
SMLOUVA 0 DÍLO
A

0BCHODNÍ PODMÍNKY
Číslozhotovitele:ť*Zlé?.4;ť9=í/íS

„Finanční spoluúčast SSOK na stavební úpravy komunikací 111/36915
Hostice a 111/36917 Bartoňov-Radomilov po výstavbě kanalizace"

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

jen „občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

0 b j e d n a t e 1:  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 120, 7721101omouc

w      ZapsanávoR U Krajského souduv ostravě, oddíl pr, vložka l00
Zastoupen:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
osob|yn3?:;vončnee;ieý::::ř:i:Ě;encá::::enkických:

IČO  : 70960399
DIČ:  CZ70960399
Bankovní spojení
Číslo účtu: 
Tel: 
DS: 
E-mail:

a

Z h o t o v i t e 1: společnost Ruda nad Moravou - kanalizace a ČOV - OHL ŽS &
EUROVIA CS & INSTA

vedoucí společník:       OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00, Brno -Veveří
Zápis v OR KS v Brně, oddíl 8, vložka 695
IČO: 46342796                                          DIČ: CZ46342796
Telefon:                           e-mail: 
Bankovní spojen
Číslo účtu: 
Zastoupen  ředitel Divize M - Morava

prvni' společník: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10,110 00, Praha 1 -Nové Město
Zápis v OR u MS Praha, oddíl 8, vložka 1561
IČO: 45274924                                          DIČ: CZ45274924
Zastoupen: ředitel oblasti

druhý společník:           INSTA CZ s.r.o.
se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 779 00, Olomouc -Hodolany
Zápis v OR u KS 0strava, oddíl C, vložka 15855
IČO: 25374311                                           DIČ: CZ25374311
Zastoupen: obchodní a finanční ředitel
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i. Piv.edmět smlouvy

1.1      Předmětem této smlouvyje zhotoven]' d]'la:

„Finančn{ spo]uúčast SSOK n(i stavební úpr(ivy komunikací 111/36915
Hostice (i 111/3 6917 Bartoiňov-R(i(lomilov po výst(ivbě k(inalíz(ice"

v rozsahu   stanoveném   přílohou   této   smlouvy  -nabi'dkovým   rozpočtem   zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu \Jýměr (dále jen „di'lo").

1.2      Součástí    díla   je    dodávka   a   zabudován]'   materjálů    a   výrobků    d]e   výše    uvedené
dokumentace   ve   standardu,   v cenových    a   k\Jalitativni'ch    i-elacích    materjá]ů   běžně
dodávaných pro trh \J České republice.

1.3      Zhotovitel  zhotoví  dílo  s\Íým jménem  a  na  vlastní  odpovědnost.  Provedením  části  díla
může   zhotovitel   pověřit   třetí   osobu.   Za   \Íýsledek   těchto    činriostí   však   odpovi'dá
objednateli,  stejně jako  by je provedl  sám.  V případě,  že  zhotovítel  pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámi' objednateli jejich název, jméno nebo obchodní fimu
a  jejich  specializacj.  Di']o  bude  provedeno  v souladu  s  přijatou  nabídkou  zhotovitele,

právni'mi  a  technickýiii  požadavky  platnými  v době  podpisu  smlouvy  a  v souladu  se
zákonem  č.183/2006  Sb.,  o  územn]'m  plánování  a stavebním  řádu,  ve znění  pozdějších

předpisů (dále jen „stavebni' zákon").

1.4     Zhotoveni'm  di'la se  rozumí  úplné  a bezvadné provedení všech  stavebních  a montážni'ch

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízen]' nezbytných pro řádné
dokončení  díla,   dále  pro\Jede]ii'  všech  činností  souvisejících  s  dodávkou  stavebních  a
montážních  prací  a konstrukcí, jejichž  provedeni' je pro  řádné  dokončení  díla  nezb)ftné

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5      0bjednatel   si    vyhrazuje   právo   požado\Jat   rozši'ření   předmětu   smlouvy   o  dodávlqí
menšffio  rozsahu  prací,  případně  požado\Jat  zúžení  předmětu  smlouvy  a zhotovitel je

povinen  na  t)4o  změny  přistoupit  a  vpřípadě  rozšířeni'  díla  tyto  práce  a  dodávky  za
úplatu zajistit.

1.6     Zhotovitel provede dílo  dle zadáni' objednatele, norem  ČSN, zápisu  o předání a převzetí
staveniště a případných požadavků objednate]e uvedených \Je stavebni'm deníku.

2. Podklady

2.1      Závaznými podklady k provedení dílajsou:
-     Tatosmlouva
-     Nabi'dka prací zhotovjtele s uvedenými jednotko\Jými  cenami  a ce]kov)h položkovým

rozpočtem ze dne 22.7.2019, kteráje přílohou této smlouvy o  dílo  (dálejen „položkový
rozpočet")

-     Technickázpráva
-      Smlou\Ía   o   dílo   vč.   všech   dodatků   iizavřené  ke   dni  podpisu  této   smlouvy   stavby

„Kanalizace  splašková  a  ČOV  Ruda  nad  Moravou"  uzavřenou  mezi.  Obci'  Ruda  nad
Moravou (objednatel)  a společnosti' Ruda nad Moravou -kanalizace a ČOV -OHL ŽS
& EUROVIA CS & NSTA (zhotovitel)

2.2     Uvedené   smluvni'   podklady   platí   v   případě   rozporů   v   uvedeném   pořadí   a  jejich
dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.
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3. Cena dila

3.1      0bjednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě

(dále jen „celková cena díla").

3.2      Celková  cena  d]'1a,  v)plývající  ze  stanovených jednotkových  cen  uvedených  v příloze-
cenové  nabídce  k  této  smlouvě,  je  cenou  pevnou,  smluvní,  s  pevnými jednotkovýmj
cenami,   stanovenými   v   závislosti   na   technické   specifikaci   a   výměrách   uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH               5 970 375,07 Kč

DPH 21%                                       1253 778,76Kč

Celková cenadílavč.DPH       7224153,83Kč

3.3     Vpřípadě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednate]e ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena.
Pro  ocenění  a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových  cen  uvedených

#3Í#::::ž5::Í::::eFsaobťd:ebszž:áoy`,'itbeled..uv3:íupžai5:.oecne,?ě:1íevcí::E::cíÚŘk;erš
cenové úrovni odpovídaji'cí době provedení prací ponížené o  15%.

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

3.5      Celkovou cenu dílaje možno překročit či změnit pouze v případě, že:
a)   dojde  vprůběhu   realizace   díla  ke  změnám   sazeb   DPH  nebo   ke  změnám  jiných

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
b)  objednatel  bude  písemně  požadovat  provedení  prací  nebo   dodávek,   které   nebyly

součástí zadání a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a
ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

4.1      Lhůta kprovedení díla: do 90 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

4.2     Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí
o  dopravně  inžen}'Tských  opatřeních,  nejpozději  však  do  30  kalendářních  dnů   od
nabytí  účinnosti  této  smlouvy  (viz.  bod  11.2.).  Nepřevezme-1i  zhotovitel  staveniště
v ujednané   lhůtě   a   nepos]qúe-1i   zhotovitel   veškerou   součinnost   k protokolámímu
převzeti'    staveniště    od    objednatele,    vzniká    objednateli    oprávnění    požadovat    po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuý ve výši  0,02  %  z ceny díla za každý den prodlení
s převzetím staveniště.

4.3      0bjednatel  má právo jednostranně určit jiný temín předáni' staveniště podle provozni'ch
a dopravních podmínek. Lhůta pro proveden]' díla musi' zůstat zachována.

4.4     V  případě,  že  v rámci  lhůty  pro  provedení  díla  nastane  situace,  kdy  pro  nepříznivé
klimatické   podmínlqr  nebudou   moci   být  dodrženy  technologické  postupy  pro   dané
stavební  práce,  je  zhotovitel  oprávněn  žádat  prodloužení  lhůty  pro  provedení  díla  o
příslušný počet dnů, v nichž nebylo  možno pokračovat v díle.  Toto právo  zhotovitele je
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podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi,
pro   které   nelze   řádně  pokračovat  v díle,   příslušnému   pracovníku   objednatele,   a  to
písemnou fomou za využití alespoň elektronické komunjkace (e-mail, datová schránka),
a  zároveň  provedením   dennmo  zápisu  zhotovitele  o  této   skutečnosti   do   stavebního
deníku.  Zápis  musí  b)'ft  následně  nejpozději  do  7  kalendářni'ch  dnů  předložen  zástupci
objednatele,   který   potvrdí   případnou   oprávněnost  přerušení  prací.   Pokud  zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech  a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis  neúplný, nárok
žádat prodlouženi' lhůty k provedení dfla zaniká.

-      Pro   účely  tohoto   ustanovení   smlouvy  jsou  příslušnými   pracovnílqr  objednatele

investiční   techrik   ®.  )   a   zaměstnanci   spravující
centrální elektronickou adresu obj ednatele
Obsahové   náležitosti   denního   zápisu  ve   stavebním   deníku   se   řídí   čl.   9.4  této
smlouvy, a přílohou č.  16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.

4.5     Požadavku   zhotovitele   o   prodloužení   lhůty  kprovedení   díla   dle  předchozího   bodu
zhotoviteli  nebude  vyhověno,  jestliže  dle  dosavadních  denních  zápisů  ve  stavebním
deníku  bude  zjevné,  že  zhotovitel  vjiných  kalendářních  dnech  lhůqí  kprovedení  díla
neprováděl stavební práce dle hamonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6      Dílo je  provedeno, je-1i  dokončeno  a  předáno.  Dokončením  díla  se  rozumí  dokončení
celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy

je   dí]o   dokončeno,   je-1i   předvedena  jeho   způsobilost   sloužit   svému   účelu   a  je-1i
provedeno  v souladu  s projektovou dokumentací  a položkovým  rozpočtem.  Objednatel
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.   V případě, že vzniknou vady a
nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis
o  předání  a převzetí  díla.  Staveniště  bude vyklizeno  do  14  kalendářních  dní  od  předání
díla.  Ostatní  dokumenty  (zejména  zá\Íěrečná  zprá\Ja,  případné  doklady  ke  kolaudaci,

případné   geometrické   plány,   doklady   o   zkouškách   a   revizích)   budou   předloženy
zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

5.1      Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla kjeho převzetí.  O

předáni'   a   převzetí   di'1a   bude   pořízen   zápis   podepsaný   oběma   smluvni'mi   stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

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

předpisy.

5.3     Nedodělkem  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  nedokončená  práce  oproti  projektové
dokumentaci, není-1i domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4     Bude-1i  dílo převzato  s drobnými \Jadami  a nedodělky, které samy o  sobě ani ve spojení
sjinými   nebrání  plynulému   a  bezpečnému  provozu,   musí  být  v zápisu  o  předání  a

převzeti' popsány s uvedením způsobu a temínu jejich odstranění.

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

6.1      Zhotovitel poskytuje  záruku za jakost v trvání  60  měsíců  na  celé  dílo.  V záruční  době
bude   dílo   vykazovat   kvalitativní  vlastnosti   (provozní   způsobilost)   stanovené   touto
smlouvou  přiměřené  obvyklému  opotřebení  běžn}h  dopravním  zatížením  a vlastnosti

přiměřené  vlivu  povětmostních  podmínek.  Záručni'  doba  zač]'ná  běžet  dnem  převzeti'
dokončeného díla obj ednatelem.

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

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

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

6.5     Reklamaci  lze uplatnit nejpozději  do posledního  dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

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

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

6.8     Zhotovitel   se   zavazuje   zahájit  práce   na   odstraňování  vad,   oprávněně   uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději  do  10 dnů po obdržení písemné reklamace
u  vad  nebránících  provozu,  u  vad  bránících  užívání  do  2  dnů  po  obdržen]'  pi'semné
reklamace.

6.9     Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo nomou
povolené tolerance)  neodpovídá příslušným  technick)h  nomám, je zhotovitel povinen
poskytnout    objednateli    přiměřenou    slevu    zceny    ki]úi    komunikace    a    zaplatit
jednorázovou smluvní pokutu ve výši  10% z óeny krytu komunikace bez DPH. Současně
se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších  12 měsíců.

7. Platební podmínky

7.1      Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel  doloží k  dílčí faktuře zjišťovací protokol  a soupis  provedených prací po  po-
ložkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

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

7.3      Splatnost  faktur  byla  dohodnuta  na  30  dnů  ode  dne  doručení  objednateli.  Oprávněně
vystavená faktura musí mít veškeré  náležitosti  daňového  dokladu  ve  smyslu  zákona  č.
235/2004   Sb.   o   dani   zpřidané   hodnoty  ve   znění  pozdějších   předpisů   a   dále  mus]'
obsahovat tyto údaje:

-      údaje zhotovitele, obchodníjméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
-      číslo smlouvy a denjeji'ho uzavření,
~      předmětdíla,
-      číslofaktury,
-     fákturovanou částku,
-      datum uskutečnění zdanitelného plnění,
-     razítko   a  podpis   oprávněné   osoby,   st`Írzující   oprávněnost,   fomální   a   věcnou

správnost faktuiy, a
-      vzájemně odsouhlasený soupjs provedených pracíjako přílohu.

7.4     Vpřípadě,   že  faktui-a  nebude  vystavena  oprávněně,   či  nebude  obsahovat  náležitosti
uvedené   vtéto    smlouvě,   je   objednate]    oprávněn    vrátit   ji   zhotoviteli   kdoplnění.
V takovém  případě  se  přeruší  plynutí  lhůý  splatnosti  a  nová  lhůta  splatnosti  začne

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

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

7.6     Zhotovitel je povinen  předávat podklady týkající  se položkového  rozpočtu  (ýÁ.cízi/ v);-
77?ěr),  soupisů provedených prací (z/.i.F`f'oTjcícz' pJ.ozoko/y), změn během výstavby (czodctíb;)
a  faktur za  stavební  práce  v průběhu  rea]izace  díla také  v elektrori.cké.podobě  a to  ve
formě  souborů  Xhfl  ve struktuře  dle  datového  předpisu  XC4.  Popiš  datové  fomátu
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

7.7      0bjednatel  prohlašuje,  že předmět zdanitelného  p]něni' pořizuje pro  potřeby souvisejíci'
výlučně  s činností  veřejné  správ)J,  při  iiíž  není považován  za  osobu  povinnou  k dani  i

přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle  §  92e zákona o DPH plyne,
že  poskytovatel  plnění  (zhotovitel)  nepoužije  režim  přenesené  daňové  povinnosti  při

poskytnuti' dodávlqr stavebních a montážni'ch prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň
přizná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

8.1      Vlastníkem  di'1aje  od počátku  objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném  díle nebo

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

8.2     Za nedodržení tennínu dokončení díla dle této smlou\TJ je zhotovitel povinen objednateli
uhradit  smluvní pokutu  ve  \ýši  0,2%  z celkové  ceny  díla  bez DPH  za každý započatý
den prodlení.

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

povinen uhradit objednateli sm]uvni' pokutu ve výši  1000,-Kč za každou jednotlivou va-
du a den.
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8.4      0bjeví-1i se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.5      Splatnost  smluvních  pokut  dle  předchozích  ustanovení  byla  dohodnuta  na  14  dnů  od
doručen]' vyúčtování zhotoviteli či  objednateli.

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

9. Stavební deník

9.1      Zhotovitel  je  povinen   vést  stavební   denik  ode   dne  převzeti'   stavenjště   až   do   doby

protokolámi'ho  předáni'  a převzeti'  dokončeného  di'la a  odstraněm' vad  a  nedodělků,  a to
minimálně   \Írozsahu   stanoveném   zákonem   č.183/2006   Sb.,   ve   znění   pozdějších

předpisů  a při'lohy  č.  9  a  č.16  prováděcí  vyhlášky 499/2006  Sb.  o  dokumentací  staveb,
v platném znění.

9.2     Nesouhlasí-1i   sta\Jbyvedoucí   se  zápisem,   který   učinil   objednatel   nebo  jím   pověřený
zástupce,  případně  zpracovatel  projektové  dokumentace,  do  stavebního  deníku,  musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

9.3      0bjednatel  bude  zhotovitelem  infomován  o  zápisu  do  stavebního  deniku  učiněném
zhotovitelem  a  následně  je  povinen  se  ktomuto  zápisu  vyjádřit  nejpozději   do   10-ti

pracovních  dnů  ode  dne obdržení infomace  o zápisu, jinak se má za to,  že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4     Denní  zápjs  ve  stavebním  deníku  pro  účely  žádosti  zhotovitele  o  prodloužení  lhůty
k provedení  díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných, obecných náleži-
tostí dle při'Iohy č.16 prováděcí \vhlášky 499/2006  Sb.,  o dokumentaci staveb, ve znění

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

klimatickými podmínkami na provádění prací na dí]e,
b)   specifikace  konkrétních  nepři'znivých  klimatických  podmínek  (druh  atmosférických

srážek ajejích intenzita, teplota ,... )
c)    doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,

a to vše v pravidelných intervalech alespoň  lx v ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezb)tiou
součástí stavebního deníku.

9.5     Zápisy ve  stavebním  deníku  se  nepovažují  za  změnu  smlouvy,  ale  mohou  sloužitjako

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6     Zhotovitel je povinen  mít na  stavbě  přístupný  stavební  deník po  celou  dobu pi.ovádění
díla.  Bude-]i  zjištěno,  že  stavební  denik není přístupný v době provádění prací  na díle,
bude zhotoviteli účtovánajednorázo\Já sankce 500,-Kč za každ}'J zjištěný případ.

9.7      Zhotovitel je povinen předat po  dokončení  díla a po  odstranění případných vad  a nedo-
dělků   zjištěných   při   předáni'   a   převzetí   díla   objednateli   originál   stavebního   deniku
k ai.chivaci  dle  §  154 odst.1  pi'sm.  d)  a  §  157 odst. 3  zák.  č.183/2006  Sb„  ve znění poz-
dějších předpisů.
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9.8      Zhotovitel spolu s originálem  stavebního  deníku po  dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu  o  kvalitě  provedených  prací,  která  bude  provedena  podle  systému  kvality ISO
9001:2001.

10. Ostaťní ujednání

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

10.2   0bjednatel   předá   před   zahájením   prac]'   na   díle,   nejpozději   při   předání   staveniště,
zhotoviteli  zápisem  do  stavebního  deníku  (nebo  samostatným  předávacím  protokolem)
v)Jjádření  o  všech podzemn]'ch  i  nadzemních  inženýrských  sítích v  prostoru  staveniště  a

přilehlém    okolí.    Zhotovjtel    na    vlastní    náklady    zajistí   jejich    případné    \Jytyčení
jednotlivými   správci.   Za   poškození   inženýrských   sítí,   které   nebyly   tímto   zápisem
zhotoviteli předány, ]iese odpovědnost objednatel.

10.3   Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržován]'
-      bezpečnosti a ochrany zdravi' při práci,
-      odpovídajících pracovních podmínek,
-      opatřeníkpožámí ochraně,

stanovených příslušnými právni'mi předpisy.

10.4   Smluvni'  strany  se  zavazují,  že  poh]edávku  vůči  druhé  smluvní  straně  nepostoupí  třetí
osobě bez předchozího p]'semného souhlasu dlužníka.

10.5   Dodací podmínky:
-    stavební práce budou probíhat za částečné i úplné uza.v.ír.k.)-r Š vý~u-`ži'tím. obj]'zdných tras.

Povolení uzavi'rky a osazení dopravn]'ho značen]' zajistí zhotovjtel, který bude po  ce]ou
dobu   provádění   díla   odpovídat  za   dopravni'   značení   a  udržo\Jat   dopravni'   značky
v řádném technickém stavu;

-   zaři'zení  s{aveniště  a př]'padné skládky sí  zajistí zhotovjte],  rovněž tak likvidaci  odpadů

vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
-   zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku najeho začátku a konci;
-   živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
-   :::;:áéětsdt|aevibiE; aprčášŇ 2 n#h"aT,;,;Za:.::ícÍ:ntl-olních  zkoušek  požaduje  objednatel

-    zhotovitel je povinen  zajistit  operativní  a  odbomé  provádění  předepsan)'Joh  zkoušek  a

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP \Íčetně požadavků
objednatele (nákladyjsou zahmubJ v celkové ceně díla);

-   zhotovitel  je  povinen  nejpozději  do  podpisu  této  smlouvy  předložit  objednateli  plán

kontrolních a prikazni'ch zkoušek a při realizaci bude ve staveb]i]'m  deniku uvádět kdy,
kde  a  která  kontrola  či  zkouška  byla provedena,  ke  zkouškám  bude  přizván  zástupce
objednatele;

-    od všec]i použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášeni' o shodě;
-   při  realizaci  dí]a nesmi'  dojít ke znečišťování  okolních ploch,  v opačném  při'padě musí

zhotovitel znečištění okainžitě odstranit;
-   zhotovitel je povinen spolupůsobitjako  osoba po\Íinná ve smyslu  §2 písm.  e) zákona č.

320/2001  Sb., o finančm' kontrole ve veřejné správě v platném znění;
-    zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu,  a to zejména pop]atky a saiikce za škody,

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

-   zhotovitel   odpovídá   dle   ustanovení   občanského   zákoniku   za   škody   vzniklé  mimo

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněn)'m objednatelem se zhotovitel vyjádří do
1  měsíce ode dnejejich uplatnění;

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

odpady a nečistoty vzniklé jeho čimosti';
n    zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č.  591/2006  Sb.  Škody

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;
-součástí předání dokončeného díla budou následujíci' dokumenty:

i     osvědčení a protokoly o použitých materiá]ech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz. TKP),
•      doklad o nakládáni' s odpady,
-     fotodokumentace z průběhu provádění dílav digitální podobě na cD;

-   odbomý dozor nad stavbou zajistí objednatel;
-    objednatel si vyhrazuje právo na prováděiií kon,troly v průběhu prováděni' di'1a;
-   zhotovitel v průběhu provádění díla bude ihít úzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění

obecné  odpovědnosti  za  škodu  v minimální  výši  odpo\Jídající  sjednané  celkové  ceně
díla;

-   pokud  zhotovitel bude prokazovat část své kvalifikace prostřednict\Íím poddodavatele,

je zn;ěna  takového  poddodavatele možná jen  s písemným  souhlasem  objednatele,  a to
za předpokladu,  že  nový poddodavatel prokáže kvalifikaci  ve  stejném rozsahu, jako ji

prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuj e.

11. Závěrečná uj ednání

11.1    0bě  sti.any  se  dohodly,  že  tato   smlouva  a  obchodni'  podmínky. nebudou  brány  jako
obchodni' tajemství ve spiyslu ust.  § 504 občanského zákoníku aje možné ji  uveřejnit na`---p-r-óŤilu   zadavatele  ve   smyslu   §   219   zákona   č.134/2016   Sb.,   o   zadáváni'   \Jeřejných

zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  dále je  možné ji  uveřejnit  v Registru  smluv
v souladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb.,  o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých
smluv,   uveřejňování   těchto   smluv   a   o   registru   smluv   (zákon   o   registru   smluv)   v
aktuálním znění uveřejněno v registni smluv.

11.2   Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015  Sb., o zvláštních podmi'nkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni' těch-
to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.3   Vpřípadě,  že  objednatel  neobdrži'  finanční  prostředky  od  zřizovatele,  pak  má  právo
odstoupit od této smlouvy.

11.4   Vpři'padě,   že   objednatel   obdrží   pouze   část   finančních   prostředků   od   zřizovatele,
zavazují   se   smluvni'   strany   uzavřít   dodatek   ke   smlouvě,   kter:h   dojde   ke   sni'žení
předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.5   0bě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlou\Jy a
souhlasí s n]'.

11.6   Změny  a  doplňky  této   smlouvy  jsou  možné  jen  za  předpokladu  písemné  dohod)r  a
oboustranného podpisu.

11.7   Tato  smlouva o  dílo je podepsána v  6 vyhotoveních,  3  \Íyhotovení obdrží objednatel a 3
zhotovitel.
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11.8   Zhotovitel  nese  plnou  odpovědnost za  škody vzniklé  objednateli  v  důsledku  činností  v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.9   Ve  všech  případech,  které  neřeší  ujednání  obsažená  v  této   smlouvě,  platí  příslušná
ustanoveni' občanského zákoníku.

Přílohy,
č.  1 -Nabídkový rozpočet
č. 2 - Časový a finanční hamonogram prací

sprdpvís;;,;o,;kn:,p?řTá:i#;ckerale

Lipenská753/L20,7790001omouc13

V Olomouci dne
Za zhotovitele :

oprávněn jednatjménem OHL ŽS a.s. a INSTA s.r.o.

ředitel oblasti
oprávněn jednatjménem EUROVIA CS, a.s.
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TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

a) Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby:

Místo stavby:

Kraj:

Charakter stavby:

Začátek úseku (ZÚ):

Konec úseku (KÚ):

Délka úseku:

Předkladatel:

Finanční spoluúčast SSOK na stavební úpravy komunikací 111/36915
Hostice a 111/36917 Bartoňov-Radomilov po výstavbě kanalizace

111/36915:   od   kř.    se   silnicí   11/369   po   konec   úseku   dotčeného
výstavbou kanalizace v intravilánu obce Hostice
111/36917: od žel. přejezdu u vlak. zastávky Bartoňov  po konec
silnice 111. třídy ve správě SSOK v obci Radomilov

Olomoucký

stavební úprava vozovky (udržovací práce)

111/36915 -km 0,000;  111/36917 -km 0,967

111/36915  -km  1,877;  111/36917  -km 2,588

IIL/36915  -1877 m;  111/36917  -1621  m

Správa silnic Olomouckého kraje
Lipenská 120
772  1 1  0lomouc
IČO: 70960399

lií/3ě9i 5 H~óšilce, mj3-6917 Bartbňov-F`adom`il®V

km 0,000

Bušin

*,u,n'n.

S17

Rudá
nad Moravou

cť+ir.úD

ZÚ km O..e`7,

Lri

O'Šany



11. ZAKLADNI POPIS STAVBY

a)  Záldadní údaje o stavbě z hlediska úče]ové funkce

111/36915 Hostice

:áacvebiájiundaaúnsaeáuMS:::icoeu:Iiot:Í:cyečaísšltoěár6ágklo5v'amLehršt:.aJ;i:|ťnuiJ:eedmog::`ú:írao`?oS`1,:Ě::stú:eekzul
význam regionálni', místní, rekreační a hospodářskozemědělský.  Třída dopravnflo zatížení
je třída V -lehké dopravní zatížení.

III/36917B{irioňov-Radoiiiilov
Stavba je  na úseku  silnice  111.  třídy  či'slo  36917,  která zajišťuje  dopravní  obslužnost mezi
obcemi  Ruda  nad  Moravou,  Bartoňov  a  Radomilov.   Silnice  má  v upravovaném  úseku
význam regionální,  místní,  rekreačni' a hospodářskozemědělský. Třída dopravnmo zatížen]'

je třída V -lehké dopravní zatížení.

b) Stručný technický popis
lIL/36915 Hostice
Začátek  úseku je  v  provozním  staničení  km  0,000  (křižovatka  se  silnicí  11/369)  a  konec
úseku je ve staničení km  1,877 (konec úseku dotčeného výstavbou kanalizace v intravilánu
obce Hostice).  Celková  délka úpravy je  1   877  m.  Bude respektováno  stávající  šířkové  a
směrové uspořádání -nedojde k záborům jjných pozemků.

111/3 6917 B aiíoňov-Radomilov
Začátek  úseku  je  v  provozním  staničení  km  0,967  (žel.  přejezd)  a  konec  úseku  je  ve
staničení  km  2,588   (konec  silníce  111.  třídy).  Celková  délka  úpravy  je   1   621  m.  Bude
respektováno stávající šířkové a směrové uspořádáni' -nedojde k záborům jiných pozemků.

c)  Popis stávajícffio stavu vozovek
Vozovkyjsou vymezena nezpevněnou krajnicí.  Stávající konstrukce vozovek jsou tvořeny
penetračni'm makadamem s dvojitým  uzavíracím nátěrem tl.  100-120mm.  Povrch vozovky
vykazuje  poruchy:  ztráta makrotextuiy,  podé]né  vlny,  vyjeté  koleje,  nepravidelné hrboly,
ztráta   kameniva   z nátěru,   hloubková   koroze,   výtluky,   podélné   trhliny   (úzké,   široké,

ř::;'Í:'::i!Lo:::::)í.:ťya,jsYťoozvoeyŤryri|i:1;SFi,:spprřáí;:;'.púonk:::,osntlígnís,:uÍ:.Ť:láío::ioiyé
hodnotit j ako havarijní.

Stávající  odvodnění  vozovky  H/36915 je  zaneseno,  kdy  silniční  přikopy  a  propustky je
potřeba pročjstjt a provéstjejich obnovu tak, aby se voda nedostávala do pod]oží.

d) Popis technologie stavební úpravy vozovlq7
Stavební  úprava je  navi.žena  pro  jednot]ivé  komunikace jednotnou  techno]ogií  pi.o  celé
úseky s ohledem  na možnost zvýšení nivelety a př]'činy poruch,  mezi  které patří zejména:
nedostatečné    složení    kr}ftu    -    pouze    nátěry    na    penetračním    makadamu,    1okálně
nedostatečná  tloušťka  celé  vozovky  s   ohledem  na  klimatické  podmi'nky,   stáří  a  únava
asfaltových   (živičných)    vrstev   po překročení   doby   životnosti,    souvisle   na   havarijni'
únosnost,    havarijní    stav    povrchu.    Stavebni'    úprava    řeši'    pouze    obnovu    stávaji'cích
konstrukčních  vrstev  komunikace.  Položením jednotných  kr)ti  dojde k homogenizaci  v
celých  předmětných  úsecích,  zesílení  stávající  konstrukce  a tím  ke  zvýšení  únosnosti  a
životnosti vozovek.

Stavební úprava konstrukčních vrstev vozovekje navržena ve stávajících směrovém vedení
sí]níc,  budou pouze vyrovnány mi'stní podélné nerovnosti,  aby byl zajištěn plynulý průběh

4



nivelety komunikace. Dále tnide upraven příčnÝ sklon, bude oboustranný ÍstřechovitÝ)`  dle
možností  vvcházeiících  ze  stávaiícího  stavu  bv  se  měl  maximálně  blížit hodnotě  sklonu
2`0%`  v  ob]oucích  bude  Dlvnule Dřecházet do  iednostranného  sklonu  dle  Důvodního  stavu.

íHe::šnb=doRu-::=ť:Feymrg:::1lašcÉp;ripprroovvídeěnn:rne:pyoťá:í?.jpdundo::,y#e:;'ez#inl;Cveiss|3
dopravni' značeni' zůstává stávaj ící.

111/36915 Hostice
Stavba  bude  prováděna  technologii':  stavebni'  úprava/obnova  stávajících propustků  (v  km
03356;  0,945;   1,403;   1,477;  1,750;  1,810),  recyklace  za  studena  na  m]'stě  do  hl.  200  rnm
s přidáním  cement.  pojiva  a  asf.  pěny  (vyjma  mostnmo  objektu  ev.  č.    ev.  č.  36915-2),
infiltrační  postřik  z  asf.  emulze  0,6-0,8  kg/m2  ®oložka  stavby  „Kanalizace  splašková  a
ČOV   Ruda   nad   Moravou`),   vrstva   ACL 16   tl.    50   mm   ÍČÁJfeč77é.  po/oz'Áď   stcnJdy
•oťšsc#vE|Olífšctf|os:šog,##gžaf:%at3Á:joav:,%|Č!i,žv:šá:díaíí|,%iodĚi%vaočsLEť%tl:fÉ=áodŤžd

A/o7-cÍvow "/.  Širřka vozovky bude zachována stávající -4,90 m až 6,30 m. Stávající příkopy
budou  pročištěny na  původní  hloubku  a  profil,  nánosy  budou  rozprostřeny  na  násypové
svahy.

IIL/3 6917 B (ii.toiňov-Radomilov
Stavba   bude   prováděna   technologií:   recyklace   za   studena   na   mi'stě   do   hl.   200   mm

;f:fflňžŤ@";,::žzž:cte:ž#:vZ,;;,"ÍTg:;:#";#g?íko:z-gg:;;,:a,:p:ooL;!6;-ao;v:r.s#9j%o'!o:žfl:
vozovky bude zachována stávající -3,90 m až 5,00 m.  Stavební úprava stávajících příkopů
a propustků nejsou součástí.

e)  Technologický postup stavební úpravy vozovky
111/36915 Hostice
>     obnova stávajíci'ch propustků
>      čištěnípříkop
>     reprofilace a recyklace za studena na místě do hl. 200 mm;
>     infiltračního postřik z asfaltové emulze v množstvi' zbytkového  asfaltu  0,6-0,8 kg/m2 -

položka stavby „Kanalizace splašková a ČOV R.iida nad Moi.avou".,
>     pokládka   ložní   asfaltové   vrstvy   ACL   16   tl.   50   mm   -   c`áLrzečně  po/oz-Á]ar   sfcn;Č7)J

„Kcinalizace splaškovói a ČOV Riida nad jMoravou"..
>     spojovací postřik z  asfaltové  emulze v  množství zbytkového  asfaltu  0,3-0,4  kg/m2  -

položka stcivby  „ Kaiializ;ace splašková a ČOV R:uclci n{id Morc[vou".,
>     pokládka  obrusné  vrstvy  ACO  16  tl.  50  mm  -na  celou  šiTrířku  @ez  středové  spáry)  --položka stavby „Kcinalizace splašková a ČOV Riida nad MorcNou:`.,

>     zřízeni' krajnic a napojeni'jednotlivých sjezdů;

111/3 6917 B ui.to ňov-Radomťlov
>     reprofilace a recyklaceza studenanamístě do hl. 200 rnm;
>     infiltračnmo postřik z asfaltové emulze v množství zby[kového  asfaltu O,6HO,8 kg/m2 -

položka stc[vby „Kanalizace splašková a ČOV R:uda ncid Morcnjou".,
>     pokládka  obrusné  vrstvy  ACO  16  tl.  50  mm  -na  ce]ou  šířku  @ez  středové  spáry)  -

položkci stavby  „Kaiializace splašková a ČOV Riidci ncid Moi.avou" .,
>     zřízení krajnic a napojeníjednotlivých sjezdů.



f)  Začlenění stavby do území, dotčené plochy
Stavba  bude  prováděna  na  stávajících  silničních  pozemci'ch  a  její  realizací  nedojde  k
dotčení ostatních pozemků. Povrch  krajnic bude upraven vrstvou v)ďrézované drti nebo R
materiálu  tloušt'ky  0,10  m.  Odbočky  cest budou  \Jýškově  upraveny v  minimálním  rozsahu
-na šířku silniční koruny.  Svislé dopravní značení zůstává stávající.

111/36915 Hostice -dotčené pozemky

parcelní  č. druh pozemku
vlastník

jméno adresa

Katastrální území:  Ruda  nad  Moravou

726/3 ost.plocha/silníce Správa silnic Olomouckého kraje
Lipenská 753/120,  Hodolany. 779  00Olomouc

726/7 ost.plocha/silnice Správa  silnic Olomouckého  kraje
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00Olomouc

katastrální  území:  Hostice

1102 ost.plocha/silnice Správa silnic olomouckého kraje
Lipenská 753/120,  Hodolany, 779  00Olomouc

1103 ost.plocha/silni.ce Správa  silnic Olomc]uckého  kraje
Lípenská 753/120,  Hodolany, 779 00Olomouc

1104 ost.plocha/silnice Správa  silnic Olomouckého kraje
Lipenská 753/120,  Hodolany, 779  00Olomouc

1106 ost.plocha/silnice Správa silnic Olomouckého kraje
Lipenská 753/120,  Hodolany, 779  00Olomouc

1107 ost.plocha/silníce Správa silnic olomouckého kraje
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00Olomouc

1 1 0 8/1 ost.plocha/silnice Správa  silnic Olomouckého kraje
Lipenská 753/120,  Hodolany, 779  00Olomouc

1109/ 1 ost.plocha/silníce Správa silnic  Olomouc;kého kraje
Lipenská 753/120,  Hodolany. 779 00Olomouc

111/36917 Barioňov-Radomilov -dotčené pozemky

parcelní  Č. druh pozemku
vlastník

jméno adresa

Katastrální území: F Barioňov

ost.plocha/silnice Správa  silníc Olomouckého kraje
Lipenská 7531120,  Hodolany, 779  00

0Iomouc

katastrální území:  H Radomilov

ost.plocha/silnice Správa  silnic Olomouckého kraje
Lípenská 753/120,  Hodolany, 779 00

0lomouc

g) Přeložky a úpra.vy podmiňující stavbu
Stavba  bude  probíhat  za  částečné   G)řj'pravné   a  dokončující  práce)   j   úp]né  uzavi'rky  -
doprava  po   dobu   výstavby   bude   zajištěna  po   objížďkách.   Objížďky  budou  vedeny
převážně  po   silnici   11   a   111   třídy   a  místních  komunikacích   -   musí   být  projednáno   s
příslušným    referátem    dopravy,    který   vydá   potřebné    rozhodnuti'.    Stavební   úpravou

žůá:týr:kš:žhemv::,:vvevdoeznoí:?nžveýnš,:rs|`;ecáesní:í:pt:ihnd:.1so.guiíu|b.)že:;,T,ěsl:u|daodjitskés#:eÉ:es
zahájením    prací    si    investor    a    zhoto\Jitel    zajistí    v)Jjádření    o    existenci    a   průběhu
inženýrských sítí včetně jejich vytyčení a souhlasu se stavbou.

111. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Práce  nebudou  přímo  ovlivňovat  životní  prostředí.  Nebude  třeba  skládkování  a  odvoz
vytěženého   materiálu,   který  by  bylo   nutno   uložit  na  ři'zenou   skládku   nebo   pouze  v



minimálním rozsahu -neměl by vzniknout žádný odpad.  Sm'žením časové doby \Jýstavby
budou i sníženy nároky na objízdnou trasu.

a)  Ochrana přírody a krajiny
Provedením stavebních úpravy komunikace nebudou dotčeny vzrostlé stromy.

b) Zábor pozemků
Stavební  úpravou  komunikace  nedojde  k  záboru  pozemků.  Celá  stavba je  navržena  ve
stávaji'cím  směrovém i ši'řkovém  uspořádání.

c)  Hlukové a emisní účinky provozu
Nepředpokládá  se  zvýšení  hladiny  hluku  ani  zvýšen]'  emisí  z  provozu  vozidel.  Naopak
zlepšením stavu vozovky dojde k snížení hluku \Jozidel, k zrychleníjejich průjezdu a tím  i
ke snížení emisí.

d) Demolice

K demo]ic]'m nedojde.

IV. EKONOMICKÉ ZDŮVOI)NĚNÍ STAVBY
Jedná se o stavební úpravu stávajíci' komunikace vyvolanou realizací \Íýstavbou kanalizace
a  také  nevyhovujícím  stavebnětechnickým   sta\Jem  komunikace.   Silnice  č.   111/36915   a
111/36917  má význam  regionálni',  místni' rekreační  a  hospodářsko-zemědělský.  Navrženou
úpravou komunikace dojde k výraznému zlepšení únosnosti  stávající konstrukce vozovky,
ke   zvýšeni'   komfortu  ji'zdy   a   ti'm   se   zároveň   zlepší  plynulost   a   bezpečnost  provozu.
Navrženou úpra\Jou komunikace se její význam nezmění. Zvýšením plynulosti  dopravy se
sni'ží  zatíženi'  okolního  území  (zástavba)  hlukem,  emisemi  a  vibracemi  z  automobilové
dopravy.

V. POŽÁRNĚ -BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA
V  době  realizace  stavby  bude  umožněn  průjezd  vozidlům  integrovaného  záchranného
systému  a to vždy minjmá]ně jedním jízdním pruhem. Po  dokončení stavby bude umožněn

průjezd vozidel  hasičské a záchranné služby a policie ČR. Daná stavba nebude mít vliv na
činnost hasičského záchranného sboru

Ve VikÝřovicích: Červenec 2019 Vypracoval: Jiří Žváček



STAVBA: Finanční spoluúčast SSOK na stavební úpravy
komunikací 111/36915  Hostice  a  111/36917  Bartoňov-
Radomilov po výstavbě kanalizace

ZHOTOVITEL:   společnost "Ruda nad  Moravou  -kanalizace a ČOV -OHL ŽS  &
EUROVIA CS  & lNSTA"

REKAPITULACE STAVBY:

Objekt Popis Cena

SO  16.1 Komunikace  -IH/36915  a  111/36917 5  681  765,68  Kč

SO  16.1.1 Propust v  km  0,356  -silnice  111/36915 3  221,50  Kč

SO  16.1.2 Propust v  km  0,945  -silnice  111/36915 135  007,82  Kč

SO  16.1.3 Propust v  km  1,403  -silnice  111/36915 74 440,32  Kč

SO  16.1.4 Propust v  km  1,477  -silnice  111/36915 6183,75  Kč

SO  16.1.5 Propust  v  km  1,750  ~  silnice  111/36915 67 308,00  Kč

SO  16.1.6 Propust  v  km  1,810  h  silnice  111/36915 2 448,00  Kč

Celkem  bez DPH 5 970  375,07  Kč

D P H  2 1 O/o 1253  778,76  Kč

Celkem s  DPH 7 224153,83  Kč



€iAspe
Stavba:

Finmů: 8poločnost Ruda  nad Morwou -kanalLzac® a ČOV -OHL ŽS & EUROVIA CS & lNSTA"

Rozpočet stavby
Flnanční spo]udčast S§OK na stav®bní ú pravy komunlkacl llm6915 Hostlce a lllA6917 Bartoňov-
Radomilov po výstavbě kanallzace

očet:                                                        8016.1  Komun]kace -l[lA60i5 a iLmLti:ii7llg.|tm=|r.-ď.T.|.|.|L.2|al-Jf±1.„...,_Pr:T/-l...l.]L.».`

01

0                          Všeobecné i(onmko.. orlc.                                                                                                                                                                                 86 000.00

1                                       11                                   031001 ZARIZENI STAWN TE  -ZRIZENI   PROVOZ   DEMC>mAZ KPL          1             1,000000            1            25  000,00           1            25000.00
zahmuje obj dk 'o, m  povoienó  nókliady  ns  poffzoní  (®vom.  pronajom) ,  provozovánl,
udtiování a i zhotovii®lova zařízení

1                                 21                              033501 SLUZBy ZAJISTUJ CI  F`EGUL   PREVED A OCHRANU VEREJ DOPRAVY KPL          1            1.000000            1            45  000,00           f            45 000,00          '
zůt`muíe obldnateiem Dovoisné rLákiadv r`a službv Dro zhotovi(oie

13 043002000 1 ZKOUSKy A OSTATNI  MERENl KPL           1              1,000000            1             15  000,00            1             15000.00           1

zahmuj® voškeró  náklady spojen6  8 objednatel®m požadovanými zkouškami - dle
ČSN   TP TPG,  o§tstních  i)řsdoisů  komDletní  rsvize   komDlotní tlakové  zkouškv

1                           Z®mní Dráa®                                                                                                                                                                                                                                                                                            45 39 000

5 KomLmlkac® 5 521  622JZ8
1                                 51                           5675451 VRST PRO OBNOV A C)PR  RECYK ZA STUD CEM A PEN ASF 1.L DO 200MM M2            1       10781,000000      1               306.00               1         3298986,00        1

silni® 3691 5
-  pÍov®doní  r®cyklace  dl®  pfedepsanóho tochno!ogickério  přsdpisu.  zhutnění vrstvy v

pbdopsané tioušťce
• tpíavu napoi®n`, ukonč®ní
-  nezahmiiíe  Do3třikv_  náiórv

1                                  61                           5675411 VRSIVY PRO 0BNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM M2            1        7250.0000001                244.80               1         1774800,00        1

stlnioB  36917
•  provodeni  recyklace  dle  predepsanóho (®chnologickóho  prodpisu.  zhutn6ní  vrstvy v

předepsané  tloušťce
-  úptavu  napojoí`Í.  iikončenl
- nozahmuio i)ostfikv  nůtě~

1                                    71                  5722131111 VYSPRAVENI  KIUJN IC RECYKLATEM M3             1           412.400000         1                 290.59                1            119  839.32          1

dosvDónl kramw a siezdů rec\ildótorn v orůrrŘmé š. 0.5 m a «. 0.1  m
- dodárií r®cyklálu v požadwané  kvslitó
• očtětění podkladu
-uložení recykióiu díe  pbdepsaného tecmologickóho přBdpisu, zhutí`ě r`Í vrstvy v

prodopsané  tioušťce
-zřiz®ní  vmvy  boz tozlišoni  Šířky,  pokládóní vrst\/y po  etapácht  vč®tně  pracovn ích

§par a spojů
- úpmvu napojenl,  ukončení
- nozahmuie ix)střikv   náiěrv

8|                577146111|
ASFALTOW BETON WSTVA LOZNA ACL 22 TL. 50 MM  S   DO 3 M Z m2           |       2015,590000      |               162,73              |          327996,96
NEMODIFIKOVANÉHOASFALTU
silnioe 3691 5
• dodání směsl v požadované  kvaldĎ
-  očíštění  podkladu

-uiožení §mčsi dio prsdepsané ho t.crmoiogick6ho predpisu , zhutněni vr8(vy v

předepsanó  lloušťce
-zř(zeni  vrstvy  boz rozlišeni  š iřtq/,  pokládání vr6tvy  po  etapách.  věetně  pracovriícn

spar a sPoJů
-tpravu napojení,  iikončení podél obrubníků,  dilaiačn ích zah.zen í. odvodňovscích

proužků,  odvodřK)vačů,  vpustí, 5achet a pod.
- n®zahmuje postřiky, náiěry
-nozahmiiio tě 3nĎní pod6l obrubnlků. d\latsčních zařl.zoní.  odvodr®vacích proužků,

odvodrovačů  vDuslí   šschet s Dod
8                         Potmbl                                                                                                                                                                                                                                                                                   29 753.40

1                                 91                              899221 VYSKOVA IPRAVA MRIzl KUS           1              3.000000            1               1411,00             1              4  233,00             1
- položks vyškovó  ®ravy zahmiijo všochny nutnó  práco a matenáv pro zvyšenf nobo

§nTženT zaríz®ní  (vČ®tné  nutnó  úoraw  stávaiicího  Dovrchu  vozovkv  n®bo  chodr`Íku).

1                               101                               099231 VysKOVA UJRAVA KRycICH  HRNCU KUS           1           36,000000          1                708,90               1            25  520,40           1
-položka vyškovó  Ú]ravy zahmuje všochny nutné  práce a matonůly pro zvý5ení nobo

§n lžení zaflzení  ívčotnó  nuiné  úoíaw  stávaiicího  Dovrchu  vozovkv  n®bo  crtodníku\`



€iAspe
Smba:

Fima.  §polsčno6t HRuda md Momvou - ksiislkac® a ČOV - OHL ŽS & EUROVIA CS & lNSTA-

Rozpočet stavby
Flnanční spoluúčast SSOK na stavobnl ú pravy komuníkaoí IW36915 Hostico a lw36917 Bar(oflov-
RadomlLov po výstavbě kana[lzace

R        očet:                                                           S016.1.1  Pro   (istvkmoJ56-€llnLce lllA6915-         1 ----:-T-        _
._1

1                           Z®mril    dc®                                                                                                                                                                                                                                                                                          322160
1                        129957                                l   T   N   POTRUB   DN D0 500MM                                                                                                                              M                         10,000000                          322.15                            3 221.50

-vodorovná a svislá dopmva, přomístění.  přoložení,  manlpulace s výkopkom a  u)ožení

naskládku   baz         latku



Fima: spoločnost 'Tiuds nsd Moravou - kanal)zace a ČOV -OHL ŽS & EUROVIA CS & lNSTA"

Rozpočet stavby
Finanč rií epoluú čast SSOK na stavebnl úpravy komunikacl llL/36916 Hostlce a lll/3e917 Bartoňov-
Radomllov po výstavbě kaiializace

1121132931 Zbmrií t>rLc®HLOUBENIRyH  SIR  DO 2M  PAJZ  I  NEPAZ TR   111 5 992.50M315,00000011198,5015992.50            1

dočist6nl výkopu po odsmnónl staróno zděr\óho propustu pro rx)kládku novóho
poÍožka zshmujo:
-  vodorovnó a  §vi§lá doprava,  př®mígtění.  přBlož®ní.  manipuiace  s  vykopkem
•  kompl®tní provedoní vykopávky nezspsžonó  i zapažené
• oŠ®tř®ní  výkop!ště  po  celou  dobu  prác®  v  něm  vč.  klimalickýcti  opatroní
•  ztížoní  vykopávok v  blízko§ti  podzemního  v®d®ní.  kon§trukcí  a  objektů vČ  iejlch

dočasného zajištění
-z(íž®ni pod vodou.  v okolí vybuěnin,  ve stlsněnýcri prostorech a  pad
• těžoní po vrstvách.  pÉsech a po iiných nutných Částech (figurách)
-ě®rpů`l vody vč   č€rpaclch jímsk,  potnibT a pohotovostní čeTpací soupravy (viz

uBtanovoní  k pol.  1151,2)
-  potřobnó  snízení  h!adiny  podz®mní  vody
-(éž®ní a rozpojovéní iedno"\rých  balvanů
-\o^ahovónl  a  nošerií vykopku
-Svahování a  pre3vah.  svahů do kon®Čn6ho tvsru, vyměria  homin v  podioží a v piáni

znohdm}cenó klimatickými vllvy
-®vomuslně  nu(nó  druhotnó  rozpojení  odstřolenó  hominy

ručnl vykopávky.  odgtranění kořenů a nspsdávek
- pažerií. vzopření a rozspřoní vč.  přepažovóní (vyjms Štětovych stěn)
- úpravu,  ochranu a očišténí dna. zák(adovó spáp/.  stón 8  §vahů
-odvedení  n®bo  obvodení vody v okolí  vykoplštč  a  ve  vykopišti
-tfídění vykopku
-vešksíé  pomocnó konstrukce umožr"ilcí provedení vykopávky (přtiezdy,  sjezdy,

n6jozdy,  lešoní.  podpěr   kon§tr.,  přomostění,  zpevněr`Ó  pÍo€ny,  zakrní  a  pod.)
• nezahmuje uložoní z®mny (na skládku, do násypu) ani popla(ky za skládku,  vykazují
-'...,

2 Základv 3 008.32
1                                    31                                 272311 ZAKIADY Z PROSTEHO BETONU M3            1             1,120000            1              2  686,00             1              3 008.32             1

IoŽ® t)od bet Dfopust 8.0 x 1.4 x 0.1   -1.12 m3

• dodání   Č®rstvého   betonu   (botonové   smé§i)   požadované   kvslity.   ioho   u)ožení   do

požadovanólio tvsru pfi iakókoliv hustotč vyzluže, konzistenci  čerstvého  betonu a
způsobu  hutnónl.  o§otřoní s ochísnu betonu,
• zhotovení nspropustného.  mrazwzdomého betonu  a botonu  požadovanó trvaniivostiavla®biostí,

•  užnl  potřebných  přl'sad  a tecrinologlí  vyroby botonu,
-zfízoní pracovních a dilatačních  §par.  včeině  potřebných úprw, vyplně.  viož®k,

opracování.  očištění  a  ošetřoní,
- bodrténí   požadovaných   konstr.  (i ztmconó) s jpíavou   dle požadovsné   kvaiity

povrchu betonu. včetně  odb®dřnvscích a od§knjžovaclcn  pros`řodků.
•  podpěmé   koristr.  (3kruže)  a  lešorií všoch  drut`ů pro  bodn6ní.  uložoní  ěerstvého

b.tonu, vyztuže a  doplrkových konstr . vč   požadovaných otvorů, ochramých a
bezp®čnostních  op8\ření  a  zákiaciů (Ďchto  kon8{rukcí  a  lešení,
-vylvořoní  kotovních  čel.  kap®s,  ná]flků.  a  sodel.

-zřtzení   vŠoch   požsdovanýcn   otvorů.  kspos. vyklonků,  prostupů,  dutln. drážek a

pod..  vč.  ztíž®ní  práce  s  q)rav   ko!®m  nlch,
- úprsvy pro osazoní vyz(užo,  doplrkovycti  konstrukcl a  vybavenl,
• Ú)ravy povrchu pro položoní požadované  koíace.  povlaků a  nátsrů,  přtpadně
vyspravoní,-ztíženlpráce  u  kabelovýcti a injektážních IÍubek a osta(ních zaffzení osazovaných do

botonu.
-koristrukce botonovych  kloubů.  upevněnl  kotevn ích  prvků a doplfkových  konstrukcí.
• ná!óry zabraňující soudržno§i betonu  a bedněn|
• výplh, těsněnl   a tmeloní spar a spoiů,
-  opatřerií   povrchů   beionu   Lzoiací   protl  z®mní  vlhkosti  v  částech,  kde  příjdou  do  styku

8o zominou  nobo ksm®nivom.
-  pnpadnó  zřlzerií  §pojovací vrstvy  u  zdklsdů,
• Úprsvy pro osazoní z4ř(zení octmny konstmkc® proti vlivu  bluclných proudů,

5 Komunlk&c® 3 009.00
1                              4 i                           563301 vozovKovE vRSTvy zE snRKODRTl M3            1             5,000000            1                601,80               1              3 009  00             1

obsyo orooustu hutrŇriÝ Dci vrstvóch max.  0.3 m
- dodání kamoniva prodop3ané  kvamy a zmitos(i
-  rozprostřoní  a  zhidnční  vístvy  v  přsd®psané  tloušťce
• zň.zení vrst\q/  boz  rozllšení  Šífky,  pokládání  vÍ§lvy  po  otapách
- nazahmuie i]o§tflkv  nátěrv

9 O.tatní kon.t"kc® 8 i)ráa®                                                                                                                                                                                                                          106 998 00
1                                    51                                 918361 PROPUSTY Z TFWB DN 800MM M              1             8.000000            1              5  329.50             1            42  636 00           1

Položks zatimuje
• dodání a položení  poirubi z tíub z dokumentací pbd®p88n6ho matenálu a

před®p3ůnóho průméru
• případné  q)rÉ]vy trub  (zkrácenl.  šikmé  seřl'znuti)

NazEihmui®  tJodkladnr vretvv  a  ob®tonovóní
1                                61                         9185E2l CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRU13  DN DO 800MM KUS          1             2  000000            1            22  355  00           1            44  710 00           1

Poiožka zahmui®'
zciivo z iomovóho kam®n iia MC ve tvaru, prodepsan`m zadávací dokumontací
vyspórování zdiva MC
řlm§u zo ž®lozob®tonu včotně výztuže,  pokud je př®d®pganá zaclóvací dokumemscíNazahmui®zóbradlí

1                                  71                           9661381 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE  NA MC S  ODVOZEM DO 20KM M3            1             8.000000            1              2  456  50             1             19  652  00           1
po!ožka zahmuje.
• rozbourání konstrukce bez ohlodu na použÍ{ou technoiogii
-v®Škeíé  pomocrié  konstrukc®  (l®Šení  a  pod.)
•  voškerou  rrianipulsci  s  vybouranou  sutí  a  rimotami  včetně  uložení  na  skládku.

Nezahmujc  poplatok z8 6kládku,  ktery §e vyk&uie v položce 0141" (s výjimkou
mal6ho množstvl boursného matenélu ,  kdo jo možnó  poplatok zahmout do iodnotkové
ceny bourání -tento fakt musl být uvodon v doplňujTcím textu  k poiožce)
•  v®§keró  další  oróce  i]lvnoucí z technolooickóho  Dřodoisu  a  z  i>la(ných  Dřadoísů



eiAspe
sdvbe:

FinT.a. společnost 'Ruda nsd Moravou - kanalLzaco a ČOV - OHL Ž6 & EUROVIA CS & lN3TA.

Rozpočet stavby
Flnanční spoluóčast SSOK m stavební úpravy komunlkací IW36915 Hostic® a lll/3e917 BaTtoň ov-
R&domlLov po výstavbé  kanelízac®

čot:                                                            So t6.1.3 Pro   ustv km.,403 -sllnlce lllB0915--1 '            -=-             =-`-            _
1                         2                      3                                                                              4                                                                                 5                          ó                               0                               ío

0                        Vbobecné  konstrukce a prác®                                                                                                                                                                                                                       12 0oo.oo

zshmuje  voškoró  fmplslky  provozovateli  sklfflky 3ouvisející  s  uložer`Ím  odpadu  na
skládco

1 Z®t"ní DrÁc. 4 794.00
1                                   21                                132931 HLOUBENI  RYH  SIR  DO 2M  PAZ  I  NEPALZ TR   111 M3            1            4  000000            1             1198 50            1             4  784  00

dočištční vÝkor" w odstranónl stsróho zdónól" oroDustu i)ro ix)klódl<u nového
Polozka zstir"je.
• vodoíovná a  svislá doprava,  přomístění,  přBložoní,  rnariipulace  s  výkopkem
- komploiní pÍovedení vykopá`/ky nozjapažoné Í zspažoné
-  oše(roní výkoplště  po  c®lou dobu  próce v  nĎm  vČ,  klimstických  opatJení
-ztížoní vykopá`/ek v  b)ízkosti  podzemního vedení,  konstrukcí  a  objektů vč.  jejich

dočasného zoji§tění
• ztižení  pod  vodou.  v  okolí  výbušnin,  ve stísněnýct`  prostoroch  a  pod.
-téžoní po vrswéch,  pásech a po jíných r`utných  čásiecn  (figurách)
• čerpáil vody vě   ěerpaclch iimek,  polrubl s  pohoiovostní čerpací soupravy (viz

i6larK)voní  k  FN]1    1151,2)
-  po(řei]iié  sníženi  riladiny  podzemní vcdy
-tóžonl a .ozmjovárií iednotiwýcti balvanů
-  vytahovóní a  nošoní  výkopku
-svanování s  pre§wh. svahů do konočnóho tvaru, vyména  homin v podloží a v pláni

znordnoc»nó klimallckýmí vlivy
-  eventuelně  niftné  druhotné  rozpo/onT cdstřeloné  hominy
-  ručflí  vykopávky.  odstranění  kořenů @  napadh/ak
-  pažoní,  vzopřenl  a  roz®přonl  vč   přspažovánl  (vyjma štětovycn  stěn)
• ibraw,  ochranu @ očjš`ění dna, základové spáry, stěn  a svahů
-tivodoní n®bo  obved®ní vody v okolí vykopiště  a  ve vykopišti
• třídění  vykopku
-vtikeró  pomocíté  koristrukce  urnožňLii(ci  provedení vykopávky  (ph'iezdy,  s]ezdy,

nójozdy,  lešení.  podpěr  konstr ,  přemostění,  zp®vněné  ploctiy.  zakrytí  a  pod  )
•  nezarimuie  uložení  zeminy (na  sklódku,  do  násypu)  ani  poplatky za  skládku,  vykazují

i           .'    '          -          ,

2i31272311 Zm,dvZAKLADY Z PROSTEHO BETONU 3  008.a2M311.12om12686oo13oo8.32            1

k)že  i)od bst orot)ust  8.0 x  1.4  x 0.1   -1,12 m3

-dodání   č®Ístvého   betonu   (betoí`ové   sm6si)   požadované   kvslny.   jeho   iiložení   do

požadovaného tvaru přl jakókoliv hustolě výztuže, konzistsnci  čerstvého betonu 8
způsobu  nutnĎní.  ošolrBní a  ochranu  botonu.
-zholovení nepropustn6ho.  mrazuvzdomého betonu a  botoriu požadované trvanlivostiavlastnodí,

-  užiil  potřobnýct`  př]sad  a  tocmologií výroby  betortu,
-zřl'zeni prscovních a dilstačních spar, včotně potřebných `:prav.  výplně.  vložek,

opracwái l,  očištění  a  ošotřerií,
• bednění   požadovaných   koristr   (i ztrscené) s úpravou   dle požadované   kvslity

povrchu  botonu,  včetně  odbedrH)vacích  a  odskružovacích  prostředků.
•  podpémé   konstr`  (skruže)  8  lošení  všech  druhů pro  bodněnl,  uložení  čerstvého

betonu. výztuže a dopl"ovýct`  konstr . vČ   požadovaných otvorů, oct`ranných  a
bezpmostních opůtroní s zákLadů těcmo konst"kcí a  lošení,
• vytvořoní  kotevních  č®l.  kapes.  nálrlků,  a  sed®l,
• zřízsrií   všech   požadwmých   ot\n)ú kap®§, vyklenků, prostupů, dutin, drážok a

Fod  , vč   ztížení práoe a ťprav   kolom ních,
- ťpíavy pÍo osazení výztuže, doplrko\ých konstrukcl a vybavení.
- teravy powchu pro položení požadovanó izoiace,  poviaků a Íiáiérů,  pfl.pedně

Vysprav®nl.
-z!ižení próce u  kabelových  a  injektážnícn tmbok a osisiníct` zařl.zenl osazovanýchdobdonu,

-  konstrukce  b®loflových  kloubů,  upovnění  kotevních  prvků a doplrkovyct`  konstrukcí.
-nátěry zabrGmjící soudržnost betonu a bedněn(.
-výplň.  tósněnl   a tmelení  spar a  spoiů.
-opatfBní   povrchů   betonu   izolscí   proti  zemní  vlhkosti  v čóstoch,  kde  přijdou  do

dykii 6® zominou nobo kamenivom,
- případné zřizoní spojovscí vístvy u z&ladů,
-  L®rsvy  pJo osazení zarízení  oct`rany  konstrukce  proti  vlwu  bliidnýct`  proudů.

5'41583301 KomuRlkac®VOZOVKOW VRSTVY ZE §TE RKODRTl 3 000.00M3150000001601801300000            1

obsvo  FwoDustu I.utněriÝ Ex. vrstvóoh  max.  0. 3 m
-dodání  kam®niva  p7edopsanó  kvalíty  a zmitosti
-  rozprostřenl  a  zhutnění vístvy v  předepsané tíoušťce
• zřizenl  víslvy  bez rozlišení šlřky,  pokládéní  vrstvy  po  otapách
- nBzahmuio mstřlkv   nilěrv

® O.tdí konmko®. t>do.                                                                                                                                                                                              6i e2®.oo
1                                 51                           0183461 PROPUSTY Z TRUB  DN 400MM M             1             8.000000           1             2  040 00            1             10 320 00          J

Položka zshmL!je
-  dodánl  a  položení  poirubí z trub z dokumentací  předepsaného  msioriálu  a

předepssrtého uhěru
-  pffpadnó  úpíavy trub  (zkrác®ní,  Šikmé  98ríznutí)

Nazahmuio Dr}dkladní vrstvv a oboto")vánl
1                                 61                          0185821 CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB  DN DO 400MM KUS          1             2.000000            1            10 285.00           1            20 570  00           1

Položka zahmute,
zdivo z lomovóho kamon  na MC ve twni,  prodepsaným zadá\/8cJ dokumoniscí
vyspárování zdiva MC
ffmgu zo žolezDbotom vč®tně vyztuža,  pokud ie předepsaná zadá\Íací dokumeniacl
Nmhmujo zábíadlí

1                                 71                           9001381 BOURÁNl  l{ONSTRUKCI  Z KAMENE  NA  MC  S  ODVOZEM  DO  20KM M3            1            0,000000           1             2  456  50            i             14 739`00           1

položka  zahmuje:
-  rozboiiíůií  koristrukce  bez ohlodu  m  použttou technologii
-vstkeré  pomocné  konslíukce  (Iešoni  a  pod  )
•  veškBrou  manlpulac(  s \/ybouranou  sutí  a  hmotaml  včotriě  iiložení  na  §kládku

NezůhmuJe  poplatek za skiádku,  ktorý se vykazi.je v poiožce oi4r (s výjimkou
malóho množství bouranóho  matoiiálu.  kde j6 možné poplat®k zahmout do jednotkové
oBny bourání -ienio fakt musí bft uveden v doplň`ijícím textu k položce)
-  veškeré  další  píáce  plynoucí z technologickóno  předpi§u  a z platnýct`  předpisů



eiAspe
Stavba:

Flma: 8poločnost 'Ruda nad  Moravou - kanalizsco a  ČOV - OHL ŽS & EUROVLA CS & lN§TA-

Rozpočet stavby
Flnančnf Spoluúčast SSOK na stavebTil ú pmvy komunlkacl lw36016 HostLce a lw3e917 Bar(oAov-
Radomllov po výstavl)ě kanallzace

Roz  očet:                                                          8016.1Á pro  ust v km lA77 -si[iiic® lllA6915_----\-`-
F=TT=l     |TEfflE=~=„=-p„„_.„„._|  u  1  u-  1   mff   1  :t==  |



aiAspe
Staylm:

Fím8: 8polečnost muda nad Moravou - kansllz4ce a ČOV -OHL ŽS & EUROVLA CS & lNSTA"

Rozpočet stavby
F]nančnl spoluúčast SSOK na €tavebnl d pra`/y komunikacf l]L/36015 Hostlce a lw36€17 Bartoň ov-
Radomllov po výdvbě kamllzmce

9                        0.tmí konstnJka® a DrÁe® 63 308.0o
I                                    21                            9111A3I ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M              1             6.000000             1                 127,50                1                 765.00                1

no vti)ku i vÝtoku

položka zůhmuje,
-d®mon(áž a  odslranóní zařizen í
•  leno  odvoz  r`a  oředeossr`Ó  mí§to

1                                     31                             9111Bli ZAÉRADLI  SILNICNI  SE  SVISLOU  VYPLNl  -  DODAVKA A  MONTA2 M               1              6,000000             1               1912.50              1              11475.00            1
vÝměria na `rioku i výtoku

položka zGhmiijo:
- dodéní zébrsdlí včotně  předepsanó  povíchové  ťpravy
- o8az®ní sloupků zab®rsněním nobo osazenTm do belonových bloků (včetně

betonových bloků a nutných zomnlch  prací)
-t)ffoadné  boclněnl  í tritbkii\  betonovó  Datkv v  aabionovó  zdi

1                                 41                          9185H2l CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO  1400MM KUS           1              1.000000             1             46155.00            1             46155.00            1

Položka zahmuje:
zdivo z lomové ho kam®n na MC v® tvaru.  pbdopsůným zadá\Íaci dokumentacl
vyspáTovóní zdivs  MC
řlm§u ze želozobotonu vč®tně výztuze.  pokud je pfedsp38ná zadávací dokumentací
N"hmujozábradlí

1                                  51                           9661381 BOURANI  KONSTRUKCI  Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3            1             2,000000            1              2  456.50             1              4  913 00             1

položka zahmiJjo.
• rozbourání konstrukce bez otiledu m použftou loctmologii
• voškoré  pomocrió  kor`strukce  (lošoní  s  pod )
-voškorou manipulacl s vyboimnou gutí a hmotami včotně  uložoní na skládku

Nezahmuj® poplstok za skiáciku.  kt®rý so vykazuie v po!ožce 014ť (s vyjimkou
malóho množství boursnó ho materiálu,  kdo je možnó  poplstsk zahmout do jednotkovó
cony bouráni -tento fakt musí být iw®don v doplřuiícím t®xtu  k položce)
-vešk®ré  další  práce  plynoucí  z technoloaickórto  přodpisu  a  z  platných  předpisů
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