny neke čela prqpushků z hub ON přes 6(X) mm 8 jam čák se wahuvýmiMy, kderé se oceňí9/ Qéňi%M
čásdA 01 kdaktgu 82M Mbsty.
3. Vcmádr 919 41-ň¶1 -l h¢1 jsau zapomnyl náklady na zdřvo zék/adu zaMř nacMk/aobvé z bdtnu YosWho,
ňmsu zbo6t>nu ždbzového, zNMnl a jEB/jo odshanén/_
4. Venddr 919 44-1211 a -1221jsou »pt>čteny /nák'/ady na ma&u c8mmovou µu ischno z kunového kamem, máku

PSČ cemendovou pm spámvánl zdva, na ňmsu z tetomj žahzu®ho, ZŤŽZ8ň/ Hahěnl a jeho o&kanéni.
5. Vcendch nqjsou zapodeny nákb% na'
a) amnf práce, kleté se ccEhňt4j enanNsoubanu cen katalogu 8U4>1 Zamn/pr6c»,
b) zátmď( ~ se ČáSů"A 01 katalogu &21-1 ~y,
G) ocdbvuu výztuž Mtsy, která se oceňíýé cenani/čás//A 07 katalogu 821-1 Mbaty
6. Pm Yýpočdpňmmu hmotse cdkoN hmotnost položky mží o hmdrxM bělmu, pokutjje bedM &dávánpňmo na
místo zabudování nebo db pusbru man/pukace.

"""r "——I ' "" I ' 'CS URS 2018
51 l K 919441221 ¢SÍQ propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 kus 2,OOO; 39.866,8ď 79.733,72 Q2

. l . . . _.. ._ .. . . . . . _ ._... _ _..-_.. . .._ ___ . . C . l .. _ _ -_.-_Lpp Čelo µopcMku včetnb řfmsy z8 zdiva z bmového kamene, pro propustek ztrub ON 60Q až SOČ) mm

Pamámka k so®mí cen:
1. Ceny/sou určeny jxo čela pnpuslků bez svahových ki¶&1 o spádů db 10 %.
2 CCeťjjyn«použ/tlm &kpTQpudkůz úub DNpčes 80Qmm aµm CCFa sa svahovým/kMy, které se oceňWcenami
Čá$ůA 01 kaťdbgu 821-1 Mosty.
3. Vcenách 919 4Mt11 až -f 141 j8oú mpuMnyi nákMV na zák/ackš 8 zďm n8ckákl&abvé z bebnu pmsWo,
i7msu zbetonu ařěúmm, Mžiml bedNnř a ackkaNnL
4. 919 44-1211 a -1221jMu zapcůk?nyinák/m na maHu cemeMovou fYD zchio z homMho kamene, mdlú

PSč pro spámvánf uůvá, na ňmu z tMonu žebmvého, z/¶zen/ &cběnf a ,Ňgho
5. V cenách nqlsou zapoáány náklaQým:
8) ZB/7Hj/ práce, které sc cenam/so®c@ cen katal%u BOO-I Zemnl práce,
b) zábracú, ium $8 oceň* cenamičásdA 01katalbgu 821-1 Mbl5ďy,
C) ocdtmu která se Qceň* cemmřčBsSA 01kMWqgu 821-1 Mbsjjt
6. pni výpQčetpngsunu hmód se cdko® hmamostpQk&y$mž/ o hmobod bdanu, pQlkudje beton dbWvánpňmom
místo zabudovánlmbo db pustotu fechnok%dřé mnfpu/bce.

52 K )919721123 Geomřiž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pwnost v tahu do 40 kN/m m2 ) 3.328.650Í 114,77 382"Á29Á ŮRŠ 2"0ÍÉ" l

pp GewMž pro gtmmaá podkladu tuhá dvouosá z poIypropyknu, podélná pevnostv tahu 40 kNhn

Fbznámka k soubmi cen:
1. VccMchjsou započbny/nákkW na pokxžen/e dbddn/gEKxmže v&hě pNsahů.
Z VceMch -1201 až -1223jsou upočtěny i nákmy ň8 Qšecř'en/půc~tl žMčnou emuhj a $pQkn/p/b&ahů
padňkcm.

PSČ 3. Vcmndch -1201 a -122fjscu iMk/aW f)9 ocahram<m mtW pÚ~ného šl6sku a
k
4. Ceny -1201 až -1223/3oů ptt) vyzťužcnl adoRowšho pQwGhu 178 mwě bucibvaných kamunk8ckh. Yýztužánl
wMtového povmhu stáwýícfch kamunlkacl se oceňtge 919 72-1281 ď-1293 čásó" COl tohotb kat~

W 491"5,85"58,5+36,3+51,5+115+195 3.328,650
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' P Ty Kód Popis mj Mnažství j.cena Cena celkem [CZK] Cenová
G p [CZK] soustava

!53| K !919732211 !Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávajicf za bpla S 15 mm hl 25 mm s proMzáním i 2N:'f(X1 86Á" 1.906,83t2s" Urs 2íjiá

pp styčná pracovní spára pn napojení navého živičného povmhu na dávajkí 80 zdltlm za mpja modifikovanou Maltovou
hmotou s fjo9ýpěm vápgnným hydrWm šfřkydo 15 mm, hloubky& 25 mm včetně µořezánfspá'y

Půznámka k soubům cen:
PSČ 1. Vcenách jsouzepoúmy Ymtěn/$pá', m impnžgnaGia zalM spár včetně dcjdán/hmat.

W 10,2+8,85+5+6,65 28,700
l 54: K 919735112 " 'Řezáů stávejkiho žMCného krytu hl do 100 mm m , 28,700' 78,53j 2.253,81E? Urs 2Q1"ÉÍ !

" pp "'Řezáni gimj|clhnávjčnéiiů"krytu nebo podkladu h}ů"ubky 50 dů 100 mm

Poznámka k 5Qhuboru wn:
PSČ l. V cenáchjsou zaµocteny/ nákkM1(ý na sµoťtabu vody.

W 10,2+6,85"5"6,65 28,700
"" """ i " """ """""""" """" """"" " " . " "" '" ' " : 'es Urs 2018l 55| K j935112211 jOmzenf příkopového žlabu do betonu ti 100 mm z betonových tvárnic š BOO mm m _] 164.900j 434,6¶ 71.672,14 02

_: :._-.__ _ . . ... __ ..__ _ ._..__ _ . .. - - . ._ . . . .. . .. .. . J _ -_ . '
pp ÓSáZBl1[ Nbnwého přkQpcrvéhQ žlabu s vyplněním a zatkním spár cemmtwwj maltou s ložem ti. 100 mm z betinnu

µotstéhoz betDrl(yvýď) příkopových tvárnic š1ňcyp(es 500 do BOO mm

Pomámka k soub<ní cen'
I. Venáchjsoumpočmyinákkdy ň8 dbamhmotpm hže pců %měn/spár-
2. Vcenách nějsQU zapc¢i6eny nákíb9m chdánf pňkQpoYýlGh bámic F7ěÉjQ bdbncMch desek, kitené se ve
speclNíact

psč 3. Mnažmbdjněmýchkch=k se urč*'
Námlio řz¢abu) osy,

b) jm'o pňkopy z bekmoyých tibsek v m2 mzvůMé tknipbchy ďažby (žkbu),
C) pro bže z kameniVa mbo z betonu pmstého v Ge\náGh -1911 a -2911 vm2 mzwhuté Jknřpbchy ďďby (žlabu).
4. Štikou žkbupňkopových Námkc se rozum~tšfsvm šlika tvámk».

, |W , j120+44,9 ,___ __ .__ ,_ ____ ______ ______ 164,900 __ .- .._--_ es Urs 2018! 56, M >9227019 :Zhbovka betonová s homenýrM sCěnam/pňkopová 5®x1025x9Qmm m 164,900 l 515,85! 85.063,67 02

pp áabovka betonová s Hmenýml stěnami přřkopůvá 5OIN1Q25X9M m
W 120+44,9 164,900

57,j K j938902151 Čistění příkopů swojně příkopovou frézou S dna do 400 mm m ! 885,000Í 72,49 49.655,65 Š2S URS 2018

pp ČIštěni pňkopů komunlkgc[8 odstraněnlm travnatého pokMu nebo nánosu 8 naloženfm na dopravnl pmdředek nebo 8pi\emkděnfm na hrormdy na vzdálemstdo 20 m stmMě pňkopovou hézou pii šířce dna do 400 mm

FbznámkB k 3oubom=:
1. Ceny neke použkm čřuěmpm'¢opůzmšch;kklb Gtšwnrse oceňWe hNMchNhě.
Z Přu wdbucmyss~ nánosům 1m d§iky pMkopu mnažsMnánosu Yšécti Mkopů

PSC atjkkťu ajqjkh cdkové
3. v ceMdj m$ouzaĚK)¢Mynákkm' na oGkdhměného mdeMlů která se oceň* cenaml
soubaru 997 22-15 Vbdatmmé sim

58 K 938902411 Čištěni propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při ti nánosu do 25% DN 60,00CJ""' 62,63 3 757 80 ,.Š? ÚRSŽ01ÉÍ "i

'četěm propustků s odstraněním Hvnatého rxmstu nebQ nánosu, s naložením na dnpmvri[ prostředek s ""

pf pňmstěnfm na hromady na vzdáknost do 20 m strojně tlakavou vodou můstky nánosu do25% průměru µoµtku do
500 mm

PQzmmka k souboru cen"
1. VceMch nejsouzapcaany nák/aWna viodbnwnou dOpravu odsbaněného mdádáht, kkrá se oc8lřkýě cenami
$QutxmGen 99722-15 1Axbmmá doýwwa

PSČ 2. V cenách KakovGU vůchu nejsou [apočbenymkmay na iaociu, lyb se oceňtjµ .
3. Cenykou kdkubványpm pmpůsáY db dSlky B m, µo propus6ky db/šl nM 8m se pouSNpohžky 938 982411 až-
2484 apřTpfakk 938 90-2499» kažtN deďšl 1meůpmljku$».

T _ _ '59) K 977151125 'jádrové vrty diamantovými korunkami do D 2(10 mm do stavebních materiálů m 0150j 7.852,% 1.177 88:%s URS 2018 j

pp jádrové vrty d|ama~mj korunkarN do mvd)ních matuiálů (ZeNzobdonu, betonu, cIhel, obkladů, dkZgb, karmm)průměru přes 180 do 200 mm
Poonémka k 3oubam cen:
1. V ccMch/$oú :ápočťenyi nákkcýna mzměNnf, ukotvm wt&ďhci simje, mání, qpoweunr ďanmmvých wtaickh

PSC a spoóbbum'.
2, Vcenách -1211 &ž-12331Ko cbvncňnf w1ý/mu zaµ~y/nákMVna odsátl výpkchow voqyz vňu.

1

i 60 K 979054451 Očištění vybauranýdi zámkovýa dlaždic 8 původním 8párováním z kameniva těženého m2 76,000j 70,66: 5.370 16 :š? URS 2018 '

pp Očiš9nf vytx)ljr8ných prvků komunikacfod sp*jv8cho materiálu 8 odklimnfm a uloženlm očišt6ných hmot aspQjwadhQ muteriálu na skládku na vzdálenost do 10 m zéimkewých dkůdk svyplněrům spár kamenivem

Fbmáim ksoubořucen:
1. cmy 054441 a 05-4442jsou určenykn pro očiš®n/ vybouraných dbždč, d93ek nebo NaroiMc tdožených do bože

PSč "ypkého tna¢en"álů bez pcýňňtt2. ~/an/vyboumnýth obrubn/ků, kmjn/ků, nebo ďkům vzdálbnosďp/bs lOm se enatni souboru
Géň 997 22-1 Vbdwovná cbpnava yybowanýčh hmd.

W (37,5+38,5)"1 76,000

d 997 Přesun sutě 340.787,66
' 61j k 1997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiédů do 1 km_ _ , _I _t 1f78,333Í 6.04j 10.137,13|%S Urs 201BJ

pp Vodoruvná doprava wtf bez nalažmf, ak se doZmlm a s hrubým urovnáním ze isypkých maWiálů, na vzdáhncst do
1 km

Paznámka k mubanu cen:
f. čany něh použít ped wdammou cbpnsivu stdipo žekzn/d, po ~ mobvykjými dbpr~mi/promedky.
2 jej" na vMarovmu cihpravu sudipi'ekážkq Wo ktemtŇ num cbpravn/ho
pmďbdkum chuhý, ~* se tatO dabpn9vg v kaZdSm Ušáku s&mostamě.PSČ 3 Ceny 997 22455jsou určeny pro sypký mderi«, např. kameniVo a hmoty kameMého cbwak(«u sLmekmé vápnem,

cemendEm nebo Mci.
& Ceny 997 22-156jsou wťbny pi'o dubný kusový mdeňěl (ďažebn/kos&y, kmovýkémen).

" ' "' '" ' " " '""' '"P"" ""'r ' "" l "" " . , " ' CS URS 2018
! 62: K 1997221559 |Příp|atek ZKD 1 km u vodorovné dopravy BijŮ ze sypkých matenáu l t 1.678,333 6,04' 10.137,13-02

:. . l _..__.-_ __ ) -_. _ _ _-.-__ _ __ _ .._. --. _-_ . _. ... . ..-...... _ . . _. __._ _ _ ___ . ___L ...... ._:-__ . .. ..

pp V®orovná dopnmm sUti bez mbženl, ale se s1Qen(m a 5 hrubým uruvnánfm Pffpl8tck k ceně za ku£lý dalšl izapočatý 1km přes 1 km

Poznámka k soubam cen:
1. Cenyneke použltw0 ¥cxbmvnou ckjffáVú sutfpo zekmkř, po voenebone~lyM
2 jO-K na dopram/dúza jxu wdammou akpnwu pro khrouji? nu¢no &uťpň~ibtzMhoho cbprsm/ho

PSč pmmx1ku m ~ýŤeň* se ůNb cWava vkažá§m úseku $amcmaů7e.3. Ceny 997 22-155,sou wčenypro sypký maMá, mpř. kamenivo a~ bímMého chwakiMu sUmkné ďpnem,
cementem nebo žiiňd,
4. Ceny G97 22-156 Jsou wtenypío dubný kusoyý mdáíiál (dažahnl kosáky bmový kánan).

gg
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Ty Kód Popis MJ Množství j.cena Cena celkem [CZK] Cenová

l P _ [CZK] soustava

63 K |%7221611 |Nak|áKjání suti na dopravnl prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 678,333Í 19 84' 33 29B,13':2S ÚRŠŽÓ1Í3 '
'PP Nakládání na dopravní pÍodředky pro vodorovnou dopmu suti """""" " ""

Pbznánka k soubom~:
L Cenyh použiřiµu pNk/ádhi/pň bniené ůbpmW,PSČ Z Cenyneke poutHp/Nb~ pci ~zňqí, pk) vud§ mobvykNM &µravnhnipros&dky.

64 k 497221845" _ "'Popktek za uloženf m skjáde (8kjádkovné) odpadu asfaltového bez deh&r kód odpadu 170 302 t " 7 "1 072 574| 144 155 49125 S2S UiŠ 2015 j

L . . . ..- . _. ...____ ._... . _ _____ . . ___ __ .. . . ._ .._ . , . : . , . . _ . _ _,_ .. , .

pp Poplatek za odpadu na skládcg (skládkovné) asfaltového bez obsahu etítu zatňděného do Katdoguodpadů pod kódem 170 302

Poznámka k souboru cen:
1. Cónyuwcbnévsoubam dbpó'učem aktuáMlth cen místně pi7s/ušné gdádkyodpadů.
2. uhbmkmdů neu~nýďj vs\Qubomcan se ocMtýě MoMdůáhA

psč vc»Mchjb zapomnpamlm8 ďezákcma 1852®1 S&
4. FMuhé i» acanN cEnamfsoubtxu cen 99700-6oD=/Mkm)n/ho odpi9dú ·kadakgu

Qtý~

W (491"1"2"20)"0,22 220,440

, W ._. _ _ _ (491M5"58,5+363+51,5+11,5+195):0,2% 852,134,l 65 K !997221055 'Poplatek za uložení na skládce (skládkwné) zBmmya kameniva kód odpadu 170 504 i t 605,740' 217,46j 731 724 22i%s

: , ..l.
PF Poplakk odpadu ne sldádce (skládknvně) zeminy a kamerúva zatřkMého do Katalcgu odpodů

pod kódem 170 504

Fbznámkak 3oubom cen:
l. Ceny uvccikmCv souboru cenjb dbponsčeno aklúáhk:h cen Mshěpňs/Whé skhádky odpadů-
Z UbZeM (mdůneummýa vsoubwucen ~UŇ

PSČ 3 Vcenáchk započflán pqpkbke dkzůkcm 1852001 Sb.
4 FňMQhé ocetů cen 997(XbóO ňmenf MawehMho oQ¢padtlzkddbgu
~>mac8o*khú.

W (37,5+38,5)'1'0,295 22,420
W (491"1"2"20)"0,44 440,880
W (37,5+38,5)'1*0,29 22,040
W 685"0,172 117,820
W 60"0,043 2,580

d 998 Přesun hmot 10.294,58

66 , K ,998225111 :Přb$un hmot piu pazemnf komunikaoe s krytem z kamene, monolřtickým betonovým netxj živičným l t ! 472,012) 'r"|, ' 10.294,58:&S Urs 2018

pp Přesun hmot pro komunikace s krytm z monollůckým betonwým nebo živičným dopravní vzdálenw do 200
m Jakékolht délky obýektn
Fbznámka k sotm'u cen:

PSČ l. Cbny použltipro pbchy kdšťs kiytam mómlMčým beůmvýin nebo

. 90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

!II/D0516, IILK)0512 a IIIAX)57 jinočany, oprava silnic

Objekt:

SO 103 - III/D057 - km - 0,00Q - 0,491

Soupi3:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CCCZ:
Místo: jinočany Datum: 15.07.2019

Zadavatel: IČ: 00086001

KSÚS štředočě8kého kraje, p.o. DIČ: CZ00066001

Uchazeč: lČ: Vyplň údaj

Společnost Jinočany, PORR - SILNICE group dič: výplň úiaj

Projektant: i¢: 02992485

FORVIA CZ. 8.r.o. DIČ: CZ(J2992485

Zpracovatel jČ: 13891871

Jitka Heřmanová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 461.128,56

Základ daně Sazba daně výš8 daně

DPt základní 461.128,56 21,00% %.837,00

snižoná 0,00 15,00% Q,00

Cena s DPH v CZK 557.965,56
l-.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

11%0516, IIIK)0512 a NUD057 Jinočany, oprava silnic

objekt
SO 103 - tll/0057 - km - Q,000 - 0,491

Soupis:

VRhl - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: jinočany Dawm: 15.07.2019

Zadavatel KSÚS Střiedačeského kraje, p.o. projeictmt: forvia CZ, s.r.o.

Uchazěč: Spoiečmst jinočany. PORR - SILNICE GROUP Zpracowtd: Jitká Hěřnianová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 461.128,56

vrn - vedlejší rozpočtové náklady 461.128,56

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 189,307,19

VRN3 - Zařízení staveniště 126.849,11

VRN4 - Inženýrská činnost 114.768,24

VRN6 - Územní vlivy 15.102,01

VRN7 - Pmvozni vlivy 15 102.01

- 92
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ill/t)0516, IIUU0512 a 11®057 jinočany, oprava šUrik

objekt:
SO 103 - IIIAX)57 - km - 0,000 - 0,491

Soupis:

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: JincRany Datum: 15.07.2019

Zadavatel: KSÚS Středočc$kého kraje, p.o. Projektant FORVIA CL s.r.a

Uchazoč: Společnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP Zpracovatd: Jitka Hďmanová

P Ty KM Popis MJ Množství jmen" Cena celkem [CZK] Cenová
C p. jczK] soustava

Náklady soupisu celkem 461.128,56

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 461.128,56

.D ..VRN1 _ ,Průzkumné, geodetické a projektové práce ,_ . 189.307.19 .
1 , K !OQ103000 _ .'Geodetické práce před výstavbou Kč 1,OOO; 12.080,87j 12.080,B7;:2$ CRS 201á ""l

.. PP Ge®etick6 práce přéd výstavbou!" 2 ) Kj012203000 _ :Geodetické práce při prováděni stavby KČ ] 1,000' 57T,12: 57.304,12!&sUřš 20'iě",

. _L..____

PP Gmdetické prám při prováděni stavby

3 l K j012303CKXj "Gcoddické pém po výstaíě kč ] 1.000 12.684,91! 12.684,91i%s ::: j

..PP.. __ ._._ ._ . Geodetické fxáce po
4 ' K 013244000 DůkumeMace pro provádění stavby 7 1,000 84 07' 84 566 07!%síks 2018 i

L i

PP . , Dokumentace pro prováděni davby .
5 : K j013254000 |Dokumentae skutečného provedenl stavby KČ i ,_ 1,000 22.591,22i 22.591,22'%ŠúŘŠ áóiij"""'

