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Číslo SOD objednatele: 20191001492/INV/DSI2 Číslo SOD zhotovitele: 9-0726A19

DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DĺLO
(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

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

I. Smluvní strany
Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou — starostou města Blansko
ICO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú
Kontaktní osoba: : Ing. Eva Laštůvková, tel.:

: Ing. Marek Štefan, tel.:

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)
a
Zhotovitel : PORR a.s.
Sídlo : Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, Psč 100 00
Zápis do OR : vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
ICO : 43005560
DIČ : CZ43005560
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 ‚Praha 4 č. ú
Usek : PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Zastoupený : Ing. Václavem Safářem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb

PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a
Ing. Tomášem Nentvichem, vedoucím provozu Brno úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava moci (společně)

Kontaktní osoba : Ing. To ovozu Brno, tel
e-mail: a
Bc. Petr Matuška, stavbyvedoucí, tel.:
e-mail:

(dále jen ‚zhotovitel“ či „dodavatel“)
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy.

II. Předmět dodatku
2.1 Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo č. objednatele 201 9/001492/INV/DS a

č. zhotovitele 9— 0726A19 ze dne 10.09.2019 ve znění dodatku č. I ze dne 23.01 .2020 na stavební
práce s názvem:

„Blansko — most, komunikace a parkoviště u Salmova mlýna“
2.2 Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVII. odst.

17.6 a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu
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realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených
jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.3 S ohledem na výskyt méněprací ve výši 383.070,62 Kč a nutných víceprací ve výši 953.822,46 Kč
dochází k nárustu ceny díla o 570.751 ‚84 Kč bez DPH. Celková cena díla dle článku V. odst. 5.1.
smlouvy o dílo č. objednatele 201 9/001492/INV/DS ze dne 10.09.201 9, která činila 17.420.358,63 Kč
bez DPH, bude nově činit 17.991.110,47 Kč bez DPH.

Ill. Závěrečná ustanovení
3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem
dodatku č. 2 souhlasí.
3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. objednatele 201 9/001 492/INV/DS a č. zhotovitele 9-0726A19 ze dne
10.09.2019 ve znění dodatku č. I ze dne 23.01 .2020, k nimž se vztahuje tento dodatek, zustávají beze
změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, jakož i smlouvy, k níž je tento
dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o
registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisu. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015
Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnu
Po uzavření tohoto dodatku č. 2.
3.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3.6. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo schválila Rada města Blansko na své 35. schuzi konané dne
21 .4.2020, usnesením č. 16.

IV. Přílohy smlouvy — dodatku č. 2
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy se stávají následující přílohy:
1. Rozpočet s výkazem výměr
2. Plná moc pro Ing. Václava Safáře a Ing. Tomáše Nentvicha.

V Blansku dne 28 -04- 2020
Za-objednatele

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

In
vedoucí provozu Brno

PORR a.s.

V Brně
Za zhot ~3 09. 2020

Ing. afář
ř ku
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PORR as.

PLNÁ MOC
ev.č.1112019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní
společnost«), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Václavu Šafářovi,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tornu, aby společně s dalším
zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena
předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tornu, aby společně s dalším
zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. spoLečné nabídky,
C) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných

dodatků,
e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména,

nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či
způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům
zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před
Uřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje
částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
dle ~ 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tat ystavena na dobu určitou a
to do 31. ledna 2020.

2019

Jo
a člen představenstva

plném rozsahu přijímám: J

28 01 2019 ta



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznik] převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 605233_000832, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JANA MAR.HOLTO\TÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Otrokovice 2
Ceská pošta, s.p. dne 28.01.2019
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PLNÁ MOC
ev.č.85/2019

Společnost PORR a.s,, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako »obchodní
společnosť‘), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc
panu Ing. To avních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s Ing.
Václavem Safářem, podepisoval
objednávky a smlouv bjednávce nebo
smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavenízhótovite[e a k tornu, aby společně s Ing.
Václavem šafářem, podepisoval smlouvy o
dílo a při zadávání ých zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) I

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
c) smlouvu o společnosti vč. případných dodátků,
d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných

dodatků,
e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména,

nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace Či
způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům
zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednáni v navazujícím správním řízení před
Uřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje
částku 50.000,ooo,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
dle ~ 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona, T a dobu určitou a
to do 31. [edna 2020.

Zplnomocnění v plném r ahu přijímám:

Ing. Tom

Josef Husar
člen představenstva



Doložka konverze do dokumen~ obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 123200690147024 191018105818 skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Zajišfova~~ prvek: bez zajišťovac~0 prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedlaS SIMONA VYTOpii~O‘rÁ

Vystavil: Kostř;cová Vladimíra - notářk~,
Pracoviště: JUDr. Rostřjcová Vladimíra - notářka
V Brně cIne 18,10.2019

;. I~$$~jjji



~Zráce:
1) Stabilizace nevyhovujícího podloží parkoviště a komunikace
2) Přeložka NN kabelu
3) Kamenný zához pro opevnění stěn koryta
4) Uprava cesty u zahrádek + vstupní branka
5) Schody do náhonu
6) Oplocení před Salmovým mlýnem

857.661,56 Kčs DPH
84692,50 Kčs DPH
88 694,36 Kč s DPH
85 036,11 Kčs DPH

8 407,93 Kč s DPH
29 632,72 Kč s DPH

1154 125,18 Kč s DPH

Méněpráce:
lb) Recyklace komunikace mezi zimním stadionem a Salmovým mlýnem 463.515,45 Kčs DPH

Rozdíl víceprací a méněprací:
1154 125,18 Kč s DPH - 463.515,45 Kč s DPH = 570.751,84 Kč s DPH.



7.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: Blansko - most, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna

Zadavatel Město Blansko iČo: 00279943

nám. Svobody 3213 DIČ: CZ00279943

67801 Blansko

Zhotovitel: PORR a~s~ IČO: 43005560

Dube~sk~ 3238136 DIČ: CZ43005560
100 00 Strašnice, Praha 10

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

VCP SO 102 494 395,83

VCP SO 101 214415,38

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

~ 328 74O~5~

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % 325 740,59 CZK

Základní DPH 21 % 68 405,52 CZK

Zaokrouhlení 394 146,11 CZK

Cena celkem s DPH 394 146,11 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele



Položkový soupis prací a dodávek
5: 06 Blansko - most, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna
0: SO 101 Stavební úpravy místní komunikace — úsek od zimního stadionu Po most u Salmova mlýna
R: 01 MNP Stavební úpravy místní komunikace

P.čjČíslo položky ~Název položky MJ ~Množství MJ Lelkem ~
[~íl: I Zemní práce

1 122201109R00 Odkopůvkya prokopávky nezapažené v hornině 3D m3 180,48741
příplatek k cenám za lepivost horniny
5 přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo a naložením na dopravní prostředek,

772,62471‘O,3 23178741

I 2~1222Q22Q2Roo Odkopůvky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 dol 000 m3 m3 60162471
5 přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
3,073÷(3,073÷8,715)/2*l 9v(S,7l5±9,279)/2*20±(9,279+8,374y2*20,yt 374±3 907),2‘20÷(3 907÷37 762,08060

2,579*8,09 20.86411

odpočet asfalt -1 0.32000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
3l1l3b08405R00 Odstraněni podkladů nebo krytů živičných, v plošejednotlivě nad 50 m2, ttouštka vrstvy 50mm m2 206.400001

688‘0,3 206.40000

Díl: 13 Hloubené vykopávky
4j 132201 hORDO IHb05b~í rýt‘ šrrky do 60cm do 50 m3, V hornině 3, hloubeni strojně m3

zapažených nezapažených a urovnáním dnu do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na

výkop pro uloženi kabelů do chrániček: 420*0,6*0,5 126,00000

J ~J 13220111 9ROtt J~b0~e5 rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 [
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, n přehozením výkopku nu přilehlém terénu na
1~6*03‘ ‘ ‘ 37,80000

Díl: 16 Přemístěni výkopku
6J162601102R00 Vodorovné přemístěni výkopku z horniny I už4, na szdálenost přes 4 000 do 500Dm m3 601.62471J

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez natoženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
760±126 886,00000

7!199000002R00 JP0p5tky za skládku horniny 1-4 I rn3 I 601,624711
Díl: 17 Konstrukce ze zemin
8 167101102R00 Nakládání, skládání, překládáni neulehlého výkopku nakládáni výkopkuí rn3

9 171101101R00 Uioženísypuninydo násypů zhutněných a uzavřenimpovrchu násypuzhomin soudržných s m3
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a a hrubým urovnáním,

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
lojlso4o2llIRoo JZaložení trávníku parkového výsevem v rovině I m2 I ~.

388*1,25 485,00000

I 111181 101102R00 J0~mva plánš v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním I m2
vyrovnáním výškových rozdilů, ploch vodorovných a ptoch do sklonu 1 : 5.
1066*1,1 1 172,60000

! 121181301111Ro0 Rozprostření a urovnáni ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100mm I rn2 ! [
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 rn, v rovině nebo ve s

I 13~ 185804312R00 Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 I rn3 j [
485‘O,OS 24,25000

[ 14j00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž I kg I I
485«0,03 14,55000

I 15J10364200R ornice pro pozemkové úpravy ‚°~ !
485*01 48,50000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
161564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutněni 200mm rn2 J 84500000J

820‘l ‚3 1 066,00000

L 17J564952111 ROO Podklad nebo kryl z mechanicky zpevněného kamenivu CMZKI tloušťku po zhutnění 150 mm I rn2 I
O rozprostřením a zhutněním
820*1,2 984,00000

IB 565141211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16± ažACP 22±, v pruhu šířky přes 3m, třídy 1, m2
tloušťka Po zhufněni 60 mm

5 rozprostřením a zhutněním

19157319111 hRDO lNálěr infillrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2 rn2 [
Dil: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací
20 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množstvl Od 0,5 do 0,7 kg/m2 rn2

21 577132111 ROD Beton asfahový a rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 rn, ACO 11+, tloušťky 40 mm, m2
plechy přes 1000 m2

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
221596215041 ROD P<íadení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm rn2 ! 1

\



a provedením lože z kameniva drceného, a vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a

Vegetadni dlažba bude vyplněnu drti.

23~59228284R tvárnice vegetační beton; = 610,0 mm; = 410 mm; h = 80,0 mm; 90x90 mm; šedá kus
1568‘l,OS 1 646,40

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
241917862111R00 OsazenI silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, a boční opěrou z betonu prostého, do m

S dodántm hmot pro lože II. 80-100 mm.

I 25~919731122R00 Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičně, tloušťky přes 50 do 100mm m
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

I 26~59217476R obrubnlk silniční nájezdový; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva éedál kus
j23+15+142+1 34±74)‘l ‚01 391,88

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
271998225111 R00 I~e50n hmot komunikaci a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu I

vodorovně do 200 m

81,009SS+962,604~6+8S,5588+74,8224±91 ‚8718+32,76 1 328,627

Díl: M21 Elektromontáže
28~460510203R00 Žlab kabelový prefabrikovaný 1K 2, neasfašovaný m I

Žlab je určen pro uloženi el. kabelového vedeni do betonového žlabu. Součásti položky je dodávka betonového žlabu a ulo

komé křižeí a MK 4nkabel NN: 36 36,00

podélné křižnni s manipulačni plochou VN Kabnl ; 60 60,00

podélné křížení s manipulačni plochou 3xNN Kabel: 165 165,00

podélné křiženi a manipulačni plochou 3xNN Kabel: 159 159,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
29j979084216R00 I\~0d0r0‘~~á doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ate se složením na ezdálenost do 5 t

3019799901 12R00 IPoplater za sktádku obalovaný asfalt I

Celkem



Položkový rozDočet
Blansko - most, parkoviště aNázev stavby: Objednatel: Město Blansko
komunikace u Salmova

Druh stavby: SO 102 a SO 102b Projektant:

Lokalita: Blansko Zhotovitel:

Zpracováno dne: 10/2019 Zpracoval: Ing. Dimitr lškiev

1Jednotková (Náklady~ (ZkrácenÝ popis IMJ. (Množství1 (Kč) celkem (Kč)

~ Zemní p~ce
~ 561 47-1 120.R00 Podklad ze Zeminy stab.vápnem, Road Mix, tI. 35

cm
m2 2 042,66

~ 58530163.AR Vápno bílé CL 90 (nehašené) JM PF 57,91
~ 132201110R00 IHloubení rýh šířkydo 60cm do 50 m3, v hornině m3 7,20

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a

4~ 1322011 19R00 I Hloubení rýh šířky do 60cm příplatek za lepivost, I m3 I 7,201
1v hornině 3, I I
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a

~5 167101 102R00 Nakládáni, skládání, překládání neulehlého m3
výkopku nakládání výkopkuci 7,20
přes 100 m3, z horniny 1 až 4

~ 162601102R00 Vodorovnépřemístěnivýkopkuzhorninyl až4, ~ 7,20
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředIJ~~ez naložení výkop

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1-4 m3 7,20L 8~451 54-1111 .R00 Lože pod potrubí ze štěrkod~ě 32 -63 mm 7,20

~jR01 Istanoveni receptury IKPLI 1,001
Celkem:



T

Položkový rozDočet
Blansko - most, parkoviště aNázev stavby: Objednatel: Město Blanskokomunikace u Salmova

Druh stavby: SO 102 a SO 102b Projektant:

Lokalita: Blansko Zhotovitel:

Zpracováno dne: 10/2019 Zpracoval: Ing. Dimitr lškiev

Jednotková lNáklady celkemČ JKód Iz~~e~~ý popis IMi fMnožství 1cena (Kč) I(Kč)
I____________ Zemní práce

I rn2 845,00
566 11-1133.R00 Recyklace asf. za studena, tI. 0,25 rn, do 50

2 58521135R Cernent portlandský CEM I 42,5 R bal. 25k1 t 23,96
2 564 80-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti Po zhutnění tloušťky m2 422,50
~ ROI Stanovení receptury 1,00

Celkem:



0:

R:

01 Vícepráce

01 Přeložka kabelu NN

Protokol odvedených prací
S: 19a0726 Blansko, Salmův mlýn

P.č.

4

5

Číslo položky Název položky Mi Množství Cena / Mi Celkem

31211310-4

45112000-5.2

50000000-4.5

Zhotovitel:

m

m

ks

m

kpl

Objednatel:

28420000-2 Plastová trubka ohebná dvouplášťová korugovaná, pro uloženi v zemi, d~1 10/94mm dodávka vč.
montáže KF 09110

Díl: M21 Elektromontáže

10

28421140-2 Kabela PVC izolaci, uložený v zemi v kaelových chráničkách, kompletnl dodávka vč. montáže a
zapojen AYKY 3x1 20+70

16

Kabelová spojka univerzálni kabelový soubor AI+Cu 4x35-4x1 50 se šroubovými spojovači s Irhacimi
šrou SLV SV 35-1 50

Geodetické zamčřeni

29,20000

Výkop a zához rýhy hl. 100mm š. 50cm, zemina tř. 4 vč. zřizeni piakověho lože, tote, vytyčeni, s Úp

45,00000

4,00000

18,00000

Celkem

1,000001



Protokol odvedených prací

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena J MJ Celkem

5: 106 Blansko - most, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna

0: 50 103 Vícepráce

R: 03 Kamennýzához

Díl: I Zemní práce
1 122201101R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m nebo a m3 24,48000

naložením na, dopravní prostředekv hornině tř. 3 do 100 m3
2 131201209R00 Hloubeni zapažených jam a zářezů a urovnánim dna do předepsaného prošla a spádu Příplatek k m3 7,34400

cenám, za lepivost horniny tř. 3
3 161101102R00 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak a vyprázdněním dopravní nádoby m3 24,48000

na, hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny Po suchu na obvyklém doprevnim prostředku, bez ~ 24,48000
naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

5 162701 109R00 Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez m3 244.80000
naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připtaíek
ceně za

~i: 4 Vodorovné konstrukce
‘‘6 463211131 ROD Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny ti. rovnaniny, bez m3 24,48000

vypracováni lice, s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
7 463212191R00 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracováni lice m2 40,80000

~ii: 997 Přesun sutě
8 997221855 Poplatek za aíoženi stavebního odpadu na skládce (akládkovné) Zeminy a kameniva zatříděného do, t 44.06400

Katalogu odpadá pod kódem 170 504

Celkem

Zhotovitel: Objednatel:



Protokol odvedených prací
5: 06 Blansko - most, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna

0: SO 103 Vícepráce

R: 04 Oplocení

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena /Mi Celkem

Díl: I Zemní práce
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 4,000

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny rn3 1,200

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
6 3381711 12R00 Osazení sloupkS plOt.Ocetových sto 2 m,zabel.025/30 kas 20,000

7 55342337R sloupek plotový ocel; tI. stěny l,SOmm; řadový; pro plot pro drátěné pletivo; I = 2000 mm; d 38 mm; kus 10,000
povrch prášková vypalovací barva

8 55342341R sloupek plotový ocel; ti. stěny 1,50 mm; rohový, krajový; pro plot pro drátěné pletivo; I = 2000mm; d kus 2,000
48 mm; povrch prášková vypalovací barva

9 5534234s~ vzpěra plotová; ocel, tI. stěny 1,50 mm; d 38 mm; = 1 500 mm; povrch prášková vypalovací barva kus 8,000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
10 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky clo 6 m t 2,2400

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
11 767911 130R00 Monté8 oploceni z pletiva strojového, s výšce přes 1,6 do 2,0 in m 35,0000

12 l56l12270000R drát ocelový; tažený; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343 kg 35,0000

13 3l327101R pletivo drátěné 4-hranné se zapt.napinacim drátem; h = 160 m; velikost Ok 50mm; d drátu 2,24 mm; m 35,0000

povrch, úprava pozinkovaný drát

Celkem

Zhotovitel: Objednatel:



Protokol odvedených prací

5: 06 Blansko - most, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna

0: 50 103 Vícepráce

R: 05 Schodydonáhonu

P.č. Číslo polož~ Název položky Mi Množs~í Cena/Mi ~Cel kern

Díl: I Zemní práce
1 139601102R00 IRučnt výkop jam, rýh a šachetv hornině tř. 3 rn3 1900001

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
17 591241111 tOO Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 300000

19 58380120.AR kostka dlažebni materiálové skupina 1/2 (žula); tř. I.; 8110 cm m2 300000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
22 91788211 IROO Osazeni ailničniho nebo chodnikového obrubniku atojatého, a bočni opěrou z betonu prontého clo m 400000

lože z betonu prostého C 12/15
23 59217476R obrubnlk silnični nájezdový; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barna šedá kun 4,00000

Celkem

Zhotovitel: Objednatel:



Protokol odvoden ‘ch prací
Blansko - most parkoviště a komunikace u Salmova mlýna
Vícepráce
Úprava cesty u záhradek

Dli: I
1 139601102R00

2 122202209R00

Dii: 16
3 162601102R00

4 199000002R00

Díl: 16
5 1e7101102R00

Díl: 18
e 180402112R00

7 181101111R00

S 182301121R00

9 lesaO43l2Roo

10 1B5651111R00

11 00572400R

12 103e4200R

Díl: 56
13 5e4851111RT2

Dli: 99
14 998222012R00

Díl: 767
15 767920250R00

16 6R4,ř‘IAl

17 998767101R00

Zemni práce
Ruční výkop lam, rýh a šuchet v hornině tř. 3 rn3

Odkopávky a pmkopávky pro silnice v hornině 3 připlatek za lepivost horniny rn3

Přemístění výkopku
Vodorovné přernlslěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5000 rn rn3

Po sucho, bez ohledu ns druh dopravnlho prnstředko, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti,

Poplatky za skládko horniny 1-4 rn3

Přemístěni výkopku
Nakládáni, skládáni překládáni neulehlého výkopku nakládání výkopku rn3
přes 100 rn3, z horniny 1 až 4
Povrchové úpravy terénu
Založeni trávnlku parkověho výsevem svah do 1:2 rn2

uprava pláně v zářezech se zhulněnirn - ručně rn2

Rozprostřeni ornice, svob, ti. do 10cm, do 500 rn2 rn2

Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 rn3

Dovoz vody prn zálivko rostlin doe km m3

směs travnl parková, pro běžnou zátěž kg

ornice pro pozemkové úpravy rn3

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tlouštlry 15cm, šlěrkodrť řrakce 0-32 mm rn2

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva

Konstrukce zámečnické
Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 rn2 kos

brána k oploceni jednokřidlá; 200001000 rnrn; ocel; výplň čtyřhranné poplastované pletivo; kus
nastřikaný lak
Přesun hmot pro zámečnické konstr.. výšky do 6 rn

15,000

5,400

18,000

18,000

18,000

30,000

100,800

30,000

3,000

3,000

0,900

3,000

72,000

32,230

Celkem

5; 06
0: SO 103
R: 01

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1,000

1,000

0,080

Zhotovitel; Objednatel:


