
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-181/1073/200/20/2019

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, ETAPA 1 - 
Králíky“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
I Č O: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec - ředitel
Ing. Antonín Jalůvka - jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. - jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Synek - technický náměstek

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek - technický náměstek

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
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(dále jen „Objednatel“)

II. STRABAG a.s.

Zastoupený - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové 
Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. 
B 7634

Bankovní spojení:

Číslo
je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z př idané hodnoty, ve znění pozdějších př edpisů
E-

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RD/2019/089 Číslo stavby zhotovitele: RD

(dále jen „Zhotovitel“)
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I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo
č.SMLO-181/1073/200/20/2019, na zhotovení díla „Oprava silnice III/31224 Králíky - 
Prostřední Lipka, ETAPA 1 - Králíky“ ( dále jen „Smlouva“ ).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy 
mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

12.822.339,30 Kč (Slovy:
Dvanáct milionů osm set dvacet dva tisíc tři sta třicet devět korun českých a 
30/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 2.692.691,26 Kč (Slovy: Dva miliony šest set devadesát dva tisíc šest 
set devadesát jedna korun českých a 26/100).

Cena včetně DPH činí 15.515.030,56 Kč (Slovy: Patnáct milionů pět set patnáct 
tisíc třicet korun českých a 56/100).

2. Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky zůstávají beze změny.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky 
plnění Smlouvy mění takto:

1.Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 130 kalendářních dnů od předání 
staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli 
(předpoklad dokončení nejpozději do 31.05.2020).

2.Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze 
změny.
Odůvodnění: z důvodu navýšení objemu stavebních prací (oprava objízdných tras).

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku jsou ZBV č. 1 a 2 vč. odůvodnění a žádost o posunutí termínu 
dokončení díla.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
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4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 
Za Objednatele:

V Hradci Králové dne 
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav 
Němec

Digitálně podepsal 
Ing. Miroslav Němec 
Datum: 2019.11.27 
10:37:02 +01'00'

Ing. Radek 
Novotný

Podepsal Ing. Radek Novotný 
DN: cn=lng. Radek Novotný, c=CZ, 
o=STRABAG a.s. [IČ 60838744], 
ou=841/ 0837,
email=radek.n ovotny@strabag.com 
Datum: 2019.11.27 13:42:30 +01'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové 

STRABAG a.s.

Pavlína
Jiříčkové

Podepsal Pavlína Jiříčkova 
DN: cn=Pavl(na Jiříčkova, c=CZ, 
o=STRABAG a.s. [IČ 60838744], 
ou=841/2903,
email=pavlina .jirickova @s t ra b a g .co m 
Datum: 2019.11.27 13:32:11 +01'00'

Pavlína Jiříčková
ekonomický vedoucí oblasti 
Hradec Králové STRABAG a.s.
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Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

g sfdi
STÁTNÍ fond DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

OPRAVA SILNICE 111/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, 
ETAPA 1 - KRÁLÍKY

ZBVč. 1
SO 101 Komunikace

Předkládá:
Jméno:
Funkce:

Schvaluje:
Jméno:
Funkce:

technik

Technický náměstek

*nehodící se škrtnětě

datum: 25.11.2019

4
1

pod^g i
datum: 25. II. 2019
vyjádření: schvaluji -neschvaluji*



Správa a údržba silnic
PardubickoN i ki u»

g sfdi
STATNI FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: OPRAVA SILNICE 111/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, 
ETAPA 1 KRÁLÍKY

číslo a název SO/PS: SO 101 Komunikace 

číslo ZBV: 1

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy Součást
dokumentace ZBV

Počet
stran

Seznam dokladů a příloh k ZBV ANO 1
Krycí list ZBV ANO 1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. ANO 2
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. ANO 2
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. ANO 2
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS ANO 1
Přehled změn stavby ANO 2
Rozpis ocenění změn položek ANO 8
Změnový soupis prací ANO 46
Stanovisko projektanta PDPS ze dne 13.11.2019 ANO 3
Zápis v SD list č. 1541372 ze dne 27.08.2019 ANO .1
Zápis v SD list č. 1541377 ze dne 03.09.2019 ANO 1
Zápis v SD list č. 1541379 ze dne 05.09.2019 ANO 1
Zápis v SD list č. 1541390 ze dne 20.09.2019 ANO 1
Zápis v SD list č. 1541391 ze dne 23.09.2019 ANO 1
Zápis v SD list č. 1541397 ze dne 01.10.2019 ANO 1
Zápis v SD list č. 1541399 ze dne 03.10.2019 ANO 1
Zápis v SD list č. 1541400 ze dne 04.10.2019 ANO 1
Zápis z KD č. 1 ze dne 11.09.2019 ANO 3
Zápis z KD č. 2 ze dne 25.09.2019 ANO 3
Zápis z KD č. 3 ze dne 16.10.2019 ANO 3
Fotodokumentace ANO 12
Cenové posouzení nově vzniklých položek ANO 16
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Krycí list ZBV

Název stavby:
OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY 

evidenční číslo stavby: 2016-017-0122

ZBV číslo:

01

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel: Zhotovitel:

SÚS Pardubického kraje STRABAG a.s.

Doubravice 98, Pardubice Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00085031 IČ:60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) 
(dle § 100 zákona č. 134/2016 

Sb.)

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Změny neměnící celkovou 
povahu veřejné zakázky (dle 

§222 odst. (4) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

300 140,26 Kč -79 916,32 Kč 220 223,94 Kč

Změny nezbytné (dle §222 
odst. (5) zákona ě. 134/2016

Sb.)

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

2 015 979,20 Kč -140 993,62 Kč 1 874 985,58 Kč

Změny nepředvídané (dle §222 
odst. (6) zákona č. 134/2016

Sb.)

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

328 618,62 Kč -11 688.18 Kč 316 930,44 Kč

Záměna položek (dle §222 
odst. (7) zákona č. 134/2016

Sb.)

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

0,00 Kč 0,00 Kč • 0,00 Kč

Celkem v ZBV
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

2 644 738,08 Kč -232 598,12 Kč 2 412 139,96 Kč
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Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: ZBV číslo:
OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNI LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY

01evidenční číslo stavby: 2016-017-0122

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel: Zhotovitel:

SÚS Pardubického kraje STRABAG a.s.
Doubravice 98, Pardubice Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00085031 IČ: 60838744

Popis změny

1) Ve výkresové dokumentaci PDPS se uvažovalo s položením kamenných obrubníků v km 0,000 - 0,160. Tyto obrubníky však nebyly 
součástí výkazu výměr, viz vyjádření AD ze dne 13.11.2019. Ve změně tedy dochází k doplnění této chybějící položky. Zadavatel při 
zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému 
povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s 
využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy 
postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat, jelikož projektová dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována 
profesionálem vc svém oboru. Týká se pol. č. 113.
4) Ve výkresové dokumentaci PDPS byla v rozhraní mezi asfaltovým krytem a kamennou dlažbou navržena žulová dvojlinka, která měla 
být uložena do MC. Tato dvojlinka však chyběla ve výkazu výměr, viz vyjádření AD ze dne 13.11.2019. Ve Změně tedy dochází k 
doplnění chybějící položky žulových kostek. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. 
vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení 
platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou 
neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat, jelikož 
projektová dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována profesionálem ve svém oboru. Týká se pol. č. 114.
8) Během realizace byla v km 0,210 v místě nově navrženého dopravního stání objevena kanalizační šachta. Šachta byla objevena po 
odstranění stávající konstrukce, tato šachta nebyla součástí zaměření, viz vyjádření AD ze dne 13.11.2019. Nově objevená šachta byla 
opatřena litinovým poklopem. Ve Změně tedy dochází k přidání položky na nový litinový poklop. Jedná se o nepředvídanou změnu, jejíž 
potřeba vznikla v důsledků okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vznik změny zapříčinily 
nepředvídané fyzické podmínky, které se objevily až v průběhu realizace stavby, kdy byla objevena kanalizační šachta, která nebyla 
součástí původního zaměření. Týká se pol. č. 115.
17) Na základě vyjádření policie ČR a na základě chybně stanoveného počtu sloupků dopravního značení v PDPS dochází k jejich 
úpravě, viz vyjádření AD ze dne 13.11.2019. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. 
vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení 
platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou 
neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat, jelikož 
projektová dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována profesionálem ve svém oboru. Týká se pol. č. 82, 86.
Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
byly splněny.
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Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona ě. 134/2016 Sb.

Název stavby: ZBV číslo:
OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNI LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY

| evidenční číslo stavby: 2016-017-0122 01

| Číslo a název SO/PS: SO 101 Komunikace
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopad Změny na cenu Stavby a Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn kladných a
SO: kladných záporných Změn záporných celkem

(v Kč bez DPH) 328 618,62 Kč -11 688,18 Kč 316 930,44 Kč
| Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) Datum:

zaměstnanec Objednatele určený v 
rámci organizační struktury k 

vyjádření k ZBV - Ing. Jiří Synek

Iechnický dozor stavebníka Jméno:

Jméno

Datum: 25. 11. 2019

Datum: 25. 11. 2019

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SOZPS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež 
jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek 
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v_
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Da«lm:25. 11. 2019Oprávněná osoba 
Objednatele:

Zhotovitel:

Jméno:

Datui45. 11. 2019

Podp

Podpis:
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Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona ě. 134/2016 Sb.

Název stavby: ZBV číslo:
OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY

evidenční číslo stavby: 2016-017-0122 01

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel: Zhotovitel:

SÚS Pardubického kraje STRABAG a.s.

Doubravice 98, Pardubice Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00085031 IČ: 60838744

Popis změny

3) V návrhu PDPS se v km 0,306 - 0,322 uvažuje se zřízením autobusové zastávky. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že do plánované 
zastávky zasahuje stávající oplocení, které je v rámci výstavby nezbytné zbourat a znovu vystavět, viz vyjádření AD ze dne 13.11.2019 a 
zápis v SD list ě. 1541397 ze dne 01.10.2019. Týká se pol. č. 47 (+0,081 t), 71 (+37,500 m2), 110.
7) Během realizace zemních prací v km 0,240 - 0,320 bylo zjištěno neúnosné podloží krajnice v místě uložení obrubníků, viz vyjádření 
AD ze dne 13.11.2019. Ve změně tedy dochází k nezbytné sanaci podloží pomocí vrstvy ze ŠD, viz zápisy v SD list č. 1541399 ze dne 
03.10.2019 a list č. 1541400 ze dne 04.10.2019. Sanace je nezbytná z důvodu zachování požadovaných parametrů na únosnost zemin. 
Týká se pol. ě. 118.
9) Během realizace bylo zjištěno, že se v km 0,111 nachází uliční vpusť, která je v havarijním stavu. Danou vpusť je nezbytné nahradit za 
novou, s náhradou vpusti je spojené zřízení nezbytné přípojky této nové vpusti do nové kanalizace. Dále byl v místě přípojky objeven 
starý kamenný propustek, který je nezbytné nahradit za nový. Nové potrubí je zřízeno na náklady města Králíky, viz vyjádření AD ze dne 
13.11.2019 a zápis v SD list č. 1541372 ze dne 27.08.2019 a list č. 1541378 ze dne 05.09.2019. Týká se pol. č. 1 (+19,017 m3), 5, 20 
(+8,800 m3), 22, 30 (+8,178 m3), 31 (+4,925 m3), 33 (+2,709 m3), 50 (+0,400 m3), 72 (+7,350 m), 77 (+1,000 kus), 79 (-1,000 kus),
111.
10) V návrhu PDPS se uvažovalo ve staničení v km 0,340 s ponecháním kanalizačního kónusu v místě autobusového zálivu. Po zhotovení 
autobusového zálivu bylo zjištěno, že kanalizační šachta má nízkou výšku a kanalizační kónus je nevyhovující, viz vyjádření AD ze dne 
13.11.2019. Ve Změně tedy dochází k osazení přechodové desky místo nevyhovujícího kanalizačního kónusu. Provedení Změny je 
nezbytné z důvodu zachování správného výškového osazení šachty v úrovni autobusového zálivu. Týká se pol. č. 119.
14) V návrhu PDPS se na základě zpracovaného diagnostického průzkumu uvažovalo, že tloušťka stávající vozovky bude v km 0,411 - 
0,560 450 mm. Na tento předpoklad byl také navržen způsob úpravy vozovky. Během realizace bylo však zjištěno, že stávající vozovka je 
pouze tloušťky 250 mm. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o provedení kompletní konstrukce tak, aby bylo dosaženo 
požadovaných parametrů vozovky, viz vyjádření AD ze dne 13.11.2019. Provedení Změny je nezbytné z důvodu dodržení požadovaných 
parametrů vozovky. Bez provedení těchto úprav by vozovka nedosáhla požadovaných parametrů, viz zápis v SD list č. 1541377 ze dne 
03.09.2019 a listě. 1541391 ze dne 25.09.2019. Týká se pol. č. 1 (+102,404 m3), 2, 3, 4, 9, 11, 16, 23,34, 36, 40,41,52, 53,60, 65, 117, 
75.
16) V průběhu realizace byly objeveny stávající nezaměřené vodovodní krycí hrnky. Krycí hrnky byly v minulosti přeasfallovány během 
prováděných oprav z toho důvodu byly obtížně viditelné, a tedy nebyly zahrnuty v PDPS, viz vyjádření AD ze dne 13.11.2019. Ve Změně 
tedy dochází k nezbytné výškové úpravě těchto krycích hrnků tak, aby byly v úrovni komunikace. Týká se pol. č. 80.
Tyto Změny nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, které ho se týkají 
tyto Změny, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v těchto Změnách by mohlo způsobit 
pozastavení prací Zhotovitele na části Díla a mohlo by dojít k prodloužení termínu plnění, což by přineslo nemalé 
společenskoekonomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše 
uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.
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Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona ě. 134/2016 Sb.

Název stavby:
OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY 

evidenční číslo stavby: 2016-017-0122

ZBV číslo:

01

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

Dopad Změny na cenu Stavby a 
SO:

(v Kč bez DPH)

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných a 
Změn záporných celkem

2 015 979,20 Kč -140 993,62 Kč 1 874 985,58 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Technický dozor stavebníka Qnié

Projektant (autorský dozor)

zaměstnanec Objednatele určený v 
rámci organizační struktury k 

vyjádření k ZBV -

Datum: 25. 11. W

Datum: 25. 11. 2019

Dalum: 2 5 n. zrna

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež 
jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek 
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zakoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba 
Objednatele:

Zhotovitel:

Jméno:
---------- 1 u. ii.—rtrra-----

Datum:
L. 1

Jméno: Datum:P <1 4 onm
~--------------------- 1 zb. n. zuiy
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Zápis
o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby:
OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY 
evidenční číslo stavby: 2016-017-0122

ZBV číslo:

01

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

cena SO/PS dle Smlouvy cena Stavby dle Smlouvy
1 2

9 456 215,00 Kč 10 365 182,56 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:
Cena všech Změn kladných v 

předchozích Změnách na SO/PS
Cena všech Změn záporných v 

předchozích Změnách na SO/PS
Cena SO/PS po všech předchozích 

Změnách

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

3 - zadat 4 - zadat 5=3+4 6=5+1

0,00 Kč 0,00 KČ 0,00 Kč 9 456 215,00 Kč

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn 
kladných na SO/PS Cena navrhovaných Změn 

záporných na SO/PS

Cena všech navrhovaných Změn 
kladných a Změn záporných na 

SO/PS

cena všech navrhovaných 
Změn kladných a Změn 

záporných k ceně SO/PS dle 
smlouvy v %

7 8 - zadat 9=7+8 10=(9/l)*100

2 644 738,08 Kč -232 598,12 Kč 2 412 139,96 Kč 25,509

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS (předchozích i 

navrhovaných)

Cena všech Změn záporných na 
SO/PS (předchozích i 

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných a 
Změn záporných na SO/PS 

(předchozích i navrhovaných)

cena všech Změn kladných a 
Změn záporných 

(předchozích i navrhovaných) 
k ceně

11=3+7 12=4+8 13=11+12 14=(13/l)*100

2 644 738,08 Kč -232 598,12 Kč 2 412 139,96 Kč 25,509 %

cena SO/PS po této Změně cena SO/PS po této Změně oproti 
ceně SO/PS dle smlouvy cena Stavby po této Změně

cena Stavby po této Změně 
oproti ceně Stavby dle 

smlouvy v %

15=1+13 16=( 15/1)* 100 17=2+13 18=( 17/2)* 100

11 868 354,96 Kč 125,509% 12 777 322,54 Kč 123,272 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací 
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:
Datum: 25 11. 2019

Projektant:

Technický dozor 
stavebníka:

Souhlasím --nesmthhtstmi—.=>
25. 11. 2019

2 5. 11. 2019
Datum:Zaměstnanec Objednatele 

odpovědný za cenové projednání 
Změny Souhlasím - tmsatihkisúui-

Zhotovitel
Datum: ?£,, n, 2019

*nehodící se škrtněte

Souhlasím - nesotrMasÍTTr*



IDProjekt s.r.o.
il>

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98

533 53 Pardubice

Vyřizuje 
E-mai 
Tel. 734 207 699

Věc: Vyjádření projektanta k ZBV na akci „Oprava silnice III/31224 
Králíky - Prostřední Lipka, etapa 1 - Králíky“

Během výstavby byly zjištěny a projednány tyto změny:

Doplnění kamenných obrubníků v úseku stavby (km 0.000 00 — 0,160 00 vpravo ve 
směru staničení). Kamenné obrubníky byly navrženy po pravé straně komunikace v 
rámci odevzdané PD, ale nebyly zahrnuty ve VV. Z tohoto důvodu došlo k doplnění do 
výkazu výměr.
(pol.ě. 917426)

V místě opěrné zdi bylo na žádost města Králíky zrušeno navrhované oplocení z 
drátěného pletiva. Město Králíky toto oplocení zhotoví na své vlastní náklady.
(pol.ě. 33817, 767911)

V místě nově navržené nástupní plochy (km 0,306 03- 0,322 52 vlevo ve směru 
staničení) nebyl v zadávací dokumentaci řešen stávající plot. Tento plot musí být v 
důsledku stavby odstraněn a následně nahrazen. Z důvodu vyrovnání výškové rozdílu 
mezi nástupní plochu a svahem zemního tělesa budou sloupky osazeny do tvarovek ze 
ztraceného bednění.
(pol.č.33817, 767911,31111)

V rozhraní mezi asfaltovým krytem a kamennou dlažbou bude zhotovena žulová 
dvojlinka, která bude uložena do MC místo do lože z drti. Navrhovaná dvoj linka byla 
zakreslena ve vzorových příčných řezech, ale nebyla uvedena ve V V.
(pol. č. 58212)

V rámci stavby (km 0,228 54 — 0,700 00 vpravo ve směru staničení) nedojde ke 
kompletnímu ohumusování a zatravnění z důvodu realizace akce „Králíky — chodník 
podél silnice 111/31224 ul. Pivovarská — směr vojenské muzeum. V místě 
navrhovaného zatravnění je realizován chodník.
(pol.č. 18247, 18242, 18221,014202)

IČO: 02497247
DIČ: CZ02497247
Spis.značka : KS I1K. oddíl C, vložka 33102

iankovnl spojeni:
IDProjekt s.r.o.
Sokolovská 94
570 01 Litomyšl
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Z důvodu připomínky společnosti SEVEN-K s.r.o., která má obavy z odtékání dešťové 
vody do areálu firmy, byl posunut vrchol výškového oblouku blíže k plánovanému 
sjezdu do areálu firmy. Výškový posun vrcholu oblouku si vyžádal navýšení vrstvy 
Štěrkodrti v km 0,440 00 0,560 00. Dále byla z důvodu zamezení odtoku vody do areálu 
zhotovena nová uliční vpusť v km 0,450 00.
(pol.č. 451312.3, 89712, 87434.5, 17581.2, 17481.5, 17481.6, 13173.2,014101.2)

Pří provádění zemních prací (km 0,240 00- 0,320 00 vpravo ve směru staničení) byla 
zjištěna chybějící konstrukce vozovky v místě navrhované silniční obruby. Z tohoto 
důvodu byla navržena sanace podloží ze štěrkodrti fr. 0/32. (pol. č. 56330.2)

V místě nově navrženého dopravního stání (km 0,210 00 vpravo ve směru staničení) 
byla při odstraňovaní stávající konstrukce vozovky zjištěna nezaměřená kanalizační 
Šachta. Tato kanalizační šachta byla opatřena novým litinovým poklopem.
(pol. č. 8991 IG)

Při průběhu prací byl zjištěn havarijní stav uliční vpusti (km 0,111 53 vlevo ve směru 
staničení). Z tohoto důvodu dojde k osazení nové uliční včetně přípojky do nově 
navržené kanalizace v rámci stavby. V místě plánované přípojky byl nalezen kamenný 
propustek o DN 200, který byl odstraněn a nahrazen za nové potrubí. Nové potrubí 
bude zhotoveno na náklady města Králíky.
(pol. č. 451312.3, 89922; 966345, 89712, 87434.5, 17581.2, 17481.5, 17481.6, 13173.2, 
13273.2,014101.2,014201.5)

V km 0,340 00 vlevo ve směru staničení, byl nahrazen nevyhovující kanalizační kónus 
přechodovou deskou. Důvodem této změny je nízká stavební výška kanalizační šachty, 
která byla změněna zhotovením nové konstrukce autobusového zálivu.
(pol. č. 877)

V km 0,270 00 (vpravo ve směru staničení) byla v projektové dokumentaci navržena 
silniční obruba, která je ve střetu s kanalizačním poklopem. Vzhledem k velkému 
výškovému rozdílu mezi stávajícím stavem a nově navrženým, nelze využít stávající 
kanalizační poklop. Nevyhovující poklop bude nahrazen chodníkovou vpustí.
(pol. č. 89742)

Z důvodu zlepšení odtokových poměrů komunikace bylo na 1. KD. dohodnuto doplnění 
dvou uličních vpustí (km 0,234 51 a 0,526 35).
(pol.č. 89922, 451312.3, 89712, 87434.5, 17581.2, 17481.5, 17481.6, 13173.2, 
13273.2,014101.2)

Z důvodu změny hloubky uložení kanalizace, která byla vyvolána změnou napojení 
daného úseku do jiné šachty než navrhované a odsouhlasené v PD, byla navýšena 
položka zásypu z nakupovaných materiálů. Změna napojení kanalizace byla provedena 
na základě požadavku technických služeb města Králíky v průběhu stavby.
(pol.č. 17481)

IČO: 02497247
DIČ: CZ02497247
Spis.značka : KS HK. oddíl C, vložka 33102

Bankovní spojení:
IDProjekt s.r.o.
Sokolovská 94
570 01 Litomyšl
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Při provádění uličních vpustí včetně přípojek v km 0,411 27 — 0,560 00 bylo zjištěno, 
že vozovka nemá předpokládanou tloušťku konstrukce vozovky oproti předpokladu, 
který vycházel ze zpracovaného diagnostického průzkumu vozovky. Stávající 
konstrukce vozovky má tl. max. 250 mm, která je nedostatečná pro provedení navržené 
úpravy druhého úseku v km 0,411 27 — 0,560 00. Z tohoto důvodu pro dosažení 
předepsané únosnosti vozovky byla konstrukce vozovky změněna a bude provedena 
stejně jako v úseku III, tedy kompletní konstrukce vozovky včetně případné sanace při 
nedosažení Edef,2 = min. 45 MPa.
(pol. č. 21361.1,21361.3, 181 10.2, 56330, 56334, 56333, 574E68, 572213.1, 875342, 
17581.3, 17581.3, 13273.3, 12393A, 11332, 11333,014111,014131,014101)

Na základě zjištění zhotovitele stavby při kácení stromů, byla zjištěna výpočetní chyba 
ve VV, kde došlo k záměně průměru za poloměr jednotlivých stromů. V rámci ZBV 
bude tato chyba napravena. Zásyp po odstranění pařezů je součástí položky — vyplývá 
to z technické specifikace.
(pol. č. 11202, 11201)

Z důvodu zlepšení viditelnosti na křižovatce v km 0,140 00 bude vyměněno stávající 
dopravní zrcadlo o rozměrech 600 x 800 m za zrcadlo o rozměrech 800 x 1000 mm 
vyhřívané (požadavek města Králíky), (pol. č. 91297)

V průběhu stavby byly objeveny stávající nezaměřené vodovodní krycí hrnky (20 ks). 
Rozpor mezi zaměřeným polohopisem a skutečným stavem vznikl jejich 
přeasfaltovaním při minulých opravách silnice a špatnou viditelností některých krycích 
hrnků v době zpracování projektu.
(pol. č. 89923)

Na základě vyjádření Policie ČR, bylo upraveno svislé dopravní značení. Dále byl v 
zadávací dokumentaci špatně uveden počet sloupků dopravního značení. Pro každou 
dopravní značku byl uvažován jeden dopravní sloupek.
(pol. č.914131,914921)

V Litomyšli 13.11.2019

IČO: 02497247
DIČ: CZ02497247
Spis.značka : KS HK. oddíl C. vložka 33102

IDProjekt s.r.o.
Sokolovská 94
570 01 Litomyšl



Správa a údržba silnic
Pardubického kraj.?

© sfdi
STATNI fond dopravní 
INFRASTRUKTURY

OPRAVA SILNICE 111/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, 
ETAPA 1 - KRÁLÍKY

ZBV č. 2
SO 800 Náhradní výsadba

Předkládá:
Jméno:
Funkce: technik

datum: 25.11.2019

Schvaluje:
Jméno:
Funkce: Technický náměstek

datum: 1 *• MtU pod|3
vyjádření: schvaluji - rres-ebvaJuji*

*nehodící se škrtnětě

2& 11.



8Správa a údržba silnic
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sfdi
STATNI FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: OPRAVA SILNICE 111/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, 
ETAPA 1 KRÁLÍKY

číslo a název SO/PS: SO 800 Náhradní výsadba 

číslo ZBV: 1

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy Součást
dokumentace ZBV

Počet
stran

Seznam dokladů a příloh k ZBV ANO 1
Krycí list ZBV ANO 1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. ANO 1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS ANO 1
Přehled změn stavby ANO 2
Rozpis ocenění změn položek ANO 1
Změnový soupis prací ANO 3
Stanovisko projektanta PDPS ze dne 13.11.2019 ANO 3
Fotodokumentace ANO 2
Cenové posouzení nově vzniklé položky ANO 6
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Krycí list ZBV

Název stavby:
OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY 

evidenční číslo stavby: 2016-017-0122

ZBV číslo:

02

Číslo a název SO/PS: SO 800 - Náhradní výsadba

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel: Zhotovitel:

SÚS Pardubického kraje STRABAG a.s.

Doubravice 98, Pardubice Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ:00085031 IČ:60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) 
(dle §100 zákona č. 134/2016 

Sb.)

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Změny neměnící celkovou 
povahu veřejné zakázky (dle 

§222 odst. (4) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Změny nezbytné (dle §222 
odst. (5) zákona č. 134/2016

Sb.)

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Změny nepředvídané (dle §222 
odst. (6) zákona č. 134/2016

Sb.)

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

81 000,00 Kč -35 983,26 Kč 45 016,74 Kč

Záměna položek (dle §222 
odst. (7) zákona č. 134/2016

Sb.)

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Celkem v ZBV
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

81 000,00 Kč -35 983,26 Kč 45 016,74 Kč
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Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona ě. 134/2016 Sb.

Název stavby: ZBV číslo:
OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY

evidenční číslo stavby: 2016-017-0122 02

Číslo a název SO/PS: SO 800 - Náhradní výsadba

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel: Zhotovitel:

SÚS Pardubického kraje STRABAG a.s.

Doubravice 98, Pardubice Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00085031 IČ: 60838744

Popis změny

Ke změně dochází na základě zjištění zhotovitele stavby, kdy během kácení stromů, byla zjištěna výpočetní chyba ve výkazech výměr 
PDPS. Během tvorby výkazu výměr PDPS došlo k záměně průměru za poloměr jednotlivých stromů, viz vyjádření AD ze dne 
13.11.2019. Ve změně tedy dochází k nápravě této skutečnosti a je odečtena původní položka a přičtena nová položka, které reflektuje 
skutečný průměr kmene stromů. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc 
profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského 
zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, 
jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat, jelikož projektová 
dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována profesionálem ve svém oboru.
Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly 
splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a 
SO:

(v Kč bez DPH)

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných a 
Změn záporných celkem

81 000,00 Kč -35 983,26 Kč 45 016,74 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou
25. 11. Ž018

Projektant (autorský dozor) Datum:

zaměstnanec Objednatele určený v 
rámci organizační struktur)' k 

vyjádření k ZBV -

Datum

Datum: 25. 11. 2019Technický dozor stavebníka | Jméno:

25. 11. 2019

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby. buda^^BFHWW^Změny, jež 
jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový lis^Prastavuje dodatek 
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

25. 11. 2019
Oprávněná osoba 

Objednatele:

Zhotovitel:
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Zápis
o projednání ocenění soupisu prací a ceny SOZPS

Název stavby:

OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY 
evidenční číslo stavby: 2016-017-0122

ZBV číslo:

02

Číslo a název SO/PS: SO 800 - Náhradní výsadba

cena SO/PS dle Smlouvy cena Stavby dle Smlouvy
1 2

39 957,81 Kč 10 365 182,56 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:
Cena všech Změn kladných v 

předchozích Změnách na SO/PS
Cena všech Změn záporných v 

předchozích Změnách na SO/PS
Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

3 - zadat 4 - zadat 5=3+4 6=5+1

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 39 957,81 Kč

:ena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS

Cena všech navrhovaných
Změn kladných a Změn 

záporných na SO/PS

cena všech navrhovaných 
Změn kladných a Změn 

záporných k ceně SO/PS dle 
smlouvy v %

7 8 - zadat 9=7+8 10=(9/l)*100

81 000,00 Kč -35 983,26 Kč 45 016,74 Kč 112,661

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS (předchozích i 

navrhovaných)

Cena všech Změn záporných na 
SO/PS (předchozích i 

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných a 
Změn záporných na SO/PS 

(předchozích i navrhovaných)

cena všech Změn kladných 
a Změn záporných 

(předchozích i 
navrhovaných)k ceně

11=3+7 12=4+8 13=11+12 14=( 13/1)* 100

81 000,00 Kč -35 983,26 Kč 45 016,74 Kč 112,661 %

cena SO/PS po této Změně cena SO/PS po této Změně 
oproti ceně SO/PS dle smlouvy cena Stavby po této Změně

cena Stavby po této Změně 
oproti ceně Stavby dle 

smlouvy v %

15=1+13 16=(15/1 )* 100 17=2+13 18=( 17/2)* 100

84 974,55 Kč 212,661 % 10 410 199,30 Kč 100,434 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací 
veškeré údaje v Kč bez DPH



IDProjekt s.r.o.
il>

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98

533 53 Pardubice

Vyřizuje: Jan Vajs 
E-mail: v ai s(a;idproi ekt.cz 
Tel. 734 207 699

Věc: Vyjádření projektanta k ZBV na akci „Oprava silnice III/31224 
Králíky - Prostřední Lipka, etapa 1 - Králíky“

Během výstavby byly zjištěny a projednány tyto změny:

Doplnění kamenných obrubníků v úseku stavby (km 0,000 00 — 0,160 00 vpravo ve 
směru staničení). Kamenné obrubníky byly navrženy po pravé straně komunikace v 
rámci odevzdané PD, ale nebyly zahrnuty ve V V. Z tohoto důvodu došlo k doplnění do 
výkazu výměr.
(pol. ě. 917426)

V místě opěrné zdi bylo na žádost města Králíky zrušeno navrhované oplocení z 
drátěného pletiva. Město Králíky toto oplocení zhotoví na své vlastní náklady.
(pol.ě. 33817, 767911)

V místě nově navržené nástupní plochy (km 0,306 03- 0,322 52 vlevo ve směru 
staničení) nebyl v zadávací dokumentaci řešen stávající plot. Tento plot musí být v 
důsledku stavby odstraněn a následně nahrazen. Z důvodu vyrovnání výškové rozdílu 
mezi nástupní plochu a svahem zemního tělesa budou sloupky osazeny do tvarovek ze 
ztraceného bednění.
(pol.ě.33817, 767911,31111)

V rozhraní mezi asfaltovým krytem a kamennou dlažbou bude zhotovena žulová 
dvojlinka, která bude uložena do MC místo do lože z drti. Navrhovaná dvojlinka byla 
zakreslena ve vzorových příčných řezech, ale nebyla uvedena ve VV.
(pol. č. 58212)

V rámci stavby (km 0,228 54 — 0,700 00 vpravo ve směru staničení) nedojde ke 
kompletnímu ohumusování a zatravnění z důvodu realizace akce „Králíky — chodník 
podél silnice 111/31224 ul. Pivovarská — směr vojenské muzeum. V místě 
navrhovaného zatravnění je realizován chodník.
(pol.ě. 18247, 18242, 18221,014202)

IČO: 02497247
DIČ: CZ02497247
Spis.značka : KS HK. oddíl C. vložka 33102

IDProjekt s.r.o.
Sokolovská 94
570 01 Litomyšl



■ IDProjekt s.r.o.
Z důvodu připomínky společnosti SEVEN-K s.r.o., která má obavy z odtékání dešťové 
vody do areálu firmy, byl posunut vrchol výškového oblouku blíže k plánovanému 
sjezdu do areálu firmy. Výškový posun vrcholu oblouku si vyžádal navýšení vrstvy 
štěrkodrti v km 0,440 00 0,560 00. Dále byla z důvodu zamezení odtoku vody do areálu 
zhotovena nová uliční vpusť v km 0,450 00.
(pol.č. 451312.3,89712, 87434.5, 17581.2, 17481.5, 17481.6, 13173.2,014101.2)

Pří provádění zemních prací (km 0,240 00- 0,320 00 vpravo ve směru staničení) byla 
zjištěna chybějící konstrukce vozovky v místě navrhované silniční obruby. Z tohoto 
důvodu byla navržena sanace podloží ze štěrkodrti fr. 0/32. (pol. č. 56330.2)

V místě nově navrženého dopravního stání (km 0,210 00 vpravo ve směru staničení) 
byla při odstraňovaní stávající konstrukce vozovky zjištěna nezaměřená kanalizační 
šachta. Tato kanalizační šachta byla opatřena novým litinovým poklopem.
(pol.č. 8991 IG)

Při průběhu prací byl zjištěn havarijní stav uliční vpusti (km 0,111 53 vlevo ve směru 
staničení). Z tohoto důvodu dojde k osazení nové uliční včetně přípojky do nově 
navržené kanalizace v rámci stavby. V místě plánované přípojky byl nalezen kamenný 
propustek o DN 200, který byl odstraněn a nahrazen za nové potrubí. Nové potrubí 
bude zhotoveno na náklady města Králíky.
(pol. č. 451312.3, 89922; 966345, 89712, 87434.5, 17581.2, 17481.5, 17481.6, 13173.2, 
13273.2,014101.2,014201.5)

V km 0,340 00 vlevo ve směru staničení, byl nahrazen nevyhovující kanalizační kónus 
přechodovou deskou. Důvodem této změny je nízká stavební výška kanalizační šachty, 
která byla změněna zhotovením nové konstrukce autobusového zálivu.
(pol. č. 877)

V km 0,270 00 (vpravo ve směru staničení) byla v projektové dokumentaci navržena 
silniční obruba, která je ve střetu s kanalizačním poklopem. Vzhledem k velkému 
výškovému rozdílu mezi stávajícím stavem a nově navrženým, nelze využít stávající 
kanalizační poklop. Nevyhovující poklop bude nahrazen chodníkovou vpustí.
(pol. č. 89742)

Z důvodu zlepšení odtokových poměrů komunikace bylo na 1. KD. dohodnuto doplnění 
dvou uličních vpustí (km 0,234 51 a 0,526 35).
(pol.č. 89922,451312.3, 89712, 87434.5, 17581.2, 17481.5, 17481.6, 13173.2, 
13273.2,014101.2)

Z důvodu změny hloubky uložení kanalizace, která byla vyvolána změnou napojení 
daného úseku do jiné šachty než navrhované a odsouhlasené v PD, byla navýšena 
položka zásypu z nakupovaných materiálů. Změna napojení kanalizace byla provedena 
na základě požadavku technických služeb města Králíky v průběhu stavby.
(pol.č. 17481)

IČO: 02497247
DIČ: CZ02497247
Spis.značka : KS UK. oddíl C, vložka 33102

Bankovní spojení:
IDProjekt s.r.o.
Sokolovská 94
570 01 Litomyšl



■ IDProjekt s.r.o.

Při provádění uličních vpustí včetně přípojek v km 0,411 27 — 0,560 00 bylo zjištěno, 
že vozovka nemá předpokládanou tloušťku konstrukce vozovky oproti předpokladu, 
který vycházel ze zpracovaného diagnostického průzkumu vozovky. Stávající 
konstrukce vozovky má tl. max. 250 mm, která je nedostatečná pro provedení navržené 
úpravy druhého úseku v km 0,411 27 — 0,560 00. Z tohoto důvodu pro dosažení 
předepsané únosnosti vozovky byla konstrukce vozovky změněna a bude provedena 
stejně jako v úseku III, tedy kompletní konstrukce vozovky včetně případné sanace při 
nedosažení Edef,2 = min. 45 MPa.
(pol. č. 21361.1,21361.3, 18110.2, 56330. 56334, 56333, 574E68, 572213.1, 875342, 
17581.3, 17581.3, 13273.3, 12393A, 11332, 11333,014111,014131,014101)

Na základě zjištění zhotovitele stavby při kácení stromů, byla zjištěna výpočetní chyba 
ve VV, kde došlo k záměně průměru za poloměr jednotlivých stromů. V rámci ZBV 
bude tato chyba napravena. Zásyp po odstranění pařezů je součástí položky — vyplývá 
to z technické specifikace.
(pol.č. 11202, 11201)

Z důvodu zlepšení viditelnosti na křižovatce v km 0,140 00 bude vyměněno stávající 
dopravní zrcadlo o rozměrech 600 x 800 m za zrcadlo o rozměrech 800 x 1000 mm 
vyhřívané (požadavek města Králíky), (pol. č. 91297)

V průběhu stavby byly objeveny stávající nezaměřené vodovodní krycí hrnky (20 ks). 
Rozpor mezi zaměřeným polohopisem a skutečným stavem vznikl jejich 
přeasfaltovaním při minulých opravách silnice a špatnou viditelností některých krycích 
hrnků v době zpracování projektu.
(pol. č. 89923)

Na základě vyjádření Policie ČR, bylo upraveno svislé dopravní značení. Dále byl v 
zadávací dokumentaci špatně uveden počet sloupků dopravního značení. Pro každou 
dopravní značku byl uvažován jeden dopravní sloupek.
(pol. č.914131,914921)

V Litomyšli 13.11.2019

IČO: 02497247
DIČ: CZ02497247
Spis.značka : KS HK. oddíl C. vložka 33102

ajs

IDProjekt s.r.o.
Sokolovská 94
570 01 Litomyšl



STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast HRADEC KRÁLOVÉ 
Provozní jednotka Rychnov nad Kněžnou

STRABAG

Vynzuje:
857

SÚS Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

14.11.2019

Předmět: Žádost o prodloužení termínu

Žádáme Vás o prodloužení termínu na akci „Oprava silnice 111/31224 Králíky - Prostřední Lipka, 
Etapa 1 - Králíky", č. smlouvy SMLO-181/1073/200/20/2019 o 10 kalendářních dnů, z důvodu 
navýšení objemu prací (oprava objízdných tras).

S pozdravem

Ing. Miloš Cvejn
vedoucí PJ Rychnov nad Kněžnou

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Došlo:
1

1 5 -11- 2019č.j.

Příloha:

Vyřídí:

strana ' z i

STRABAG a.s.
Pod Budínem 367
516 01 Rychnov nad Kněžnou/Česká republika! 
www.strabag.cz

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, sp. zn 

IČO 60838744. DIČ CZ60838744

http://www.strabag.cz