PP Dokumerůace skutečného prweckní stavby

d VRN3 Zařízení staveniště 126.849,11
"' " """"""" "" : ' """ "" """" ícš úrš ži5ié",[,6 l K , 032803000 !ZaNzení stavenlš(ě ! KC l 1,0(jq. S6.646,% %.646M 02

PP
,: 7 : K ;Q343Q3(X)Q ,Dopravnízr|aanf na staveništi " .,__'""'"'1' KČ T" 1,000' 30.202,17j, "" 30.202,17áS Urs 2018)

pp OQpřwní značeni na

d vrn4 Inženýrská činnost 114.768,24
" " T

I B ' K 040001000 ,ZajĚštěni DIR Kč ! 1,QQQ| 102.687,37) 102.687,37 ,S: URS 2018 )

PP
' . . """ " "" """" """" '" "" " """ ' ""' "" """čšEšZoiTil 9 K X)451JQ2QQQ !Komp|etačnl a koordinační činnost KČ ) _ 1,000 12.080,87' _ 12.080,87 Q2

l I__l_. .-._ _.. l._--. .. .. , . . . ._ __ .. _J. _, .
pf' a koMhačni činnost

d VRN6 Ú'zeml t"liuy' 15.102,01

i io; k F®q10q0 w1N,y l kč ) 1,000 15.102,01' 15.102,01 š? urs 2018 :

PP ěháriíM 'm'

D VRN7 \ŠÍŇ\QS , _ _ _ ..__ , _..,.. _.__.., ___ 1S.102,01___
, . I 6

I 11 K 070001000 ,Pmmsří dMy l Kč , 1.000! 15.102,01| 15.102,01 URS 2018

PP

-- íl3
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Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

KMá= Ceník l St,,,, 21(celkem

Krajská správa a 55)
údržba silnic —- Rozdě|ovník: b

Středočeského Verze: 2.4
kraje, příspěvková R-Sm-16-02

organizace

Ceník

nepotřebných zásob

Tento ceník slouŽí k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky 40,-- KČ/m'

odpad vznikající při prořezávaní a poráŽení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan 130,-- Kč/m3

Dub 140,-- KČ/m3

Buk 140,-- KČ/m3

Ovocné stromy 140,-- Kč/m3

Habr 140,-- Kč/m3

BříZa 113,-- KČ/m3

Ostatní listnaté '70,-- Kč/m3

vyfrézovaná obalená drť 30,-- KČ/t

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,-- KČ/t

dlažební kostky použité. strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků
dle lokality (siiňice. znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i
cena za váženi.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené 30,-- KCI ks

patníky a obrubníky kamenné vytažené 50,-- Kč/ks

ocelová svodidla (Doužiq demontovaná) 400,-- Kč/ks
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K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných
právních předpisů.

Poznámka:
U červeně označené poloŽky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil: Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace
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Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
budovy nebo stavby

nebo její dokonČené části

Přejímací organizace (Objednatel) č. zápisu:
název a sídlo (razítko)

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum zahájení přejímacího řízení Název budovy nebo stavby
(nebo její dokončené části)

,,název akce"

Místo realizace akce:

Popis:

odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant

Stavební dozor Objednatele Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne vČetně

Datum zahájení prací Datum dokončení prací
podle smlouvy o dílo podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:
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Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráv& posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí

ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

Termín úplného vyklizení staveniŠtě:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativnípřejímka dokladů bude dokončena do ... .....

Údaje o převzetí dokumentace skuteČného provedení stavby:

ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu KČ
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD KČ

Celková cena s DPH
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ZáruČní doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:
ne

Datum skonČení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: ,,název
akce" a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto
dílo do své správy a užívání.

Jméno a příjmení podpisy

Zástupci zhotovitele

Zástupci přejímací

organizace

Zástupci budoucího
uživatele

Ostatní úČastníci řízení

.. 98



Příloha č. 4 - Směrnice upřesňující provádění zrněn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání

veřejných zakázek
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K== Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

Krajská správa , zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Strana 27 (celkem 55)

údržba silnic Rozdělovník: C
Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

Stručný obsah
Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace.

Pořizováni kopií tohoto dokumentu nebo jeho části, popřípadě jeho předáváni jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace
není povoleno.

Zpracovatel Garant správce dokumentace

Investiční náměstek Ředitel organizace Interní auditor
Jméno apří/mení Jméno a příimení Jméno apři/meni

Ing. Lukáš Svoboda Bc. Zděnek Dvořák Ing. Miloslav Štrobach

ŠCHVÁLIL A VYDAL
Bc. ZdeněkDvořák, ředitel

Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Důmm Pt@is

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017 Účinnost od 29.05.2017

Platnost od 29.05.201 7 účinnost od 29. 05.2017
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K==r Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek 'Krajska sprava a Strana 28 (celkem 55)
údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

Údaje o změnách:

Změna
číslo Datum Jméno změna článku

l 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08
2 22.5.2017 Štrobach Provedena úprava v pa'afnafovCm znění - verze 3.0
3 08.01.2018 Štrobach Vložena revize přílohy Č.5
4 15.06.2018 Štrobach Oprava lhůt v §9(7), !10(5), §11(5), §12(4) z 15dnů na 30 dnů

Platnost od 29.05.2017 účinnost od 29.05.201 7
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K==r Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 29 (celkem 55)
údržba silnic Rozdělovník: C
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Článek 1

Základní ustanovení

§1
Působnost Směrnice

(l) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (dále jen ,,KSÚS") při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,Změna") u veřejných zakázek na stavební práce.
Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu
navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek
malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
,,ZZVZ" nebo ,,Zákon"), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na
další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných
změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (ti. 6 mil. KČ bez DPH).

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice
je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které
nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné,
způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prad. Postup
dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech
Změn kladných, tak v případech Změn záporných.

(S) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017
procesně převedeny na KSÚS.

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen ,,JROP) anebo z integrované
územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen ,JTI") budou vždy jakákoliv Změny
během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen
,,RDK") a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITJ. Komunikaci s RDK
zajistí vždy Osoba oprávněná.

§ 2
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Definice pojmů
Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem

rozumí:

(l) ,,Doměrky" změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS
(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu
PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky
anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

(2) ,,JŘBU" jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.

(3) ,,Oprávněnou osobou" osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky,
určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, kteráje oprávněna za KSÚS právně jednat.

(4) ,,Registr smluv" informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/.

(5) ,,Ředitelem KSÚS" Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.

(6) ,,Skupinou" konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. l Směrnice.

(7) ,,Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci" se rozumí Směrnice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPKJ1 ze dne
29. l. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. l schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-
910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s úČinností od 1. 1. 2010

(B) ,,Smlouvou" soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci
stavebních prací.

(9) ,,PDPS" se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby

(10) ,,RDS" se rozumí realizační dokumentace stavby

(11) ,,Supervizí" činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro ksús na základě příslušné
smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění
podmínek pro realizaci Stavby.

(12) ,,TDI" fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.

(13) ,,ZBV"/,,Změnou během výstavbý'/,,dokumentací Změny" úplná dokumentace Změny podle
této Směrnice.

(14) ,,Změny kladné" nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou
realizovány.

(15) ,,Změny záporné" stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu
realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést;, nebo že sice mají být provedeny,
ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.
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(16) ,,RDK" se rozumí Regionální dotační kancelář.

(17) ,,ITI" se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní
oblasti.

(18) ,JROP" se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2

Změny během výstavby

§ 3
Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby

(l) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i
výkazu výměr. Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako zrněna RDS.

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též ,,SO/PS"), kde se vyskytnou
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se
všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém Jistu a dalšíeh přílohách
v tomto Změnovém listu uvedených.

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování KDS jsou uvedena v Technické
specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn
(l) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny

hodnotí jako:

a) Změny podstatné,
b) Změny nepodstatné.

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízeni odpovídaly
této změně,

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele,
nebo

C) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno
nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
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(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány
způsobem stanoveným v této Směrnici.

(S) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do
Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel

KSUS.

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke
Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen ,,dodatek") v Registru smluv musí být
provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny,
s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku
(změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování
(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn
znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. přijetí prozatímních cen ve
smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem
Ředitele KSÚS.

(B) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po
jeho ukončení.

1.

§5
Nepodstatné Změny

(l) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;

C) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § JO této Směrnice;

d) Skupina 4 - Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;

C) Skupina 5 - Změny dc minimis dle § 12 této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst.
l písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících
nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osob& přiČemž při
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§ 6
Řetězení Změn
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(l) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudil jaké veškeré Změny
(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv.
,,řetězení Změn". Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Zmčny navzájem
propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že
existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo
či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit,
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedoŠlo
k ,,řetězení Změn". Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací,
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke vŠem takto vyvolaným poloŽkám
bez ohledu na to, zdajsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

§7
Vyhrazené změny - Skupina 1

(l) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. l ZZVZ zadavatel může v zadávací
dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakáZku nebo rámcové
dohody za splnění následujících podmínek:

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména
měřeni (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen
,,Měření"), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce
uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z
důvodu:

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

(3) Měřením není:

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených
v původní veřejné zakázce;

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000
apod.);

C) neprovedení položky či její podstatné části.

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a
případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem
a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené zrněny.
Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže
dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není
vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - § 12 této Směrnice.

(5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě)
ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15
dnů na profilu zadavatele.

Platnost od 29.05.2017 účinnost od29.05.2017 1 O 7



K9á= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

Krajská správa a zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek S,,ana 35 (celkem 55)
údržba silnic Rozdě|ovník: C

Středočeského kraje, verze: 3.0
příspěvková R-Sm-36
organizace

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině l se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a), b).

§ 8

Preliminářově položky

(l) Preliminářově položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u
kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci
veřejné zakáZky ve skutečnosti nutné provésl avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci
Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených
nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou
podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkmsovou
dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen
v Kč/měmou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou
osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (l) této Směrnice až
do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace
proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu
preliminářově položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny,
které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

§ 9
Záměna položek - Skupina 2

(l) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen ,,Záměna položek") představuje
stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy
záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými
položkami, a to v případě, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací
ve vztahu k nahrazovaným poloŽkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu l
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

C) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací .jsou ve vztahu
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou
takto nahrazovány spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací podle § 9 odst. l písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. l
písm. C). i

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky,
zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není !
nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované
položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a C) této :
Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby
nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se
musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž
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by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby,
nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické
části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není
omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací
položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu
zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.

(5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny
položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl
sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na předmět zakázky.
I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná zrněna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této Směrnice.

(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

(B) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 10
Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3

(l) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen ,,Nepředvídané změny") jsou Změny, které splňují
podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
C) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu

realizace zakázky z důvodu

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za
upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
C) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.
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Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - C) této Směrnice se považují za nepředvídané,
pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při
vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování
zadávací dokumentace.

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do
limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(5) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními
stranami. Omámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve
Věstníku veřejných zakázek. V případč, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná
v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Omámení o Změně odesláno
prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny.
Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky
malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§11
Změny nezbytné k dokonČení - Skupina 4

(l) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen ,,Nezbytné změny") jsou dodatečné stavební
práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě
dodavatele:

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
C) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku;

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této
Skupiny.

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají
v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či
ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
C) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafů, se
započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
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(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této Směrnice.

(S) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě
ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřcjněn v Registru smluv, a to ve lhůtě
30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na
příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní
veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být
Omámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zaká=k k uveřejnění
rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů
od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého
rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (l) a) až g).

§ 12
Změny de minimis - Skupina 5

(l) Změny dc minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ,
tedy jde o zrněnu:

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, ti nižší než

142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o
stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je
vždy k l. Jednu každého sudého roku aktualizován).

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny dc minimis
stanoveného Zákonem - viz § 13 této Směrnice.

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této Směrnice.

(4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě
Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od
jeho podpisu oběma smluvními stranami.

(S) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§13
Způsob započítávání a výpočtu limitů
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(l) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené zrněny, jsou:

a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.

(2) Změny dle § 13 odst. l písm. a) této Směrnice představují zejména ,,Doměrky", tj. změny
v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS
(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu
PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky
anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve
Smlouvě.

(3) Změny dle § 13 odst. l písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek
provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše
objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek
je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny
položek.

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
C) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.

(S) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu
samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní
hodnota Změn záporných'. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na
provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze
odečítat;

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4)
nesmí v souČtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto
limitu se vŠak odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené
Změny realizovány (Změny záporné);

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. C) této Směrnice
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny
bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. C) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. l písm.
');

' Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
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C) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn
záporných', tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o
záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s
ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu
nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely
výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, ti. nezahrnuje
Doměrky_V případě neprovedených praeí se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých
limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla
(bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro
účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§14
2. Změny záporné

(l) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této
Směrnice

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na
Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami
kladnými).

C) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné
nesouvisející se Změnami kladnými).

(2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami
kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi.
K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.

(5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny
záporné:

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních
objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že
by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné

' Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna zápomá v hodnotě -30.000,- KČ činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
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Změně ve smyslu § 4 odst. 2 ťto Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje
Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice.
Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo
neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením
stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo
neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického
vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.

(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít
k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem
vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné
nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací.
O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba
informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

(B) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy
spoleČně.

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

§15
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

(l) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí
nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66

ZZVZ,
b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty

veřejných zakázek a
C) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb

nebo nových stavebních prací.

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce
rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil,
a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení
s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném
podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16
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Základní postup pro určení Skupiny
(l) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:

1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a
práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této
Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9
této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané zrněny podle § 10 této
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro
Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve
Změně (jsou-li takové)

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny dc minimis podle § 12 této
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících
položek ve Změně (jsou-li takové)

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17
Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

(l) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu
stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému
vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a
jednotkové ceny takových prací.

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem
povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti.

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu
prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky
uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené
úpravy.
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b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude
jednotková cena odvozena:

i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem,
přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem
k nabídce doloženy, nebo

lil) z ,,Expertních cen OTSKP spk" (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací
staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální
kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací
přiložený ke Smlouvě, např. dle ,,Katalogů popisů a směrných cen stavebních
prací", jejímž vydavatelem je Urs praha, a.s. Soupis prací jednoho stavebního
nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze
na jednu cenovou soustavu, nebo

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální

kalkulace,
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.

(S) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překroČit
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

§ 18
Obsah dokumentace Změny

(l) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

a) Krycí list ZBV (příloha č. l této Směrnice),
b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektulprovozniho souboru

(příloha č. 3 této Směrnice)
d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
e) Přehled zařazení zrněn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
g Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,

dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást
smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
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(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na
základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během
výstavby (ZBV).

§19
Změnový list

(l) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou
Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

(2) Změnový list musí obsahovat:

a) uvedení iniciátora Zmčny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo
Objednatel),

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získáni dostatečných informací o
navrhované Změně,

C) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a
rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska
zákonného limitu,

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě
využíván,

e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (její na dané Stavbě využívána),
g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),
h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k

takovým úkonům opravňují.

(3) Přílohou Změnového listu je Rou)is ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§20

Procesní postup při vzniku Změn

(l) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu
Změnového listu, potom Oprávněná osoba.

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy,
zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných
Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-
li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo
návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn
nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím
účelem přiměřenou lhůtu.
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(2) zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení
návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (l), písm. a) této
Směrnice.

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektulprovozního souboru,
kterého se Změny týkají. Po projednáni Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další
vyhotovované dokumenty podepíší.

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem
KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.

(5) Zveřejňováni změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje odUlenI veřejných zakázek
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně
závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku
předkládaji vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení
včetně předávacího protokolu s vyznačeným terminem předání na oddělení veřejných
zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady
(l) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření

bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho
předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky
zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto
Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě
návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky
návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné
osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22

Přechodná a zrušující ustanovení
(l) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti

této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se
rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale

neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této
Směrnice.

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně
začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno
za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní
Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba.
V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze
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smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny
závazků zc smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

§ 23
Účinnost

Seznam příloh

1. Krycí list ZBV

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního
objektu/provozního souboru

4. Rozpis ocenění změn položek

5. Přehled zařazení změn do skupin

6. Přehled dalších dokladů

(1)Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017

V Praze dne 29.05.2017

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

Platnost od29.05.2017 úČinnost od 29.05.2017 1 1 g



Krycí list ZBV

Název a evidenčnfč8lo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo zbv:
/čšlo ZrrEny SO/PS:

Název stavebního cbjektu/provoznáio souboru (SO/PS): ?

l

Objednatel: Krajská spráw a údržba silnic Středočeského kraje, pň'spěvkoW organizace
Zborowká 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
ič: b0066001

Zhotoútel:

C:

b W

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných ZrNn Cena navrhovaných Zrněn
záporných kladných záporných a ZNn ldadných

?.1 0,00 0,00 0,00

. . Cena navrhovaných Změnčást ZBV č. Cena navrhovaných ZNn Cena navrhovaných Zněn . .
záporných kladných "ápornych a ZNn kladných

celkem

?.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV c. Cena navrhovaných ZNn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn
" . . ·ápomých a Ztrěn kladnýchzáporných kladných celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

. . Cena navrhovaných Změnčást ZBV č. Cena navrhovaných ZrrĚn Cena navrhovaných Změn . . .
záporných kladných "ápornych a Zrren kladných

celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

. Cena navrhovaných ZrrEn Cena navrhovaných ZNn Cena navrhovaných Zrněnčást zbv c- záporných kladných záporných a ZNn ldadných

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných ZrrEn Cena navrhovaných ZrrEn
č. ·áporných %adných ·áporných a Zrrěn ldadných

? 0,00 0,00 0,00

části ZBV se číduji číslem ZBV, za kterým je tečka a index udáwjici číslo Skupiny.
stejný systém čIsbOni se používá pro jednotlivé EYdenční nebo Změno\é listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycílist Číslo paré:

Platnost od29.05.2017 účinnostod29.05.2017 1 2 O



změnový list

Název a evidenčničklo Stavby: Číslo SO/RS/ ČAŠIO ZBV:
/čKb Zřrěny SQ/F5:

Název stavebnho objeldu/ProvQznho souboru (SQ/FS)' ?. 1,2,3,4,5

Strany smlouvy o dio č. [doplňtej na reallzacivýše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dáe jén Srrkuva):
objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. přlšpěvková organkace se sHlemZborwská 81/11, 150 DO FYaha 5, Srňchov

Zhotovitel: [doplňte]

Přbhy Z«rlgvéhQ listu: f%ré č

1. Krycí kt x počet ktů 1 Objednatel
2. znEnový list x počet ktů 2 Zhotovkel
3. Zápis o pmjedn&ioceněr|isoLjpisu prací x počet listů 3 projektant

4. Rozpis oceněnf Změn položek x poč8t listů 4 $tavebnldQzQr

5. Fřehkd zařazenízněn do skupin x počet listů 5 Supervize

ůi,dhtr
6. F¥ehM dalších dokkdů x počet ktů jdoplňte dle potřeby]

|ni¢iátQr znEny: {dQp|ňůe- buď Zhobvitel nebo Objednatelj

Fbµs a zdůvodnění ZNny:

Údaje v Kč bez DFH

Cena navrhovaných Zrrěn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných ZNn Součot absolutnFh hodnot
záporných k|adných "ápomých a Zrrěn kladných Změn kladných a Zhěn

cekem zápomých

0,00 0,00 0,00 0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se žíněnou:
Zhotovbl (stavbyvedouQ datum podpis

Projektant (autorský dozor) jwÉmo datum podpis

SWvebnídwor jméno datum podpis

&spenauo jméno datum podpis

Zástupce Cbjednatde: jíMno datum podpis

Objednatd a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SQ/FS, který je součástlvýše uvedené Stavby, budou provedeny Změny,kž jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokurrmtaci této Zněny. Srňuvnistrany shodně prohlašuji, že ZrrEny dle tohoto
ZNnového listu nejsou zkpšeUn dle ČI. 13 2 Sniuvnich podMnek. Tento zwEnový Ikt přědstavuje dodatek Srr1ouvy. Sniouva se mění v
rozsahu uµavenémv toMo Změnovém V ostatnkn zůstávají práva a povinnosti (»j8dr|atek a Zhotoviůek sjednané ve Síňouvě nedotčeny.
Na důkaz toho pň'pDjujipřhhšné osoby oprávněné jednat JhEnemnebo v zastoupení Objednawk a Zhatovitek své podpky.

Objednatel(Oprávněná osobá . .
Obj®natde) jméno datum podpis

Zhotovitel datnm podpis

Číslo paré:

l. 6W 1



ZÁPIS
k projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS

pro všechný skupiny - pro ZBV číslo: ?
Název Stavby:

Číslo SO/PS l čído Zrněny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Údaje v Kč bez DPH
FbznáMca: Cenu všech ZrrEn záporných v předchozích Zrrěnách na SO/PS a cenu

Cena SO/PS dle Smlou'yy . . .navrhovaných Zrrěn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaMnkem
1 -zadat Rius (-)0

Cena SO/PS v předchozích m/: kaje v Kč bez dfh
Cena všech Změn Cena dech Změn Rozdíl ceny SO/PS po

. . Cena SO/PS pozáporných v kladných v všech předchozích
. . všech předchozíchpředchozích předchozích Změnách Změnách a

Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavebnúmontážní práce 0,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Waje v kč bez dph

. . Cena \šech Změn Cena všech ZrněnCena nawhownych Cena nawhownych . .
. kladných na SO/PS kladných na SO/PS kZrněn záporných na Změn kladných na (předchozích a ceně SO/PS dle

SO/PS SO/PS nauhowných) Smlou'yy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stawbnUmontážní práce 0,00

Cena SO/PS po této ZBV: Waje v kč bez dph
Cena Wech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti
(předchozích a Změně ceně SO/PS dle ceně SO/PS dle
nawhowných) Smlouyy Sm|ouW v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebnúmontážni práce 0,00 0,00 0,00

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotoútel (stavby\jedoucí):

pmjektant (autorský dozor):

Stawbní dozor:

Zástupce Objednatele:

Pozn - pouze pokud
bude stavba

hnanco'Ana z
Supeme (RDK) 1ROP/řň

Zetméstnanec KSÚS SK
odpo'vědný za cenové
projednáni Změny:
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Rozpis oceněnf Změn položek - pro zbv číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5
EvidenČnÍ ČÍslo a název stavbv: 7mčna <(jiidi<ii
Číslo a název SO/PS: č.
Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

" . Množství Cena za Cena Změny Změny Cena Rozdíl cen Podíl cenPor· Kod . . l Množství Množství , celkem ve .
č. Nazev pcdozky m,. ve V m.j.v zápornév kladnev celkem ve cel kem v celkem v

položky . ve Změně rozdílu . Smlouvě v
pol. Smlouvě Kč KČ KČ Kč Změně v KČ KČ %

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14

Celkem
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PŘEHLEDZAŘAZENÍMN DOSKUPIN.VZOR

Název a evidenčmičblo Stavby:

1 srvduvni Ustjčmbz růmrvyn DPH 1 236 621 W,00 6·d2+36 Sum&n ~ýoh oZnónHpomýdh 8kuphy3 ' 2 6x gbdoud Kňtu 60 % 1N%- SMwóní llmtu 16 % aw.8kuphy4 ·kupm3

mmrl[ ustb (oonn 1 240 880 44g,l» '".ěm-"r 30 0,20',é 1K3áN1T1® 8kdmÁN liřNtu % imr 8MwáMtimtu 142 QOQ Kč 1262

SiirmAkhůkú sdwni (wna ·twbyj vě· 1 6Qf 3C,» ¥11)3 2hkonnýBrNt 30 % p¢d SWdnlj 3 & 8kipdnu 4 32 00$ 572,Aů'
DPH nbsoluMkh

M2/1)'10c'Pnto zHny pffjGRó sMuvnl ústky ioom 11=ř9 % pm 817 010 141 406 m,oo8ku;inu 3a Skwphu 4

8kdována vyh~hjm ZNlÓň (Bkupm l) 0,07%

mwriocB1odwhd (5kuplm 2) 0AB'4

40<|9/1)"1E U7'4S 1E.cxk'l Éší p:.m K!

-1- -2- -3- -4- -5-

zinám (Domorky} á·néna poI§k ¢7a»dbďN) NpMvldanůď Mrvy do m1rdmh

SUr'nw

3MMúpm6 hmery ~'Y 3um am, hMny PrrmMní Surm aWlůMI,h ~'y atmlutnfd, HrtyUm1n1m1sáum 7'M" hodMZnM m,ny Ppmrvtm Bima hMno¢3m n ('mmh Hmh16 %
(udávott "m" bhy UpoN mpmjpha Úw'm bnoINY úpomýd H,dnýdi Zrrtón k1ndm MádNN upomýuh " Wdnýeha

80 má Nbuv SO/PS/ ,,unů,k,m MěNý Hod+ uv µam apomýeh · lirMavat kladně áné, (uúv't" Kadn6 »ň6"y mán zmHmm kladnh llmlt M2 WQ

mínw) umnen&m NnKodnH mamEN'm ki+ya mamónkom jdndNé Upmµh anónmřmiq mhu¶ m1m 1@

10 17 18 mm ZIMOU) u 2¢ 27 2MNZT 30 M'1MYW100 S? wmm

mm 28 dmw2ao 5 -1 zmmm moú,QQ 4573¢®® smmw ®4 mm iom qá7% 3Bá x2,00 q4512mo w qo immpo 1[m8 mm imuuo q.1u%
am -144$ 5 418 3 074 SOl ad on dao - 420 mm im 000.00 o.in mmm 1 mmm -l uq3564m 4 0'12 385m 032% 5w5mm 203qwn om

302500,00 20?146,00 · 203145M om 0,®¶6 ON D,Q0 a,pá% om om 302 50UN 0ÁZ%
dddd ·15Umm 2040670Ál 515871,00 ·10Q3 5&8,® -1w3 564,00 75uon - mmůo z 01$03áQQ 0,10% 1 513 2518265n 0n% q/qq om 0pq%

01)0 ?53MZB,00 2 m ZAD 2 03¶4Q5$K) 2M405Á0 OA0 0,00% opo 0$0 DAN Q,QQ 0,00 501 ázom
om 2Q5300,QQ 2053®A0 X30WJ 0,00 Uxj% om ňAQ om ON om Uj¢XY96

-q m 4W$JQ 4 814383Á) 908%,00 IZU39,QQ 12WHQ ·4m 450,® 0/00% Dm DAO 09Q% 0,QQ Q,Ř¢) 0M%
DAO 2300'1UQ 23Q01¢M DAO 0,00 QN6 om 0,ÁK) QÁN 0,QQ Q,(JŮ 230014JK) D$J2%

dm 123,00 sume soiam somm om d,q0% om Djlo om om o,® 0m%
1 023w,00 qq3 moo dao w00 l mmm om 1 n3654,00 10(23 654,00 0ao% dao om U0%

DÁ) 1®0QDAO 100¢KNÁJ0 om 100000M 100 0WN om DAO 0,00 ňA0% om óm 0A0%
-Z56143N 2541QN - 730 mm - 2% ¶43,P0 - 25$ 143IKJ DÁ) om DAO 0,00 UXJ96 DAO om 25410A0 qAQS
-4 001 mm 2%1 mm 525A0 DAO D,Q0 QÁ101% DAO om -40um00 2 5610Q8A0 031% ·1460 525M 8502 0QUO o.m

m -8&1 4MX) 8?48me -2373 1H,QO opo OAj -8821 mm 248mm 0$1% am 153,00 14 889 mm wm 0.00 ON om
om 4500QO,QQ 4so®opo QM 4500QQA0 OÁtj96 om om 0$XJ% 0,00 ON Ój(Xj96
QJK) om (jAR U70 0,QQ 0N% um 0,00 om om 0,00 OM96

mw -150€20.00 201 450,00 S0830A0 opo q,qq 20145qpq 0,02% somoa 352qtd,qd . om 0,qq ON qjjd96
DÍK) om um QAQ 0.00 om om om 0,00 0,QQ 0A0%
0,010 ON 1),00 01)0 om om nm om DANG om om OIJ09b
ILQO DAK) 0,00 om ON QAčR6 0,00 om om
0,00 0,kKj 0,00 Q,DQ o:m 0&0 ON 0AO% om om 0/00%

0,00 0,00 qaq om om dm o,® rm om om om
DAO 0,00 OSlO QAU om OJKJ¶6 Ů.00 0.00 UXJ96 OAj 0AQS
om 0,00 om om om 0,00% 0$10 om 0IjQ96 OAj nm wm
opo 0,oa om opo iLQQ 0A0¶6 om Q,m óm o,® 0,00 0.jq'%
0:00 09Q om qpd 0,00 0,00% (j9Q QJJQ QbxVb om O,® 090%
(JAkl om opo DAO 0.QQ om om oSm om O,® OáK)96
om DJKJ om O,® 0,00% DAO om 0,m 0,00 O,® 090%
BACI om om DAO O,® am opo opo om DJKJ 0,00 UJN6
0,00 opo DM om 0,00 0,00% WQ0 Djlo 0A0% om 0;00 0AQ%

FbzMmka: Formdú má xtwk dEu klu.



Přehled dalších dokladů

ČíSlo ZBV:

Název a evidenční čklo stavby:

Námv stavebního objektu l provomího
souboru (SO/PS):

Číšb SO/PS lčíšb změny SO/PS:

l k

Součást dokumentace ZBV

Doklad ANO W
NE - Uloženo

(počet listů)

doplm µNct Hstů cbpkw kde k k
k mhlédnun

SoupiS prací ')

"

MiMxhH
zmht |dophů náxv

daki idmam mpf mmcc'md

č.k cltiim' --] '
I

l

počet listů celkem O
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Příloha č. 5 - Časový plán výstavby - časový harmonogram
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Harmonogram prací III/00516, IIU00512 a IIJ/0057 Jinočany, oprava silnic Příloha č. 5a

ID 1Název úkolu Doba trvání Nden -1ÍTýden -7}Týden -3jTýden 2jTýden 6 Týden 1drýden 14Týden 1ááTýden 2býden 26Ťýden 3QTýg_en_a!4r
l !PocIp1s SOD o dný 0

i
2 1iiu00516, III/00512 a IH/0057 jinočany, oprava silnic 210 dny!

r
3 Předání staveniště 9 dnyj ·-

i : !
4 zahájeníprací' o dnyj

5 vrn vedlejší rozpočtové náklady 59 dnyj

6 SO 101 lll/00512 - km - 0,000 - 1,127 59 dnyj

l
7 vrn vedlejší rozpočtové náklady 112 dny'

8 SO 102 Ill/00516 - km 2,658 - 4,291 112dnyi

9 vrn vedlejší rozpočtové náklady 28 dr|yl -&mmiií

10 SO 103 lll/0057 - km - 0,000 - 0,491 28 dny!

11 l Ukončeni výstavby Odny| 0"-
l 1

12 !VyklizenÍ staveniště 9dnyl

, :
F

!

PORR a.s.
Dubečská 3238/36 '15 "07"m
100 on Praha 10, Strašnice

&(g "°'"°°'"° /"Á>""

Ing. Pavel Hirsch Stránka 1 Ing. František Buršík

na základě plné moci na základě plné moci



Příloha č.5b k SOD
HARMONOGRAM -ZDROJE PRACOVNÍCH SIL A VYBAVENÍ

Stavba: 111/00516, III/00512 a 111/0057 Jinočany, oprava silnic

SO 101 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

osoby
Celkové počty pracovníků 16

14

(včetně subdodavatelů) 12

'!° E EEZ
ks
l m

Stavební stroje počet

Finišery pro pokl. AB vrstev ks 1 1 1 1 1 1 1 1
Fréza silničnf ks 1 1 1 1 1 1
Rypadla ks 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Válce ks 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3

výrobny stavebních směsí počet
Obalovna na asfaltové směsi ks 1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámka ' a) Na azenl pracovníků nezahrnuje posádky strojů a řidiče dopravy

Én Pavel Hirš PORR as. Ing. F ntisek Buršík
. . Dubečská 3238/36 á " "na základě pIne moci 100 on Praha 10, StrášnH na z, lade plné rňock

IČO: 43005560
15 4j7-2019

CK)



Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPISJEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Máme v úmyslu zadat část vcřcjné zakázky těmto poddodavatelům:

Identifikace části veřejné Podíl poddodavatele
Identifikační údaje zakázky, kterou bude na plnění veřejné

poddodavatele poddodavatel plnit' zakázky vyjádření v

(název/obchodnijírma, (popis části veřejné %, příp. finanČní
sídlo, IČO) zakáZky/prací realizovaných hodnotou v KČ bez

poddodavatelem) DPH

M. Částka, s.r.o.

l. = :Šk"ičkova 1091/2, G,,detické práce 1,2%

IČO: 272 18 643

EFRE CZ s.r.o.

Družstevní 2, Pletený Újezd

PSČ: 273 51

IČO: 01688171

2p FREKO a.s. Frézování 0,8%

Praha 10 - Malešice,
Teplárenská 602/9,

PSČ 10800

IČO: 24730653

Pražské sluŽby, a.s.

Praha 9, Pod Šancemi 444/1

PSČ: 19000

IČO:

3, 60194120 Dopravní značení + DIO 1,47%
PROZNAK Praha, s.r.o.

Pikovieká 244/17, Braník,

l P'aha 4
PSČ 147 00

l IČO: 27166392

1 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část
kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 13412016 Sb., o zadávánf veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na
plněni veřejné zakáZky.
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Qun s.r.u.

Benešov, Křižíkova 2158,

PSČ 25601 Dopravní značení + DIO , 1,47%

IČO: 26487985
V

SVODIDLA s.r.o.
Praha 4 - Krč, Štúrova

4, 1701/55,
. Svodidla 0,2%PSC 14200

IČO: 25052276
4

OAT,s.r.o.

Nedokončená 363/38,
5. Štěrboholy, Praha 10 Zálivka, řezání, těsnění 0,2%

, PSČ: 102 00

IČO: 49616374

V Praze dne 15 -07- 2019

Za dodavatele: ,,Společnost jinočany, PORR - SILNICE GROUP"

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
ion on Praha 10, Strašnke

YÉÁ JI lČO:43005560

Ing. Pavel Hirsch, Ing. F an " ek B "" , -
na základě plné moci na kladě plné moci
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Příloha č. 7 - podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic Razítko, datum, podpis:
Středočeského kraje p.o.
se sídlem: Zborovská ll,

150 21 Praha 5
IČ: 000 66 DOl

Stavební dozor: jBUDE DOPLNĚNO] Razítko, datum, podpis:
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Autorský dozor: jBUDE DOPLNĚNO] Razítko, datum, podpis:
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Zhotovitel: jBUDE DOPLNĚNO] Razítko. datum. podpis:
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Souřadnicový systém:
výškový systém:

Číslo zakázky: Vedoucí projektant:

Schválil: Zodp. projektant:

Tech. kontrola: Vypracoval:

Objednatel: Obec: Kraj: Středočeský

Akce: Datum Stupeň
RDS

objekt:


