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SMLOUVA O DÍLO 
č . smlouvy zhotovitele: 201121617 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ění pozd ějších p ředpisů  

I SMLUVNÍ STRANY 	 7 
Objednatel: Město Náměš ť  nad Oslavou 
Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 
IČO: 002 89 965 
DI Č : CZ002 89 96 
Bankovní ústav: 
Č íslo účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve v ěcech smluvních: Vladimír M ě rka, starosta m ěsta 
Tel.: 	568619111 
E-mail: podatelna@mesto-namest.cz  
Osoby oprávn ěné jednat ve věcech technických: 

(dále jen Objednatel) 

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. 
Sídlo: Rubeška 215/1,19000 Praha 9—Vyso čany 

divize Silni ční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 
Jihlava - Region Vyso č ina 

Zapsán v obchodním rejst ř íku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556, 
lCO: 26177005 
DIČ : CZ26177005 
Bankovní ústav: 
Císlo účtu: 
Osoby oprávn ěné jednat ve věcech smluvních: 

Osoby oprávněné jednat ve v ěcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel') 

1.1 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a zp ůsobilost ktomu, aby pinil 
závazky, vyplývající z uzav řené Smlouvy a že neexistují žádné právní p řekážky, které by bránily č i 
omezovaly pin ění jeho závazků . Zhotovitel sou časně  prohlašuje, že se dostate čným zp ůsobem seznámil 
se záměry Objednatele ohledně  p řípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních 
této Smlouvy a že na základ ě  tohoto zjištěni p řistupuje k uzav ření p ředmětné Smlouvy. 

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 	 1 
2.1 Vzájemný styk mezi Obiednatelem a Zhotovitelem 



2.1.1 Písemnosti touto smlouvou p ředpokládané (nap ř. změny odpovědných osob, návrh na zm ěny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k pin ění č i placení) budou druhé smluvní stran ě  
zasílány: 
2.1.1.1 písemn ě  a p ředávány osobně  (proti potvrzení), poslány doporu čenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzeni), p ř ípadně  elektronickou poštou, 
2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo p řeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

Smlouvě . Pokud některá ze smluvních stran oznámí zm ěnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této zm ěny doručovány na tuto novou adresu, 

2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sd ě lení týkající se technických záležitostí stavby lze použít 
i stavební deník. 

2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po n ěkteré ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní p ř íč iny zadržováno nebo 
zpožd'ováno. 

2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka p řevzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní dob ě  a držitel poštovní licence zásilku vrátí zp ět, bude 
za úspěšné doru čení, se všemi právními d ůsledky, považován t řetí den ode dne prokazatelného 
odeslání zásilky. 

2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouv ě , se nepovažují za zm ěnu Smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah. 

3 	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 

3.1 	P ředmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo) 

Název stavby : 	 „Regenerace sídlišt ě  Zborovská v Nám ěšti nad Oslavou, ll.etapa" 
Územní rozhodnutí : 	 č j. MNnO 4697/16Nýst/Ko ze dne 27.10.2016 vydal OVÚR M ěÚ Námě šť  

nad Oslavou 
Stavební povolení : 	 č j. 5868116/Dop/Kob ze dne 27.12.2016 vydal ODSH M ěU Náměšť  nad 

Oslavou 
Místo stavby : 	 Náměšť  nad Oslavou, plocha sídlišt ě  na ulici Zborovská 
Projektová dokumentace : 	 Regenerace sídlišt ě  Zborovská v Nám ěšti nad Oslavou 

vypracovaná společností DlSprojekt, s.r.o. datum: 1012016 

Autorský dozor : 	 Dis projekt, s.r.o., Havlí čkovo náb řeží 37, 674 01 T řebíč , IČO: 60715227 
Technický dozor stavebníka 
Stavbyvedoucí Zhotovitele 

[4 PŘEDM ĚT DÍLA 

4.1 Rozsah p ředmětu díla 
4.1.1 	P ředm ětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také p ředmě t pin ění 

č i dílo). Zhotovením stavby se rozumí úpiné, funk ční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, v četně  dodávek pot řebných materiál ů  a za řízení nezbytných pro 
řádné dokon čení díla, dále provedení všech č inností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokon čení díla nezbytné (nap ř. za řízení staveništ ě , 
bezpečnostní opat ření apod.) včetně  koordinační a kompletační č innosti celé stavby. 

4.1.2 Zhotovením stavby se rozumí optimalizaci, zkapacitn ění a oprava stavu komunikaci v četn ě  
parkovacích ploch a s tím spojené úpravy NN, výsadba zelen ě  a rekultivace okolí sídlišt ě , 
rekonstrukce ve řejného osvětlení a míst sloužících pro ukládání komunálního a separovaného 
odpadu, dopinění dětských herních prvk ů , úpravu sportovního h ř išt ě  a obnoveni m ěstského 
mobiliá ře v sídlišti Zborovská v Nám ěšti nad Oslavou zbudovaných v rozsahu dokumentace 
uvedené výše. 

4.1.3 Součástí zhotovení stavby je i vyhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetické zaměření dokončeného díla. 

4.1.4 Vedle všech definovaných č inností pat ří do zhotovení stavby i následující práce a č innosti: 



4.1.4.1 zajišt ění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpov ědnost za jejich neporušení b ěhem 
výstavby a zpětné protokolární p ředání jejich správc ům. P řed započetím výkopových 
prací je bezpodmíne č ně  nutné nechat provést vytý čení všech k ř ižujících i souběžných 
inženýrských sítí. Vyty čenou polohu je nutné ov ěřovat sondami a teprve na základ ě  
těchto informací eventuáln ě  zp řesňovat polohu tras pokládaného vedení 

4.1.4.2 zajištění všech nezbytných pr ůzkum ů  nutných pro řádné provád ění a dokončení díla, 
4.1.4.3 veškeré práce a dodávky související s bezpe čnostními opat řeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodc ů  a vozidel v místech dotčených stavbou), 
4.1.4.4 ostraha stavby a staveništ ě , zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prost ředí, 
4.1.4.5 projednání a zajišt ěni zvláštního užívání komunikací a ve řejných ploch včetně  úhrady 

vyměřených poplatků  a nájemného, 
4.1.4.6 zajišt ění objízdných tras v četně  dopravního zna čení kdopravním omezením a 

objízdným trasám, jejich údržba, p řemisťování a následné odstran ění, 
4.1.4.7 zajišt ění a provedení všech nutných zkoušek dle OSN nebo p ředepsaných projektovou 

dokumentací (p řípadně  jiných norem vztahujících se k provád ěnému dílu v četně  
poř ízení protokol ů ), 

4.1.4.8 zajišt ění atestů  a doklad ů  o požadovaných vlastnostech výrobk ů  do p ředání a p řevzetí 
díla (dle zákona č . 2211997 Sb. - prohlášení o shod ě), 

4.1.4.9 provedení pasportizace trasy a p řilehlých nemovitosti p řed započetím prací, 
4.1.4.10 provedení zátěžových zkoušek plán ě  
4.1.4.11 zabezpe č it ochranu stávající vzrostlé zelen ě  
4.1.4.12 zabezpeč it možnost svozu komunálního a dalšího odpadu z lokality 
4.1.4.13 z řízení a odstran ění za řízení staveništ ě  včetn ě  napojení na inženýrské sít ě , 
4.1.4.14 odvoz odtěžených materiál ů  a jejich ekologická likvidace v souladu s ustanoveními 

zákona 18512001 Sb. - o odpadech a o zm ěně  některých dalších zákon ů , ve zně ní 
pozdějších p ředpis ů , 

4.1.4.15 uvedení všech povrch ů  dotčených stavbou do p ůvodního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň , p ř íkopy, propustky apod.). 

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 
4.2.1 	Dokumentaci skute čného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako sou část dodávky stavby. 
4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude p ředána Objednateli ve t řech vyhotoveních 

v grafické (tišt ěné) podobě  a jednou v digitální podobě  ve formátu pdf. 
4.2.3 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad 

4.2.3.1 Do projektové dokumentace pro provád ění stavby budou z řetelně  vyznačeny všechny 
změny, k nimž došlo v pr ůběhu zhotoveni díla. 

4.2.3.2 Ty části projektové dokumentace pro provád ění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změ n". 

- 4.2.3.3 Každý výkres dokumentace skute čného provedení stavby bude opat řen jménem a 
p ř íjmením osoby, která zm ěny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 

4.2.3.4 Vyhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby p řipravené k potvrzení 
stavebním ú řadem ve t řech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně  
označena „dokumentace skutečného provedení" a bude opat řena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávn ěného zástupce Zhotovitele s autorizací. V p řípadě  p řipomínek 
stavebního ú řadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel dopiní, event. p řepracuje 
bezúplatně  dotčenou část dokumentace skute čného provedení. 

4.3 Geometrické zam ěření díla 
4.3.1 Geometrické zam ěření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávn ěným 

zeměměř ičským inženýrem podle zák. 20011994 Sb., ve zn ění pozdějších p ředpis ů  a bude 
předáno zadavateli t řikrát v grafické a jedenkrát v digitální podob ě . 

4.3.2 Sou částí tohoto zam ěření jsou: 
4.3.2.1 Geodetické zam ěření skutečného provedení díla ve formátu *d gn  

4.3.2.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro p řípad pot řeby z ř ízeni věcného 
břemene. 

4.3.2.3 Doklady o vytyčení stavby. 



4.4 P ředání p říslušné dokumentace 
4.4.1 	Objednatel p ředal Zhotoviteli p ř íslušnou dokumentaci v elektronické podob ě  v rámci zadávacího 

řízení, na jehož základě  je sjednána tato Smlouva. Objednatel specifikuje tuto p říslušnou 
dokumentaci ve Smlouvě  a je povinen na požádání Zhotovitele p ředat Zhotoviteli další 2 listinná 
vyhotovení této p říslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozd ěji do 10 dn ů  ode 
dne podpisu Smlouvy. 

5 TERMINY A LHŮTY PLNĚNÍ 	 I 
5.1 Termín p ředání staveništ ě  a zahálení stavebních prací 

5.1.1 Termínem p ředání staveništ ě  se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu p ředání a p řevzetí 
Staveniště  mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Ob ě  smluvní strany se dohodly, že p ředání 
staveništ ě  proběhne clo 28.02.2021 

5.2 Lh ů ta pro zahálení a dokon čení stavebních prací 

5.2.1 	Termín zahájení stavebních prací je stanoven 01.03.2021, 

Termín dokončení díla ajeho p ředání investorovi prob ěhne do 01 .07.2021 

5.2.2 Zhotovitel je povinen od Termínu zahájení zahájit i fyzické provád ění stavebních prací. Pokud 
Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lh ů tě  do 14 dn ů  ode dne, kdy mě l práce 
na díle zahájit, je Objednatel oprávn ěn od této smlouvy odstoupit. 

5.2.3 Lh ůta pro dokon čení díla je závislá na řádném a včasném spinění součinností Objednatele 
dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
souč inností není Zhotovitel v prodlení s pin ěním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohod ě , 
prodlužuje se lh ůta pro dokon čení p ředmětu piněni o dobu shodnou s prodlením Objednatele v 
pinění jeho souč inností. O tomto prodloužení lh ů ty pro dokončení p ředmětu pinění bude uzav řen 
písemný dodatek ke Smlouvě . 

5.2.4 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lh ůtě  pro dokon čení díla delší jak 30 kalendá řních dn ů  se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v p ř ípadě , že prodlení Zhotovitele nevzniklo 
z důvodů  na straně  Objednatele. 

5.2.5 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o p ředání a p řevzetí díla. 

5.3 Harmonogram provádění prací. 
5.3.1 	Zhotovitel je povinen ke Smlouv ě  p ř iložit časový i finanční Harmonogram provád ění prací - jako 

p řílohu č .2 SoD v podrobnostech na m ěsíce. Byl-li tento dokument zpracován v zadávacím řízení 
v rámci nabídky Zhotovitele, stává se sou částí Smlouvy. 

5.3.2 Zhotovitel je povinen p ři p ředání díla p ředložit časový harmonogram prací v podrobnosti na týdny 
a je povinen jej na žádost Objednatele v rámci kontrolních dn ů  stavby průběžně  aktualizovat. 

5.3.3 P ředmět pinění a jeho jednotlivé sou části budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který 
je přílohou a nedílnou sou částí Smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení. 

5.4 Podmínky pro zm ěnu siednaných lh ů t 
5.4.1 	Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lh ů tu pro dokončení 

předmětu pinění, p ředloží svůj návrh na změnu lh ů ty pro dokončení díla Technickému dozoru 
objednatele k projednání. 

5.4.2 Prodloužení lh ů ty pro dokon čení díla je možné jen v d ůsledku objektivn ě  nep ředvídatelných 
okolností, které nemají sv ůj původ v č innosti Zhotovitele. 

5.4.3 O p řípadném prodloužení lh ůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě , jinak je neplatné. 

4 



5.4.4 V ĺ cepráce č i Méněpráce, jejichž celkový finan ční objem nep řesáhne 10% z hodnoty sjednané 
ceny, nemají vliv na lh ů tu pro dokon čení díla a p ředmět pinění bude dokon čen ve sjednané lh ů tě  
pro dokon čení díla. 

5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v n ěmž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení lh ů ty pro dokončeni díla. 

6 CENA ZADÍLOAPODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 	 I 
6.1 Výše sjednané ceny 

6.1.1 	Cena za spin ění díla je sjednána ve výši 
6.1.1.1 Cena bez DPH 	4.774.000,-Kč  

6.1.1.2 Výše DPH (21%) 	1.002.540,-Kč  

6.1.1.3 Cena včetně  DPH 	5.776.540,-Kč  

Cena včetn ě  DP H slovy pě tmilionusedmsetsedmdesátšesttisícp ě tsetčty ř icetkorun českých 

6.2 Obsah ceny 
6.2.1 	Cena za spinění díla je stanovena podle Zhotovitelem ocen ěného Položkového rozpočtu, který je 

zpracován na základ ě  Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r p ředaného 
Objednatelem Zhotoviteli. 

6.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla včetn ě  vedlejších a ostatních náklad ů  ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č . 16912016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i p ředpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodá řství, a to až do konce lh ů ty pro dokončení stavebních prací. 

6.2.3 Zhotovitel je povinen se p řed podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého pin ěni, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady 
Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané cen ě . 

6.3 Doklady určuiicí cenu za dílo 
6.3.1 	Cena je stanovena podle P ř íslušné dokumentace p ředané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r, který 
byl součástí p ředané projektové dokumentace. 

6.3.2 Cena je prokázána Položkovými rozpo čty a Zhotovitel ru čí za to, že tyto Položkové rozpo č ty jsou 
v úpiném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r 
předloženým Objednatelem. Položkové rozpo čty slouží k prokazování skute čně  provedených 
prací (tj. jako podklad pro m ěsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny p ř ípadných Víceprací 
nebo Mén ěprací. 

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z d ůvod ů  chyb nebo 
nedostatků  v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby d ůsledkem nep řesného nebo 
neúpiného ocen ění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. P ředpokládá se, že p řípadné 
chyby č i nedostatky v Soupisu stavebních prací byla vy řešeny ve výb ě rovém ř ízení dotazy 
Zhotovitele. 

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo 
6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše p řípustnou a m ůže být změněna pouze z objektivních a 

nepředvídatelných d ůvodů , a to za níže uvedených podmínek: 
6.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a p řed uplynutím Lh ů ty pro dokončení p ředmětu pinění 

dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně  p řenesené daňové povinnosti; 
6.4.1.2 pokud se p ři provádění p ředm ětu pinění díla vyskytnou skute čnosti, které nebyly v době  

uzavření Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl p ředvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

6.5 Způsob siednání změny ceny (Zm ěnový list) 



6.5.1 	Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná zm ěna sjednané ceny je Zhotovitel povinen 
sestavit Změnový list a v n ěm popsat d ůvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané 
ceny, provést výpo čet návrhu změny sjednané ceny a p ředložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

6.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v p řípadě , kdy Objednatel písemn ě  odsouhlasí Změnový 
list a teprve poté, když prob ěhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č . 13412016 Sb., pro 
změnu závazk ů  ze smlouvy a bude uzav řen p říslušný dodatek smlouvy. 

6.6 Vícepráce a Mén ěpráce a zp ůsob ieiich prokazování 
6.6.1 Vyskytnou-li se p ř i provádění díla Vícepráce nebo Mén ěpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat 

Změnový list, v němž uvede p řesný popis Vícepraci a Mén ěprací včetně  jejich od ůvodnění a 
jejich ocen ění a tento Změnový list p ředložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Sou částí 
Změnového listu musí být i popis p ř íč in, které vyvolaly pot řebu Víceprací nebo Mén ěprací. 

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Mén ěprací nejvýše podle hodnot jednotkových 
cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpo č tech 
obsaženy nejsou, pak nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským 
dozorem a projednaných na kontrolním dnu stavby. 

6.6.3 Po spiněni všech smluvených podmínek pro zm ěnu sjednané ceny dohodnou ob ě  strany změnu 
sjednané ceny písemně  formou Dodatku ke smlouvě . 

6.6.4 Po spinění všech administrativních povinností uzav řou obě  strany dodatek ke Smlouvě . 

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Zálohy 
7.1.1 	Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

7.2 Postup plateb 
7.2.1 	Cena za dílo bude hrazena prů běžně  na základ ě  daňových doklad ů  (dále jen „faktur') 

vystavených Zhotovitelem ix m ěsíčně , p ř ičemž datem zdanitelného pin ění je poslední kalendá řní 
den p říslušného m ěsíce. 

7.2.2 Zhotovitel p ředloží Objednateli vždy k poslednímu dni p říslušného m ěsíce soupis provedených 
prací oceněný v souladu se zp ůsobem sjednaným ve smlouvě . Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjád řit nejpozději do 5 pracovních dn ů  ode dne jeho obdržení (nevyjád ří-li se ve 
stanoveně  lh ů tě , má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne následujícího m ěsíce po měsíci, ve kterém prob ěhly 
práce. Nedílnou sou částí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúpiná. 

7.2.3 Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohod ě  p ři odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací je Zhotovitel oprávn ěn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých  nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávn ěn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže Zhotovitel uplat ňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele. 

7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohod ě  o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném ř ízení, 
ze kterého po řídí zápis s uvedením d ůvodů  obou stran. 

7.2.5 Objednatel bude faktury Zhotovitele hradit v piné výši. 

7.3 Lh ů ty splatnosti 
7.3.1 	Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozd ěji do 30 dn ů  ode dne následujícího po 

dni odesláni faktury. 

7.4 Platby za Vícepráce 
7.4.1 	Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, S jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 

cena fakturována samostatně . 
7.4.2 Faktura za vícepráce musí krom ě  jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 



7.5 Náležitosti da ňových doklad ů  (faktur) 
7.5.1 	Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona o DPH. 
7.5.2 Jsou-li p ředmětem pinění práce spadající do režimu p řenesené da ňové povinnosti, musí být 

faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - 92e zákona o DPH. Faktura musí zárove ň  
obsahovat sdě lení, že výši daně  je povinen dopinit a p řiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu p řenesené da ňové povinnosti. 

7.5.3 Sazba DPH a výše DPH pop řípadě  povinností spojené s p řenesenou da ňovou povinností budou 
uplatn ěny souladu s platnou legislativou. 

7.5.4 Jsou-li p ředmětem pin ění práce, na které se nevztahuje p řenesená da ňová povinnost dle zákona 
o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 
7.5.4.1 nemá v úmyslu nezaplatit da ň  z p řidané hodnoty u zdanitelného pin ění podle smlouvy, 
7.5.4.2 mu nejsou známy skute čnosti, nasvědčující tornu, že se dostane do postavení, kdy 

nem ůže da ň  zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

7,5.4.3 nezkrátí da ň  nebo nevyláká da ňovou výhodu. 

7.6 Termín spinění povinnosti zaplatit 
7.6.1 	Pen ěžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ěný v den, kdy je dlužná částka 

p řipsána na účet Zhotovitele. 

8 SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 	Smluvní pokuta za nepin ění dohodnutých termín ů  č i lhů t 
8.1.1 	Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lh ů tě  pro dokon čení díla je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

8.1.2 	Pokud prodlení Zhotovitele proti lh ů tě  pro dokončení díla p řesáhne 30 kalendá řních dn ů , je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ješt ě  další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny 
díla bez DPH, a to za t řicátý první a každý další i zapo čatý den prodleni. 

8.2 Smluvní ookuta za neodstran ění Vad a nedod ě lků  ziištěných o ři o ředáni a o řevzetí díla 
8.2.1 	Pokud Zhotovitel nenastoupí do p ěti dn ů  od Termínu p ředání a p řevzetí díla k odstra ňování vad č i 

nedodě lků  uvedených v protokolu o p ředání a p řevzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- K č  za každý nedod ě lek či vadu, na jejichž odstra ňování nenastoupil ve 
sjednané lh ů tě , a za každý den prodlení. 

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní Nedod ě lky č i vady uvedené v zápise o p ředání a p řevzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o p ředání a p řevzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč  za každý nedod ě lek č i vadu, u nichž jev prodlení a za každý den prodlení. 

8.3 Smluvní pokuta za neodstran ění Reklamovaných vad 
8.3.1 	Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozd ěji však ve lh ů tě  do patnácti dn ů  ode 

dne obdržení reklamace Objednatele k odstra ňováni Reklamované vady (p řípadně  vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- K č  za každou Reklamovanou vadu, na jejíž 
odstra ňování nastoupil pozd ěji než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní Reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- K č  za každou Reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

8.3.3 Označ il-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, p řípadně  
hrozí nebezpe č í škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají ob ě  smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveništ ě  
8.4.1 	Pokud Zhotovitel nevyklidí staveništ ě  v termínu stanoveném touto Smlouvou, p říp. v termínu 

sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- K č  
za každý i zapo čatý den prodlení. 



8.5 Ostatní smluvní pokuty 
8.5.1 	Pokud Zhotovitel poruší p ředpisy týkající se BOZP kteroukoliv zosob vyskytujících se na 

staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- K č  za každý zjištěný 
p řípad. 

8.5.2 	Pokud Zhotovitel p ři provád ění díla nedodrží podmínky dot čených orgán ů  a organizací související 
s realizaci stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000- K č  za každý 
zjištěný p řípad. 

8.5.3 Pokud Zhotovitel Objednateli nezajistí p ř ístupnost stavebního deníku na stavbě  v pracovní dny od 
7:00 hod do 17:00 hod, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č  za každý 
zjištěný p ř ípad. 

8.6 Úrok z prodlení 
8.6.1 	Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.7 Způsob vyúč tování smluvní pokuty 
8.7.1 	Smluvní pokutu č i úrok z prodlení vyú čtuje oprávněná strana stran ě  povinné písemnou formou. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyú čtování smluvní pokuty č i 
úroku z prodlení oprav ňuje a zp ůsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty č i úroku z prodlení. 

8.7.2 Strana povinná se musí k vyú čtování smluvní pokutu č i úroku z prodlení vyjád řit nejpozději do 
deseti dn ů  ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyú č továním souhlasí. Vyjád řením se 
v tomto p ř ípadě  rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

8.7.3 	Nesouhlasí-li strana povinná s vyú čtováním smluvní pokuty č i úroku z prodlení je povinna 
písemn ě  ve sjednané lh ů tě  sd ě lit oprávněné straně  důvody, pro které vyú čtování smluvní pokuty 
č i úroku z prodlení neuznává. 

8.8 Lhů ta splatnosti smluvních pokut 
8.8.1 	Strana povinná je povinna uhradit vyú čtované smluvní pokuty č i úrok z prodlení nejpozd ěji do 14 

dn ů  od dne obdržení p říslušného vyú čtování. 

8.9 Ostatní náležitosti vztahuiící se k smluvním pokutám 
8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dot čen nárok Objednatele na náhradu škody zp ůsobené mu 

porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

9 STAVENIŠTĚ  

9.1 	P ředání a p řevzetí Staveniště  
9.1.1 	Objednatel je povinen p ředat Zhotoviteli Staveništ ě  (nebo jeho ucelenou část) prosté práv t řetí 

osoby nejpozději do 28.02.2021. O p ředání a p řevzetí Staveništ ě  vyhotoví Objednatel písemný 
protokol, který obě  strany podepíší. Za den p ředáni Staveniště  se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

9.2 Stávaiící podzemní inženýrské sít ě  
9.2.1 	Objednatel je povinen p ředat Zhotoviteli veškeré jemu dostupné podklady o trasách stávajících 

známých inženýrských sítí na Staveništi a p řilehlých pozemcích dot čených prováděním díla 
včetně  p řípadných zákres ů . 

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po p řevzetí Staveništ ě  s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a 
zabezpeč it vytýčení všech ostatních inženýrských síti a tyto bu ď  vhodným zp ůsobem p řeložit, 
nebo chránit tak, aby v pr ůběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození. 

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správc ů  nebo vlastníků  těchto sítí a nese 
veškeré d ůsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 



9.3 Vybudování a provoz za řízení staveništ ě  
9.3.1 	Provozní, sociální a p řípadně  i výrobní za ř ízení staveništ ě  zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 

svými pot řebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení za ř ízení staveništ ě  jsou zahrnuty ve sjednané cen ě  díla. 

9.3.2 Za ř ízení staveniště  vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

9.4 Podmínky užívání ve řeiných  prostranství a komunikací 
9.4.1 Veškerá pot řebná povolení k užívání ve řejných ploch, p řípadně  rozkopávkám, objízdným trasám 

nebo p řekopům ve řejných ploch č i komunikací zajiš ťuje Zhotovitel a nese veškeré p ř ípadné 
poplatky. 

9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveništ ě  nebo prováděním p ředmětu pinění bude t řeba umístit 
nebo p řemístit dočasné č i trvalé dopravní zna čení podle p ředpisů  o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umis ťování, p řemisťování a 
udržování dopravních zna ček v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty č i 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpe čný vstup a vjezd na Staveništ ě  a stejně  tak i výstup a výjezd z 
něj. Zhotovitel je povinen v každé fázi výstavby zajistit majitel ům p řístup ke svým nemovitostem a 
zajistit možnost odvozu domovního odpadu pro nemovitosti v prostoru dot čeném stavbou. O 
každém jednotlivém omezení, týkající se p řístupu (nebo p říjezdu) k nemovitostem, bude 
Zhotovitel písemnou formou informovat majitele nemovitostí, min.5 dn ů  p řed touto okolností. 

9.4.4 Budování díla je provád ěno na ve řejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve 
městě . Zhotovitel je povinen projednat pot řebná dopravní opat ření a je sou časně  povinen dodržet 
všechny nezbytné opat ření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel. 

9.4.5 Zhotovitel je rovn ěž povinen zabezpeč it p řístupové a p říjezdové trasy do míst dot čených stavbou 
pro vozidla ZS (Integrovaný záchranný systém). 

9.5 Vyklizení staveništ ě  
9.5.1 	Zhotovitel je povinen odstranit za řízení staveništ ě  a vyklidit Staveništ ě  nejpozději do 15 dnů  ode 

dne Termínu p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o 
ponechání za řízení, nutných pro zabezpe čení odstran ění vad a nedodě lků  ve smyslu protokolu o 
p ředání a p řevzetí díla). 

9.5.2 	Nevyklidí-li Zhotovitel Staveništ ě  ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávn ěn zabezpeč it 
vyklizení Staveništ ě  t řetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dot čen. 

10 STAVEBNÍ DENÍK 

10.1 Povinnost vést stavební deník 
10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne p ředání a p řevzetí staveništ ě  o pracích, které provádí, 

stavební deník. 
10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. p řístupný oprávn ěným osobám 

Objednatele, p řípadně  jiným osobám oprávn ěným do Stavebního deníku zapisovat. 
10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 

Zhotovitel povinen p ředat Objednateli po dokončení díla. 
10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii 

obdrží Zhotovitel. 
10.1.5 Povinnost vést Stavební deník kon č í p ředáním a p řevzetím řádně  dokon čeného díla. Povinnost 

archivovat Stavební deník po dobu nejmén ě  10 let ode dne nabytí právní moci kolauda čního 
souhlasu má Objednatel. 

10.1.6 Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skute čnosti rozhodné pro 
provád ění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle p řílohy č . 9 k vyhlášce 49912006 Sb. 

10.1.7 Všechny listy Stavebního deníku musí být o č íslovány. 
10.1.8 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
10.1.9 V p ř ípadě  neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby po řizuje Zhotovitel i p říslušnou fotodokumentaci, která se stane sou části Stavebního 
deníku. 



10.2 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
10.2.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznam ů . Veškeré okolnosti 

rozhodné pro pinění díla musí být uč iněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
10.2.2 Objednatel nebo jím pov ěřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se 

vyjad řovat k zápis ům ve Stavebním deníku u č in ěných Zhotovitelem nejpozd ěji do pěti pracovních 
dn ů  ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který u č inil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, p řípadně  osoba vykonávající funkci 
Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu p ř ipojit svoje 
stanovisko nejpozději do pě ti pracovních dn ů , jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

10.3 Závaznost ujednáni ve stavebním deníku 
10.3.1 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za zm ěnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování p říslušných dodatk ů  ke Smlouvě . 

111 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 	 I 

11.1 Kontrola provád ěni prací 
11.1.1 Objednatel je oprávn ěn kontrolovat provád ění díla sám nebo prost řednictvím Technického 

dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávn ěn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo provád ě l řádným zp ůsobem. Jestliže Zhotovitel tak neu č iní ani v p ř im ěřené 
lh ů tě  mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybn ě  k podstatnému porušení 
Smlouvy, je Objednatel oprávn ěn odstoupit Od Smlouvy. 

11.2 Kontrolní dny 
11.2.1 Pro ú čely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provád ění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemn ě  a nejmén ě  pět dn ů  p řed jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly 
zúčastněné strany na p ředchozím jednání. 

11 .2.2 Kontrolních dn ů  jsou povinni se zú častnit zástupci Objednatele v četn ě  osob vykonávajících funkci 
Technického dozoru a p ř ípadn ě  i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. 

11 .2.3 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního pinění provád ění prací, p řipomínky a podn ě ty osob vykonávajících funkci Technického 
a Autorského dozoru a stanovení p ř ípadných nápravných opat ření a úkolů . 

11.2.4 Vedením Kontrolních dn ů  je pověřen Objednatel. 
11.2.5 Objednatel po ř izuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který p ředá nejpozději do t ří pracovních 

dn ů  ode dne konání Kontrolního dne všem zú častněným. 

11.3 Četnost kontrolních dn ů  
11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1 x týdně  v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou 

dohodnout na jiné četnosti Kontrolních dn ů . 
11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dn ů , pokud to vyžadují okolnosti stavby, 

zejména prodlení v pin ění Zhotovitele, technologické návaznosti v provád ění apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dn ů , je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
p řistoupit. 

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí 
11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo Tech.dozor Objednatele ke kontrole a prov ěření 

prací č i konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nep řístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejmén ě  pět dn ů  p řed termínem, v n ěmž 
budou p ředmětné práce zakryty (posta čí zápis ve Stavebním deníku). 

11.4.2 Pokud se Objednatel č i Tech.dozor Objednatele ke kontrole p řes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávn ěn p ředmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto 
p řípadě  Objednatel dodatečně  požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně  provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 
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11 .5 Kontrola čerpání ve řejných prost ředků  
11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolup ůsobit p ři výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona 

Č . 32012001 Sb. o finan ční kontrole. 

112 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 	 I 
12.1 Technický dozor 

12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpov ědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny sm ěřující k řádnému a včasnému dokon čení díla. 

12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor. 
12.1.3 Technický dozor bude na stavbě  vykonávat Ing. Ji ří Němec, CKAIT 1002606 

12.2 Oprávnění Technického dozoru 
12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůč i Zhotoviteli č i jiným 

účastník ům výstavby se chápou tak, jako by je u č inil Objednatel. 
12.2.2 Technický dozor není oprávn ěn schvalovat zm ěnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 

rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny (lh ů ty) pin ě ní č i sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o t ěchto skutečnost povinen neprodlen ě  informovat 
Objednatele. 

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provád ě ní 
stavby a zú čast ňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na provád ěném díle. 

12.2.4 Technický dozor je oprávn ěn na ř ídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, pop řípadě  hrozí-li Objednateli z provád ění 
nebezpeč í škody, č i nejsou-li pin ěny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 

113 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 	 I 

13.1 Koordinátor bezpe čnosti práce 
13.1.1 Objednatel je oprávn ěn pro kontrolu bezpe čnosti práce p ři provád ění stavebních prací a p ř i 

výkonu souvisejících č inností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny sm ěřující k dodržování bezpečnosti práce. 

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpe čnosti práce. 
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpe čnosti práce ustanovena, bude 

ve smlouvě  uvedena p řed podpisem této smlouvy. 

13.2 Oprávnění Koordinátora bezpe čnosti práce 
13.2.1 Koordinátor bezpe čnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí čí pokyny vůč i 

Zhotoviteli č i jiným ú častníkům výstavby se chápou tak, jako by je u čínil Objednatel. 
13.2.2 Koordinátor bezpe čnosti práce je oprávn ěn provádě t kontrolu stavebních prací a p ř ípadných 

dalších č inností Zhotovitele č i jeho Poddodavatel ů  z hlediska provád ění v souladu s p ředpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel č i jeho 
Poddodavatel ů  dodržují veškeré právní p ředpisy týkající se bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i 
práci. 

13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplat ňování 
požadavků  na bezpečnost a ochranu zdraví p ř i práci zjišt ěné na Staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy; 

13.2.4 Koordinátor bezpe čnosti práce je oprávn ěn stanovit p řiměřená opat ření k nápravě  a vyžadovat 
jejich spině ní, 

13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávn ěn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud 
mají rozhodnutí Koordinátora bezpe čnosti práce vliv na termíny (lh ů ty) pinění č i sjednanou cenu 
nebo jsou dle mín ění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o t ěchto skutečnost povinen neprodlen ě  
informovat Objednatele. 

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se zú častňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na 
prováděném díle. 



13.2.7 Koordinátor bezpe čnosti práce je oprávn ěn na řídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich prováděním ohrožena bezpe čnost a ochrana zdraví p ři práci, pop ř ípadě  hrozí-li z provádění 
prací nebezpe č í úrazu. 

13.2.8 Koordinátor bezpe čnosti práce je oprávn ěn provád ět další č innosti, pokud mu je stanoví právní 
p ředpis. 

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpe čnosti práce 
13.3.1 Zhotovitelje povinen se p řed zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpe čnosti práce, 
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do 8 dn ů  p řed zahájením prací na Staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících p ři pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpe čnosti práce sou č innost pot řebnou pro 

pin ěni jeho úkol ů  po celou dobu svého zapojení do p ř ípravy a provádění stavby, zejména mu 
včas p ředávat informace a podklady pot řebné pro zhotovení plánu bezpe čnosti a jeho změny. 

13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podn ěty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce. 

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

14.1 Pokyny Obiednatele 
14.1.1 P ři provádění díla postupuje Zhotovitel samostatn ě . Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a p ř ípadně  koordinátora BOZP, týkající se 
realizace p ředmě tu pin ění a upozorňující na možné porušování smluvních povinnosti Zhotovitele. 

14.1.2 Sou částí projektové dokumentace kvýstavb ě  díla ie i stavební obiekt SO 04 - p řeložka 
telekomunikačních kabel ů . Tento stavební objekt není p ředmě tem pinění této SoD, ielikož na 
provedení prací s tím spojených má investor uzav řenou smlouvu s iiným dodavatelem. Zhotovitel 
ie povinen koordinovat jím prováděné práce s pracemi dodavatelské firmy investora pro objekt 
S004. 

14.1.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte čného odkladu na nevhodnou povahu v ěcí 
převzatých od Objednatele nebo pokyn ů  daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p ři vynaložení odborné pé če. 

14.1.4 Zhotovitel, jako odborn ě  způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část p ředané 
dokumentace nejpozd ěji p řed podpisem této smlouvy a bez zbyte čného odkladu upozornit 
Objednatele na p řípadné zjišt ěné vady a nedostatky a p ředat mu jejich soupis v četně  návrhu na 
jejich odstranění a včetně  p řípadných návrh ů  dopadů  na lh ů ty a termíny č i sjednanou cenu. 

14.2 Použité materiály a výrobky 
14.2.1 Věci, které jsou pot řebné k provedení díla je povinen opat řit Zhotovitel, pokud ve Smlouv ě  není 

výslovně  uvedeno, že n ěkteré věci opat ří Objednatel. 
14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ru č í za to, že p ři realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel u č iní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžit ě  nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejn ě  
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle p říslušných p ředpisů . 

14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozd ěji však v Termínu p ředání a p řevzetí díla 
soubor certifikátů  rozhodujících materiál ů  užitých ke zhotovení stavby. 

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit p ři provádění p ředmětu pin ění dodržení veškerých bezpe čnostních 

opatření a hygienických opatření a opat ření vedoucích k požární ochran ě  zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a zp ůsobem stanoveným p říslušnými p ředpisy. 

14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zam ěstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně  zdraví p ři práci a o požární ochran ě . Zhotovitel je rovn ěž povinen 
průběžně  znalosti svých zam ěstnanců  o bezpečnosti a ochran ě  zdraví p ři práci a o požární 
ochraně  obnovovat a kontrolovat. 

14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpe č it provedení vstupního školení o bezpe čnosti a ochran ě  zdraví p ř i 
práci a o požární ochran ě  i u svých Poddodavatel ů . 
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14.3.4 Zhotovitel v piné mí ře zodpovídá za bezpe čnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpe č it jejich vybavení ochrannými pracovními 
pom ůckami. 

14.3.5 Jsou-li p ři provádění díla vykonávány práce, p ř i nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpe čnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpe čnosti ä ochrany zdraví p ři práci, a seznámit 
s nimi své zam ěstnance a své Poddodavatele. 

14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpeč it i veškerá bezpe čností opat ření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor Staveništ ě , jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména ve řejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání ve řejnosti). 

14.3.8 Zhotovitel je povinen pravideln ě  kontrolovat stav sousedících objektů  a ploch a pravideln ě  
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

14.3.9 Dojde-li kjakémukoliv úrazu p ři provádění díla nebo p ři č innostech souvisejících s provád ěním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpe č it vyšet ření úrazu a sepsání p ř íslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou sou č innost. 

14.4 Dodržování zásad ochrany životního prost ředí 
14.4.1 Zhotovitel p ři provád ění díla provede veškerá pot řebná opat ření, která zamezí nežádoucím vliv ům 

stavby na okolní prost ředí (zejména na nemovitosti p ř iléhající ke Staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních p ředpis ů  řešících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí. 

14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpad ů  vzniklých zjeho č innosti a vést 
evidenci o zp ůsobu jejich zneškod ňování. 

14.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dot čených orgán ů  a organizací 
14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet p ři prováděni díla veškeré podmínky a p řipomínky vyplývající z 

územního rozhodnutí. Pokud nespin ěním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji 
Zhotovitel v piném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škod ě  nemohl zabránit ani 
v p řípadě  vynaložení veškeré možné pé če, kterou na něm lze spravedlivě  požadovat. 

14.6 Kvalifikace pracovník ů  zhotovitele 
14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatel ů  mající 

p ř íslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovník ů  je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. 

14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
14.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke zp ůsobení škody Objednateli nebo t řetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo nepin ěním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyte čného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finan čně  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

14.7.2 Zhotovitel odpovídá í za škodu zp ůsobenou č inností těch, kte ří pro něj dílo provád ějí. 
14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu zp ůsobenou okolnostmi, které mají p ůvod v povaze stroj ů , přístroj ů  

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít p ři provád ění díla. 

14.8 Archeologické nálezy 
14.8.1 Jestliže Zhotovitel p ři provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen p řerušit práce a 

informovat písemn ě  Objednatele a všechny dot čené orgány státní správy č i jiné dotčené 
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemn ě  a bez odkladu 
poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

115 PODDODAVATELÉ 	 I 
15.1 Podmínky, za kterých ie možné pov ěř it realizací díla jinou osobu 

15.1.1 Zhotovitelje oprávn ěn využít k provedení díla Poddodavatele uvedené v rámci výb ě rového ř ízení. 
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15.1.2 Zhotovitel odpovídá za č innost svých Poddodavatel ů  tak, jako by dílo provádě l sám. 
15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpe č it ve svých poddodavatelských smlouvách spin ění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to p řiměřeně  k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 

15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých 
Poddodavatelích, kte ř í se provádění p ředmětu pinění podílejí nebo podíleli. 

15.2 Zm ěna Poddodavatele 
15.2.1 Změna Poddodavatele, jehož prost řednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím ř ízeni 

kvalifikaci, je možná pouze po p ředchozím schváleni ze strany Objednatele, a to za p ředpokladu, 
že nový Poddodavatel prokáže p řed uzav řením smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem 
kvalifikaci v rozsahu minimáln ě  shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval p ůvodní 
Poddodavatel. 

15.2.2 Objednatel schválení nového Poddodavatele p ři spinění všech smluvených podmínek bez 
závažného d ůvodu neodepře. 

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby 
16.1.1 Zhotovitel je povinen p řed zahájením prací p ředložit Objednateli kontrolní a zkušební plán 

zpracovaný na podmínky prováděného díla. 
16.1.2 Zhotovitelje povinen p řed zahájením prací p ředložit Objednateli vypracovaný plán BOZP 
16.1.3 Objednatel je oprávn ěn kontrolovat dodržování a pin ění postupů  podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v p ř ípadě  odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v p řípadě  vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provád ění prací. 

16.1.4 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není 
prováděno v souladu se Smlouvou. 

17 PŘEDÁNÍAPŘEVZETÍ DÍLA 

17.1 Organizace p ředání díla 
17.1.1 Zhotovitel je povinen písemn ě  oznámit Objednateli nejpozději 15 dn ů  p ředem, kdy bude dílo nebo 

jeho dílč í část p řipravena k p ředáni a p řevzetí. Objednatel je pak povinen nejpozd ěji do t ří dn ů  od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit p řejímací řízení a řádně  v něm pokračovat. 

17.1.2 Na prvním jednání obě  strany dohodnou organiza ční záležitosti p ředávacího a p řejímacího ř ízení. 
17.1.3 Místem p ředání a p řevzetí díla je místo, kde se dílo provád ě lo. 
17.1.4 Objednatel je oprávn ěn k p ředání a p řevzetí díla p řizvat osoby vykonávající funkci Technického a 

p řípadně  I Autorského dozoru. 
17.1.5 Objednatel je oprávn ěn p řizvat k p ředání a p řevzetí díla i jiné osoby, jejichž ú čast pokládá za 

nezbytnou (nap ř . budoucího uživatele díla). 
17.1.6 Zhotovitel je povinen k p ředáni a p řevzetí díla p řizvat na požádání Objednatele i své 

Poddodavatele. 

17.2 Protokol o p ředání a p řevzetí díla 
17.2.1 O průběhu p ředávacího a p řejímacího řízení po řídí Objednatel zápis (protokol). 
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

	

17.2.2.1 	údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
17.2.2.2 popis díla, které je p ředmě tem p ředání a p řevzetí, 
17.2.2.3 dohoda o zp ůsobu a termínu vyklizení staveništ ě , 
17.2.2.4 termín, od kterého poč íná běžet záruční lh ů ta, 
17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo p řejímá nebo nep řejímá, 

17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je p ředmě tem p ředání a p řevzetí Vady nebo Nedod ě lky, musí protokol 
obsahovat i: 

	

17.2.3.1 	soupis zjištěných Vad a Nedodě lků , 
17.2.3.2 dohodu o zp ůsobu a termínech jejich odstran ění, pop řípadě  o jiném zp ůsobu 

narovnání, 
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17.2.3.3 dohodu o zp řístupn ění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za ú čelem odstran ění Vad nebo 
Nedod ě lků , 

17.2.4 V p řípadě , že Objednatel odmítá dílo p řevzít, uvede v protokolu o p ředání a p řevzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo p řevzít. 

17.3 Vady a nedodě lky 
17.3.1 Objednatel je povinen p řevzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedod ě lky, které samy o sob ě , 

ani ve spojení S jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. 
17.3.2 V Protokolu o p ředání a p řevzetí uvede Objednatel soupis t ěchto Vad a Nedod ě lků  včetně  

způsobu a termínu jejich odstran ění. 
17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohod ě  o termínu odstran ění Vad a Nedodě lků , pak platí, že 

Vady a Nedod ě lky musí být odstran ěny nejpozději do 30 dn ů  ode dne p ředání a p řevzetí díla. 
17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lh ů tě  odstranit Vady nebo Nedodě lky i v p řípadě , kdy podle 

jeho názoru za Vady a Nedodě lky neodpovídá. Náklady na odstran ěni v těchto sporných 
p řípadech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

17.4 Doklady nezbytné k p ředání a p řevzetí díla 
17.4.1 Zhotovitel je povinen p ř ipravit a doložit u p ředávacího a p řejímacího řízení zejména tyto doklady: 

17.4.1.1 t ři vyhotovení dokumentace skute čného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální 
podobě  ve formátech pdf a dwg; 

17.4.1.2 zápisy a osv ědčení o provedených zkouškách použitých materiál ů  
17.4,1.3 zápisy a výsledky p ředepsaných m ěření 
17.4.1.4 zápisy a výsledky o prov ěření prací a konstrukcí zakrytých v pr ů běhu prací 
17.4.1.5 stavební deník (p řípadně  deníky) a deník(y) víceprací 
17.4.1.6 geometrický plán skute čného zaměření díla pro vklad do KN 
17.4.1.7 potvrzení o p ředání všech povrch ů  dotčených zemními pracemi 

17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokon čené a schopné p ředání. 
17.4.3 Objednatel je povinen p řipravit a doložit u p ředávacího a p řejímacího řízení územní rozhodnutí, 

toto bude sloužit ke kontrole, zda jsou spiněny podmínky, které obsahuje. 
17.4.4 Objednatel je oprávn ěn p ři p řejímacím a p ředávacím ř ízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek v četně  zd ůvodn ění proč  je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není d ůvodem k odmítnutí p řevzetí díla. 

17.5 Kontrolní prohlídka 
17.5.1 Zhotovitel je povinen se zú častnit kontrolní prohlídky na základ ě  ohlášení užívání stavby 

(ohlášení provede Objednatel). V p řípadě , že se Zhotovitel p řes řádné pozvání nedostaví, nese 
veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky. 

17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ú čely kontrolní prohlídky nezbytnou souč innost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby 

17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbyte čného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním 
stavby pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

17.5.4 Zhotovitel je povinen spinit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lh ů tě  
tam stanovené a nebyla-li lh ů ta stanovena tak nejpozd ěji do t řiceti dn ů  ode dne doru čení kopie 
souhlasu s užíváním stavby. 

118 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

18.1 Odpovědnost za vady díla 
18.1.1 Zhotovitel odpovídá za Vady, Jež má dílo v dob ě  jeho p ředání a dále odpovídá za Vady díla 

zjištěně  v záruční době . 
18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly zp ůsobeny použitím věcí p ředaných 

mu k zpracování objednatelem v p řípadě , že Zhotovitel ani p ři vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na n ě  upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady zp ůsobené dodržením nevhodných pokyn ů  daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost t ěchto pokyn ů  písemn ě  upozornil a Objednatel 
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na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani p ři vynaloženi odborné péče 
nemohl zjistit. 

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zp ůsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 
18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací č i dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací provád ěných jeho Poddodavateli. 

18.2 Délka záru ční lh ů ty 
18.2.1 Záru ční lh ů ta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců . 
18.2,2 Záruční doba poč íná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o p ředání a prevzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p řevzít. 
18.2.3 Záru ční lh ů ta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p ředmět díla užívat pro Vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
18.2.4 Po dobu opravy t ěch částí díla, které byly v d ůsledku oprávn ěné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lh ů ta. Záru ční lh ů ta v těchto p řípadech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokon čení reklama ční opravy. 

18.3 Zp ůsob uplatn ění reklamace 
18.3.1 Objednatel je povinen vady písemn ě  reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjišt ění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouv ě . V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. 

18.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
18.3.2.1 bez zbyte čného odkladu poté, kdy je zjistí, 
18.3.2.2 bez zbyte čného odkladu poté, kdy je m ě l zjistit p ři vynaložení odborné pé če p ř i 

prohlídce p ř i p ředání a p řevzetí díla, 
18.3.2.3 bez zbyte čnho odkladu poté, kdy mohly být zjišt ěny později p ř i vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záru ční doby. 
18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záru ční lh ů ty, p ř ičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záru ční lh ů ty se považuje za včas uplatn ěnou. 

18.4 Podmínky odstran ění reklamovaných vad 
18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do lOtí dn ů  po obdrženi reklamace písemn ě  oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neuč iní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemn ě  sdě lit, v jakém termínu nastoupí k odstran ěni vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dn ů  ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda 
Zhotovitel reklamaci uznává č i neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lh ů ta 
15 dn ů  ode dne obdržení reklamace. Současně  Zhotovitel písemně  navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní. 

18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlen ě  k odstranění reklamované vady, nejpozd ěji však do 
15ti dnů  po obdržení reklamace, a to i v p řípadě , že reklamaci neuznává. Náklady na odstran ění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných p řípadech až do rozhodnutí soudu. 

18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstran ěni reklamované vady ani do 20ti dn ů  po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávn ěn pověř it odstran ěním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

18.4.4 Prokáže-li se ve sporných p ř ípadech, že Objednatel reklamoval neoprávn ěn ě , tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru ční lhů ta resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně  uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným způsobem ovliv ňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstra ňováni 
vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 

18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovník ům Zhotovitele p řístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neu č iní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstran ěni vady 

18.5 Lh ůty pro odstran ění reklamovaných vad 
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18.5.1 Lh ů tu pro odstran ění reklamovaných vad sjednají obě  smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohod ě  o termínu odstran ění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstran ěna nejpozd ěji do 30 dn ů  ode dne doru čení 
reklamace Zhotoviteli. 

18.5.2 Lh ů tu pro odstran ění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají ob ě  
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ěma stranami 
k dohodě  o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstran ěna 
nejpozději do 5 dn ů  ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. 

18.5.3 O odstran ění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstran ění vady 
nebo uvede d ůvody, pro které odmítá opravu p řevzít. 

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČ Í ŠKODY NA DÍLE 

19.1 Vlastnictví díla 
19. 1,1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od po čátku Objednatel. 

19.2 Nebezpeč í škody na díle 
19.2.1 Nebezpeč í škody nese od po čátku Zhotovitel, a to až do doby řádného p ředání a p řevzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

20 POJIŠTĚNI DÍLA 

20.1 Pojištění Zhotovitele 
20.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu pin ění pojišt ěn proti škodám zp ůsobeným jeho č inností 

včetně  možných škod zp ůsobených pracovníky Zhotovitele. 
20.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské č innosti musí pokrývat škody na v ěcech 

(vzniklé poškozením, zni čením nebo poh řešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
20.1.2.1 zp ůsobené provozní č inností Zhotovitele, 
20.1.2.2 zp ůsobené vadným výrobkem, 
20.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami, 
20.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, 
20,1.2.5 vzniklé na v ěcech zaměstnanců . 

20.1.3 Limit pojistného pin ění musí být nejméně  ve výši odpovídající sjednané cen ě  bez DPH. 

20.2 Pojištěni díla 
20.2.1 Zhotovitel je povinen p řed zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v 

prů běhu zhotovování stavby: 
20.2.1.1 požárem, výbuchem, p římým úderem blesku, nárazem nebo z řícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu, 
20,2.1.2 záplavou, povodní, vich ř icí, krupobitím, sesouváním p ůdy, zř ícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo z ř ícením sn ěhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 
20,2.1.3 pádem pojišt ěné věci, nárazem, 
20.2.1.4 pádem strom ů , stožárů  ajiných p ředmětů , 
20.2.1.5 vodou vytékající z vodovodních za ř ízení, 
20.2.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí, 
20.2.1.7 krádeží. 

20.2.2 Limit pojistného pin ění musí být nejmén ě  ve výši odpovídající sjednané cen ě  bez DPH. 

20.3 Pojišt ění Poddodavatel ů  
20.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpeč it p řed zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 

související s pojišt ěním spinili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a 
rozsahu jejich poddodávky. 

20.4 Doklady o poušt ění 
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20.4.1 Dokladem o pojišt ění je platná a ú č inná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádn ě  a včas uhradil 
pojistné. 

20.4.2 Doklad o pojišt ění je Zhotovitel povinen na požádáni p ředložit Objednateli. Nep ředložení 
kteréhokoliv dokladu o pojišt ěni nejpozději do 10 kalendá řních dn ů  ode dne výzvy Objednatele, 
opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. 

20.5 Povinnosti obou stran p ři vzniku pojistné události 
20.5.1 Př i vzniku pojistné události zabezpe čuje veškeré úkony v ůč i svému pojistiteli Zhotovitel. 
20.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

souč innost, která je v jeho možnostech 
20.5.3 Náklady na pojišt ěni nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané cen ě . 

21 VYŠŠÍ MOC 

21.1 Definice vyšší moci 
21.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 

Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se nap ř, o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

21.2 Práva a povinnosti p ři vzniku vyšší moci 
21.2.1 Pokud se provádění p ředmětu pin ění za sjednaných podmínek stane nemožným v d ůsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k p ředmětu, ceně  a době  pin ění. Pokud nedojde kdohod ě , má strana, 
která se d ůvodn ě  odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. ú č innost odstoupení 
nastává v tomto p ř ípadě  dnem doručení oznámení. 

22 ZMĚNA SMLOUVY 	 J 
22.1 Forma zm ěny Smlouvy 

22.1.1 Jakákoliv zm ěna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávn ěnými 
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocn ěnými. 

22.1.2 Zm ěny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouv ě  s č íselným označením podle po řadového 
č ísla dodatku Smlouvy. 

22.1.3 P ředloží-li některá ze smluvních stran návrh na zm ěnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke 
smlouvě , je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjád ř it nejpozději do 15 dn ů  ode dne 
následujícího po doru čení návrhu Dodatku ke smlouvě . 

22.2 P řevod práv a povinností ze smlouvy 
22.2.1 Zhotovitel je oprávn ěn p řevést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

123 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 	 I 
23.1 Důvody oprav ňující k odstoupeni od Smlouvy 

23.1.1 Nastanou-li u n ěkteré ze smluvních stran skute čnosti bránící řádnému pin ění Smlouvy je tato 
smluvní strana povinna to bez zbyte čného odkladu oznámit druhé smluvní stran ě  a vyvolat 
jednání zástupců  oprávn ěných k popisu Smlouvy. 

23.2 Zp ůsob odstoupení od Smlouvy 
23.2.1 Je-li d ůvodem k odstoupení od Smlouvy nepin ění smluvních povinností jednou ze smluvních 

stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé stran ě  
p ř iměřenou lh ů tu k nápravě . Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla spin ěna ni v této 
dodateč ně  poskytnuté lh ů tě  je možné od Smlouvy odstoupit. 
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23.2.2 Chce-li n ěkterá ze stran od Smlouvy odstoupit na základ ě  ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupeni písemn ě  oznámit druhé smluvní stran ě  s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden d ůvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a p řesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku oprav ňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

23.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s d ůvodem odstoupeni druhé smluvní strany nebo popírá-
li jeho existenci je povinna to písemn ě  oznámit nejpozději do deseti dn ů  po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s d ůvodem odstoupení souhlasí. 

23.3 Den úč innosti odstoupení 
23.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení od smlouvy doru čeno druhé straně , pokud druhá strana nepop ře ve stanovené lh ů tě  
důvod odstoupení. V opa čném p řípadě  je dnem ú č innosti odstoupení od smlouvy den, na kterém 
se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí p říslušného orgánu. 

23.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy 
23.4.1 Odstoupí-li n ěkterá ze stran od Smlouvy na základ ě  ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 
23.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocen ěný dle zp ůsobu, kterým je 

stanovena cena díla 
23.4.1.2 Zhotovitel provede finan ční vyč íslení provedených prací a zpracuje „díl č í konečnou 

fakturu' 
23.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý sv ůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak 
23.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „díl č ímu p ředání díla" a Objednatel je povinen do t ř í dn ů  

od obdržení vyzvání zahájit díl č í p řejímací řízení" 
23.4.1.5 Po díl č ím p ředáni provedených prací sjednají ob ě  strany písemné zrušení Smlouvy 
23.41.6 Strana, která d ůvodné odstoupeni od Smlouvy zap ř íč inila je povinna uhradit druhé 

straně  veškeré náklady jí vzniklé z d ůvodů  odstoupeni od Smlouvy, ušlý zisk a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzav řené ceny díla bez DPH. 

24 ŘEŠENÍ SPORŮ 	 I 
24.1 P říslušnost soudu 

24.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepoda ří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tornu věcně  p ř íslušným soudem, p ř ičemž soudem místn ě  p ř íslušným 
k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele. 

24.2 Volba práva 
24.2.1 Právní vztahy, včetně  otázek platnosti a následk ů  neplatnosti se ř ídí českým právem. 
24.2.2 Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovn ě  neupravených se bude smluvní 

vztah ř ídit zadávací dokumentací této ve řejné zakázky malého rozsahu, ustanoveními obecn ě  
závazných právních p ředpisů , zejména Ob čanským zákoníkem a p ředpisy souvisejícími. 

25 OSTATNÍ 

Zhotovitel bere na vědomí, že část ceny díla bude financována z dotačních prost ředků  poskytnutých 
z Programu regenerace ve řejných prostranství na sídlištích v roce 2019 ( č íslo výzvy: 2139012019). Zhotovitel 
v návaznosti na to prohlašuje, že si je v ědom veškerých zákonných povinností, ale i povinností vyplývajících pro 
objednatele zejména, ale nikoliv výlu čně , z pravidel, p říruček, metodik a pokyn ů  zve řejňovaných na webových 
stránkách poskytovatele dotace, a bude se těmito pravidly p ři pin ění svých povinností vyplývajících ze smlouvy 
řídit. 



Doložka smlouvy: 

Uzav ření této smlouvy schválila Rada m ěsta na zasedání č .12, které se uskute čnilo dne 37.2020 

P řílohy smlouvy: 
P říloha č . I - ocen ěný výkaz výmě r 
P říloha č . 2 - časový harmonogram provád ění prací 

V 	dne.?: -°-° 	 V Jihlavě  dne I.. ... 

Za Objednat 
	

Za Z1iotofele: 

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vyso č ina 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 	 150 	Regenerace sdIiště  Zborovská, Nám ěšt' nad Oslavou - II. etapa 

Zadavatel IČO: 

DIČ : 

Zhotovitel 	 COLSa 	 1 
Rbeha1$f4 
190 O0 1a 

100 

010 

Vypracoval: 

Rozpis ceny   Celkem 

HSV 386699162 

PSV 437 647,36 

MON 387941,02 

Vedlejší náklady 28 32000 

Ostatní náklady 53 100,00 

Celkem 4 774 000,00 

Rekapitulace dani  

Základ pro sníženou DPH 15 	% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 	% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 	% 4 774 000,00 CZK 

Základní DPH 21 	% I 002 540,00 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 5 776 540,00 CZK 

v 	 dne 

Za zhotovitele 	 Za objednatele 
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Rekapitulace díl č ích částí 

č íslb 	 Nžev,  
Základ pro 

sníženou DPH 
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem % 

Stavební objekt 0,00 

S000 	Vedlejší a ostatní náklady 0,00 66 080,00 13 876,80 79 956,80 #### 

1 	 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 66 080,00 13 876,80 79 956,80 

SO 01 	
Komunikace, chodníky a 
zpevn ěné plochy  

0,00 2 599 996,34 545 999,23 3 145 995,57 #### 

Komunikace, chodníky a zpevn ěné 
plochy  

0,00 2 599 996,34 545 999,23 3 145 995,57 #### 

S002 	Veřejné osvětlení 0,00 309 794,20 65 056,78 374 850,98 #### 

1 	 Ve řejné osvětleni 0,00 309 794,20 65 056,78 374 850,98 ##* 

S003 	Úprava NN 0,00 93 958,82 19731,35 113 690,17 #### 

01 	 Uložení do chrániček NN č .7 0,00 93 958,82 19731,35 113690,17 #### 

Objekty pro komunální a 
SO 05 separovany_odpad  

0,00 280 680,40 58 942,88 339 623,28 9### 

1 	 Demolice - boxy na popelnice typ A 0,00 40610,39 8528,18 49 138,57 #t## 

2 	
Kóje na odpad - typ Ana2 
kontejnery  

0,00 118280,30 24838,86 143119,16 #### 

3 	
Kóje na odpad - typ Bna3 
kontejnery  

0,00 95086,79 19968,23 115055,02 #### 

Demolice - betonová kóje na odpad 
4 

typ 
0,00 26 702,92 5607,61 32 310,53 ##-# 

S006 	Sadové úpravy 0,00 465 297,70 97 71 2,52 563 010,22 #### 

I 	 Sadové úpravy 0,00 465 297,70 97712,52 563 010,22 #### 

S008 	Dětské h řiště  0,00 603 964,55 126 832,56 730 797,11 #### 

I 	 Dětské h ř iště  0,00 348291,00 73 141,11 421 432,11 :::::::: 

2 	 Oplocení 0,00 255 673,55 53 691,45 309 365,00 t 

S009 	Městský mobiliá ř  0,00 354 227,99 74 387,88 428 615,87 #### 

1 	 Městský mobiliá ř  0,00 334 31 0,00 70205,10 404 515,10 ##4Nt 

2 	 Demolice stojany na sušení prádla F 0,00 19 917,99 4182,78 24 100,77 #### 

Celkem za stavbu 0,00 4 774 000,00 1 002 540,00 5 776 540,00 #### 

Rekapitulace díl ů  

Cislo Nazev Typ di Celkem % 

1 Dětské h řiště  HSV 348 291,00 7 
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1 Kácení HSV 12 57760 0 

Lavičky, odpadkové koše HSV 329 81000 7 

1 Zemní práce HSV 177 328,65 4 

11 P řípravné a p řidružené práce HSV 178 21000 4 

2 Výsadby d řevin HSV 331 653,60 7 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 3369,25 O 

21 Úprava podloži a základspáry HSV 27 060,00 1 

3 Založení trávník ů  HSV 20 244,10 O 

5 Komunikace HSV 1 497 403,88 31 

5 Rozvojová a udržovací pé če HSV 100 822,40 2 

8 Trubní vedení HSV 18 900,00 O 

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV 80 400,00 2 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 502 205,90 11 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 19116,00 O 

95 
Dokon čovací konstrukce na pozemních 
stavbách 

HSV 2360,00 O 

96 Bourání konstrukcí HSV 50 042,69 1 

99 Staveništní p řesun hmot HSV 13 758,88 O 

765 Krytiny tvrdé PSV 1411,28 O 

767 Konstrukce záme čnické PSV 407 562,08 9 

783 Nátě ry PSV 28 674,00 1 

1 Ve řejné osvě rlení MON 309 794,20 6 
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M46 Zemní práce p ř i montážích MON 78 14682 2 

D96 P řesuny suti a vybouraných hmot PSU 153437,67  3 

VN Vedlejší náklady VN 28 320,00 1 

ON Ostatní náklady ON 53 100,00 1 

Cena celkem 4 774 000,00 100 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 	150 	 Regenerace sídlišt ě  Zborovská, Nám ěš ť  nad Oslavou - li. etapa 

0: 	S000 	Vedlejší a ostatní náklady 

R: 	1 	 Vedlejší a ostatní náklady 

Len.ava I

P.č . č íslo položký 	Názevpóložky. 	 MJ 	Množství 	Cena / MJ 	Celkěm 	Ceník 	 ost 

Díl: VN 	 Vedlejší náklady 	 24 780,00 
1(1 	 IVN - vytýčení stavby 	 (souborl 	1 ‚00000 	l .11Op ~,Nur 	11 800,001 	lVlastní 

1,0 	 1,00000 

I 	2 1 2 	 IVN -vytýčení  inženýrských  síti 	 Isoubori 	1 , 00000 í 	 5900,001 	Vlastni 

1,0 	 1,00000 

I 	313 	lyN - za řízeni staveništ ě 	 I souborj 	100000 1 	1 	 1180 , 001 	Ivtastní 
1,0 	 1.00000 

44 	 IVN - koordinační činnost 	 jsouborj 	1, 000001 	 5900 . 001 	IVIastní 

1,0 	 1,00000 

Díl: ON 	Ostatní náklady 	 41 300,00 
515 	 ION ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 	 Isoubori 	1 , 00000 1 • • 	 1180,001 	Jvlastní 	

‚ 

1,0 	 1,00000 

616 	 ION - dočasné dopravní opat ření 	 (soubori 	1,00000 1 	 5900,00 1 	lVlastní 

1,0 	 1,00000 

I 	717 	ION - provedení zátěžových zkoušek plán ě 	 Isoubori 	100000 ľ  . 	 4O;oj 	3540 , 00 1 	IViastní 

1,0 	 1,00000 

818 	 ION - ochrana stávající vzrostlé zelen ě 	 I5o0i 	1 , 00000 1 	II 	 11 800 , 00 1 	I'u 1 astrí 
1,0 	 1,00000 

I 	 ION - dokumentace skute čného provedeni stavby 	 J soubor) 	1 ,00000 1 	I 180Ó) 	1180 , 001 Jvastní 	J 
1,0 	 1,00000 

I 	10110 	 ION - zkoušky a revize 	 souborf 	1 , 00000 1 	 1180 , 00 1 	Vlastni 

1,0 	 1,00000 

I 	lilii 	 ION 	manipulace vedeni 	 I soubori 	1 00000 1 	7@,oiJ 	4720 , 001 	lvlastn 

1,0 	 1,00000 

I 	12112 	 0N - geodetické práce 	 I 
 

s oubor 	1,000001 	11 	 11 80000 1 	N 1 a5 t 

1,0 	 1,00000 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 	 Regenerace s ĺclliště  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 00 	Vedlejší a ostatní náklady 

R: I 	 Védlějšíaostatní náklady 

Cen 
soustava / 

P Č  Č íJbpoJöžky zevpoJbžky. MJ Množství Cena.! MJ 'Celkěm 	' Ceník . p latnost 
Celkem 	 . 	 66 080,00 
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PoiolkovV sounis orací a dodávek 

S: 150 	 Regenerace sídliště  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 01 	Komunikace, chodníky a zpevn ěné plochy 

R: I 	 Komunikace, chodníky a zpevn ěné plochy 

Cen. 
soustava I 

P.Č ' Č íslo položky, Názév.položky MJ Množství Cena/MJ Celkern Ceník platnost 
Díl: I 	 Zemní práce 	 156 886,80 

11121101102R00 	1 Sejrnutí ornice s premisteriím na vzdálenost pres 50 do 100 m 	 m3 	( 	117 00000 	'tO004í 	11 700 0j90 	 20/l 

nebo lesní p ůdy, s vodorovným p řemístěním na hromady v místě  upotřebeni nebo na do časně  č i trvalé skládky se složením 

(25+380+48+96+231 )*O  15: 

117 	 117.00000 

ROO  Odkopávkya prokopávkynezapaženévhornin ě 3 m3 61,20000 2O00 RTS 2011 2 1 122201101 
dolOOm3 . 

12 240.00 1 800-1 1  
s p řehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost ředek, 

61.2: 

61,2 61,20000 

1HIoubení ryh sirky do 60 cm do 100 m3 v hornine 3 hloubeni stroje m3 	J 	11 07000 1 280 	 309960 1 800 I 	IRTS 2011 

zapažených í nezapažených s urovnáním dna do p ředepsaného profilu a spádu, s p řehozením výkopku na p ř ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost ředek. 
drenáž: 123*0,3*0,3 :  

11,07 11.07000 

I 	41162301101 R00 	IVodorovné  p řemístění výkopku z horniny I až 4, na vzdálenost p řes 50 do 500 m m3 	I 	166,200001 18282,001800-1 	IRTS 2011 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte ční cesta vozidla. 

ornice: 117,0: 

násyp: 

Položka po řadí 8: 49.20000: 

166,2 166,20000 

51162701105R00 1Vodorovné p řemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p řes 9 000 do 10 000 m 	I m3  1 	108120001 	
31 354898001 	1RTS 2011 

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáte ční cesta 
dovoz ornice : (792,5+365,5780)0,15*1.5: 

odvoz p řebytečného výkopu:: 

Položka po řadí 2: 61.20000: 

Položka po řadí 3:11.07000: 
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Polo2kovú sounis nra č í a dodvk 

5: 150 	Regenerace s ĺdliště  Zborovská, Nám ěš ť  nad Oslavou 	II. etapa 

0: SO 01 	Komunikace, chodníky a zpevn ěné plochy 

R: 1 	 Komunikace,. chodníky a zpevn ěně  plochy 

'Cen. 
. 	. 	. 	. ... •. stva / 

P: č : :č ísiopožiy.• NäZeV?p.oložky 	 fl  MJ Množství Cena..t MJ' Celkem 'Ceník: .' piätnošt 
' , yP. 

Položka po řadí 8 : 49.20000*_1 : 

108.12 

6 1627011 O9R00 Vodorovné p řemístěni výkopku p říplatek k cen ě  za každých dalších i započatých 1 000 m p řes m3 54060000 R 	20/ I 
l0000m 

12 433 , 80 1 800-1 

z horniny 1 až 4 fl 	 fl 	. 	fl 	fl 	. 	fl 	 fl 	 fl. 

u Z5UU1JU, UCI rieiuzen, vy řwpKu, aV58K se siozenim oez roznrnuti, zpatecni cesta vozaia. 
Položka po řadí 5: 108.12000*5 :  

540,6 	 540,60000 
7 167101102R00 	Nakládání, skládání, p řekládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 	 m3 	128,70000 . .' fl 	 6 821,10 800-1 	I RTS 2011 

p řes 100 m3, Z horniny 1 až4 	 fl  
stávajicí ornice : 780*015: 
nová ornice: (492,5+365,5780)*015 :  

128,7 	 128.70000 
8 171101104R00 Uloženi sypaniny do násyp ů  zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s m3 49,20000 W.10 2902,80 800-1 RTS 2011 

p ředepsanou mírou zhutnění v procentech výsledk ů  zkoušek Froctor-Standard - 	H 

p řes 100 do 102 % PS fl 	 fl 	 fl 

s rozprosirenim sypan;ny ve vrstvacn a S nruoym urovnanim, 

9J 1811011 02R00 	jUprava plane v zarezech v horriine 1 az 4 se zhutnenim 	 m2 	J 1 846 50000 1 13 OíJ 	24 004,501800-1 	1 R 	2011 
vyrovnáním výškových rozdíl ů , ploch vodorovných a ploch do sklonu 1: 5. 

636+33+70,5+973,50+133,50: 

1846,5 1 846,50000 
10 181301 112R00 Rozprost ření a urovnáni ornice v rovin ě  v souvislé ploše p řes 500 m2, tlouš ťka vrstvy p řes 100 m2 492,50000 ' 8 865,00 800-1 RTS 20/l 

dol50mm 
‚ 

:. 
s p řípadným nutným p řemístěním hromad nebo do časných skládek na místo pot řeby ze vzdálenosti do 30 rn, v rovině  nebo ve svahu do 1: 5, 

11 1 182201101  ROO 	ISvahování násyp ů  bez rozlišení horniny 	
J 	m2 	1 365,50000 1 '  7 310,001800-1 	JRTS 201l 	J 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 	 Regenerace sídliště  Zborovská, Nám ěš ť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 01 	Komunikace, chodníky a zpevn ěné plochy 

R: I 	 Komunikace, chodnfky a zpevn ěné plochy 

Cen 

I soustava ! 

[. č íslópólóžky :‚ Název.položky. MJ Množství Cena I MJ Celkem CerÍík platnost 
trvalých svah ů  do projektovaných profil ů  s pot řebným p řemistěnlm výkopku p ř i svahováni v násypech, 

12 182301122R00 	Rozprostřeni a urovnáni ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tlouš ťka vrstvy p řes 100 do rn2 	365,50000 	500t 	9 137,50 800-1 	RTS 20/l 
150 mm 
s p ř ipadným nutným p řemístěním hromad nebo do časných skládek na místo pot řeby ze vzdálenosti do 30 rn, ve svahu sklonu p řes 1: 5, 

I 131199000002R00 	jPoplatky za skládku horniny 1-4, skupina 170504 z Katalogu odpad ů 	 1 m3 1 	23,070001 	 230,701800-1 	RTS 20/l 	J 
Položka po řadí 2 : 61.20000: 

Položka po řadí 3: 11.07000: 

Položka po řadí 8 : 49.20000*1 

23,07 	 23,07000 

14110364200R 	lornice pro pozemkové úpravy 	 1 m3 1 	85,050001 	too®:I 	8 505,001SPCM 	RTS 20/l 
(792 , 5+365,5.780)*0,15: 

míra zhutnění +50% : 0,5: 

85,05 	 85,05000 

Dil: 11 	 Přípravné a p řidružené práce 	 178 210,00 
15 113106121R00 	Rozebráni komunikaci pro p ěši sjakýrnkoliv ložem a výpiní spár 	 m2 	223,00000 	 4460,00 822-1 	RTS 20/l 

z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek 

s p řemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost ředek 

80+129+14: 

223 	 223,00000 

16 113107620R00 	Odstranění podklad ů  nebo krytů  z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotliv ě  nad 50 m2, 	m2 	708,50000 	 35425,00 822-1 	1  RTS 2011 
tlouš ťka vrstvy 200 mm 

chodník: 80+129+14 

chodník: 199+183+49,5+43+11 

708,5 	 708,50000 

17 113107630R00 	Odstranění podklad ů  nebo krytů  z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotliv ě  nad 50 m2, 	m2 	230,50000 	- 	 18440,00 822-1 	RTS 20/l 
tlouš ťka vrstvy 300 mm 

podklad pod živičným krytem : 157+73,5 

230,5 
	

230,50000 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 	Regenerace sídliště  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 01 	Komunikace, chodníky a zpevn ěné plochy 

R: I 	 Komunikace, chodníky a zpevn ěné plochy 

Cen. 
soustava / 

Pc Č islo položky Nazevpoložky MJ Mnozstvi Cena / MJ Celkem: ,.Ceník platnost 
18 1131 08405R00 Odstran ění podklad ů  nebo krytů  živičných, v ploše jednotliv ě  nad 50 m2, tlouš ťka vrstvy 50 mm m2 23050000 41 490,00 822-1 RTS 2011 

komunikace :157+735: 

230,5 	 230,50000 

19 1 131 09405R00 	Odstranění podklad ů  nebo kryt ů  z betonu prostého, v ploše jednotliv ě  nad 50 m2, tlouš ťka vrstvy 	m2 	485,50000 1 ; , -, 'il1j 	9 710,00 822-1 	RTS 2011 
50 MM 

chodník ti. 3 cm: 199+183+49,5+43+11: 

485,5 
	

485,50000 

20 113151314R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živi čný, plochy p řes 500 m2 na jednom objektu m2 948,00000 4o,* 37920,00 822-1 RTS 2011 
nebo p ři provádění pruhu ší řky p řes 750 mm s p řekážkami v trase, tlouš ťky 50 mm 

snaioženirn na dopravní prost ředek, oč ištěni povrchu Od frézovan ě  plochy, opotřebování frézovacích nástroj ů  (nož ů , upínacích kroužků , držák ů ) nutné ruční 

odstraněni (vybourání) živi čného krytu kolem p řekážek, 
2*53+842: 

948 	 948,00000 

I 2l113202l1lR00 	jVytrhání obrub z krajník ů  nebo obrubník ů  stojatých 	 m J 	329,000001- 	 13 160,001822-1 	JRTS 2011 

s vybouráním lože, s p řemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prost ředek 

221113204111R00 	Vytrhání obrub záhonových 	 1 m 1 	503,000001 	35,0OJ 	17605,00J822-1 	1 RTS 20/í 

s vybouráním lože, s p řemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prost ředek 	 - 

IDt 21 	 UDrava podloži a zaklad sparv 	 27 060,00 

J 231212750010RAC ITrativody z drenážních trubek lože a obsyp št ě rkopískem, ON 130 mm 	 1 m 	 27 060,OOJAP-HSV IRTS 20/l 

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem p ř ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m Od jeho 

kraje. Bez výkopu rýhy. 

75+48: 

123 	 123,00000  

Díl: 5 	 Komunikace 	 1497403,88   
241564751111R00 	IPodklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tlouš ťka po zhutn ění 150 mm 	 J m2  J 	569 , 00000 1 	13O,ÓJ 	56900,001822-1 	JRTS 

velikost 32 - 63 mm s rozprost řením a zhutněním 

536+33: 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 	 Regenerace sídlišt ě  Zborovská, Náměšt' nad Oslavou - II. etapa 

0: So 01 	Komunikace, chodníky a zpevn ěné plochy 

R: I 	 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy 

Cen. 
soustava / 

P:č  Č íslopolóžky: Náze;pólbžky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platňost 
569 	 569,00000 

I 2515647511 14R00 	jPodklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tlouš ťka po zhutnění 180 mm 	 1 m2 1 	70,500001 	lÖ,06l 	7 75500j822-1IRTS 20/l 

velikost 32 - 63 mm s rozprost řením a zhutněním 

I 261564752111 ROO 	1 Podklad  nebo kryt z kameniva hrubého S vypin kam tlousťka po zhutnerii 150 mm 	 1 m2 1 	973 50000 	 oQj 	97350001822 I 	jRTS 20/i 

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výpl ňovým kamenivem (vibrovaný št ě rk), s rozprost řením, vlh čením a zhutn ěním 

fr. 8116;16132 mm : 973,5: 

973,5 	 973,50000 

	

2711641151111 ROO 	Podklad ze ště rkodrti s rozprost řením a zhutněním frakce 0-63 mm, tlouš ťka po zhutněni 150 	m2 	718,30000 	 61 055,50 1 822-1 	RTS 2011 
mm 
fr. 0163 mm : 535+33 : 536+33 	 559,00000 

fr. 0132 mm:133,5±2.9: 133,5+2,9 	 136,40000 

stupně  z pražců  : 8*1 5*Q3 : 8*1,5*0,3 	 3,60000 

pěšina z plochých kamen ů  : 9,3 	 9,30000 

	

28 564861111 R00 	Podklad ze ště rkodrti s rozprost řením a zhutn ěním frakce 0-63 mm, tlouš ťka po zhutněni 200 	m2 	70,50000 	1/VO 	 7 755,00 822-1 	RTS 2011 
mm 
fr, 0163 mm : 70,5: 

70,5 	 70,50000 

	

29 1 161131111 RT3 	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu ší řky do 3m, t ř ídy 1, tlouš ťka po 	m2 	6600000 	.20,'l 	19 140,00 822-1 	1  RTS 2011 
zhutnění 50 mm 

S rozorost řenim a zhutněním 
33,0*2 
	

66,00000 

30 573211112R00 Post ř ik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg1m2 m2 517,00000 :iO 5170,00 822-1 RTS 2011 

31 577142212RT2 Beton asfaltový s rozprost řením a zhutn ěním v pruhu ší řky p řes 3m, ACO Bnebo ACO 11 nebo 
ACO 16, tlouš ťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 

m2 550,00000 '  178 750,00 822-1 RTS 20/l 

517+33: 

550 	 550,00000 

32 591211111 R00 	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tlouš ťky 50 mm 	m2 	13350000 	 j 	86 775,00 1 822-1 	1  RTS 20/1 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 	Regenerace sídlišt ě  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 01 	Komunikace, chodníky a zpevn ěné plochy 

R: I 	 Komunikace, chodn ĺky a zpevněné plochy 

Cen. 
soustava I 

P.č :.č'íslophIóžky :Néevdožky 	- 	. MJ Množství Cena / MJ .'Clkern C:enfk platnost 
s provedením lože do 50 mm, s vypin ěním spár, $ dvojim beran ěním a se smetením p řebytečného materiálu na krajnici 

331596215020R00 	Kladení zámkové dlažby do drt ě  tlouš ťka dlažby 60 mm, tlouš ťka lože 30 mm 	 m2 	973,500001' 	25O'O 	243 375,001822-1 	IRTS  20/l 

s provedením lože z kameniva drceného, s vypin ěním spár, s dvojitým hutn ěním a se smetením p řebytečného materiálu na krajníci. S dodáním hmot pro 
lože a výpl ň  spár. 

341596215040R00 	J Kladeni zamkove dlazby do díte tlous řka dlazby 80 mm tlous ťka loze 40 mm 	 1 m2 1 	759.500001_ 	25 	 189 875,001822-1 	1 RTS20/l 

s provedením lože z kameniva drceného, s vypin ěním spár, s dvojitým hutn ěním a se smetením p řebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výpl ň  spár. 
636+70,5+63: 

759,5 	 759,50000 

I 35j596911111RTX IKIadení šlapák ů  do lože v rovin ě , vč . dodávky plochých kamen ů  š. cca 30 cm, ti. 10 cm 	1 m2 1 	9,300001 	I 2St'OOj 	11 625,001 	Ivíastni 	I 
pěšina z plochých kamen ů : 9,3 	 9,30000 

36 772506350R00 Kladení dlažby z kamene do malty zvláštní ze zlomk ů  desek bez úpravy jejich tvaru, tlouš ťky 40 
a50mm 

m2 2,90000 I 3 422,00 800-782 RTS 2011 

37 58380056R mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina 112 (žula); 416 cm; šedobílá m2 3,00000 ' 

. 

4 500,00 SPCM RTS 2011 

38 58380129R kostka dlažební materiálová skupina 112 (žula); 10112 cm t 33,70875  $O1 99440,81 SPCM RTS 2011 

133,5/4,0: 

prořez 1%: 0,01 

33,70875 33,71 000 

dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodicí linií; šedá; I = m2 15,45300 . 43,O 6 490,26 SPCM RTS 2011 39 1 59245040R 
200 mm; š = 200 mm; ti. 60,0 mm 
15.3: 

pro řez 1% : 0,01 

15,453 15,45000 

I 	4015924526201R 	1c11a2ba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; I = 200 mm; š = 200 mm; ti. 80,0 mm 	 I 	m2 	I 203 , 01000 1 280J 	56 842,801S1PCM 	IRTS 20/í 

130,5+70,5: 

pro řez 1%: 0,01 

203,01 203,01 000 

I 	 Idažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; I = 200 mm; š = 200 mm; ti. 60,0 mm 	 I 	m2 	1 967.78200 1 ;  228 396,551SPCM 	IRTS 20/l 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 	 Regenerace sídliště  Zborovská, Nám ěšt' nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 01 	Komunikace, chodníky a zpevn ěné plochy 

R: 1 	 Kom unikace chodníky a zpevněné plochy 

• Cen. 
soustava / 

Rč . č íslo 	olbžk Ná ě 'položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Cenlk . platnost 
973,5-15,3: 

pro řez 1% : 0,01 

967,782 	 96778000 

42 592481 30R 	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravňovací; šedá; 1= 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = kus 	10214,30452 1 — 	il 	 132 785,96 1  SPCM 1  RTS 2011 

213 mm; ti. 80,0 mm; podíl otev řené plochy 10,0% 

Začátek provozního sou čtu: 

1/0,235/0,235: 

Konec provozního sou čtu 
(505,5+53)*18,1 0774: 

pro řez 1%: 0,01 

10214,30452 	 10214,30000 

Díl: 8 	 Tr.ubní vedení 	 18900,00 

431831350 1 1 3RAD jKanalizacni pripojka D 160 mm ryha 900X1500 mm 	 m 	9,00000 	10O 	18900 00(AP HSV IRTS 2011 

DíJ89 	 Ostatní: konstrukce na trubním vedení 	 BU 4UU,UU 

44 895941311 RT2 	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílc ů 	 kus 	4,00000 	 'tOí 	42 000,00 827-1 	RTS 20/l 

včetně  dodávky dílců  pro uliční vpusti TBV 
pro typ UVB-50 	 ' 

včetně  z ř ízení lože ze ště rkopísku, 

I 451899231111 R00 lvyskova  úprava uiicniho vstupu nebo vpuste do 20 cm zvysenim mrize 	 kus 	1 000001 =1., 

	

 2 100,001822-1 	1 RTS 2011 

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 rn, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 

maltou, podbetonování nebo podezděni rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, m říže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a dopin ěni krytu pop ř . 

podkladu vozovky v místě  provedené výškové úpravy, 

I 461899331111 R00 	IVY§ková úprava uličního vstupu nebo vpustě  do 20 cm zvýšením poklopu 	 kus 	3 , 00000 1 	21.Qj 	6 300,001822-1 	1 RTS 20/l 

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 rn, zarovnáni plochy nadezdívky cementovou 

maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstran ění a znovuosazení rámu, poklopu, m říže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a dopin ění krytu pop ř . 

podkladu vozovky v míst ě  provedené výškové úpravy, 

I 47189943111 1ROO 	(Výšková úprava uli čního vstupu nebo vpustě  do 20 cm zvýšením krytu šoup ě te 	 kus 	6,000001 	2 	 12 000,00 1 822-1 	IRTS 20/ 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 	Regenerace sídlišt ě  Zborovská, Nám ěš ť  nad Oslavou - II. etapa 

0: S001 	Komunikace, chodníky a zpevn ěné plochy 

R: I 	 Kórnünkace, chodníky a zpevněné plochy 

-. Cen. 
- soustava / 

č íšlo ľ ky óŽký MJ Množství Cena tMJ Celkm eriík platnost. 
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezd ĺvky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnáni plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstran ění a znovuosazení rámu, poklopu, m říže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a dopin ění krytu pop ř . 
podkladu vozovky v míst ě  provedené výškové úpravy, 

48 899203111RT3 	I Osazení mrizi l!tlnovych vcetne dodaní mrize 	 kus 	4 ,  00000 	4'0G0 	18000.001827-1 	1  RTS 2011 

500 x 500 mm, únosnost 0400 	 .‚ 

včetně  rám ů  a koš ů  na bahno, 

flíi gj 	 flnnlň iiiíi1 nráro mi knmiinikd 	 502 20590 

49 914001111 R00 Osazení 	rnontaz svislych dopravních znacek sloupek do betonového základu,  kus 500000 r1 265500 822 I RTS 2011 

50 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních zna ček zna čka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt, kus 5,00000 ' 1 180,00 822-1 RTS 2011 

51 915711111R00 Vodorovné značení krytů  stříkaně  barvou, bílou, d ě licích čar ší řky 120 mm m 144,20000 -. 4 326,00 822-1 RTS 20/1 

Položka po řadí 51: 144.20000: 

144,2 	 144,20000 

	

52 915721111 R00 	Vodorovné zna čení krytů  stříkané barvou, bílou, stop čar, zeber, stín ů , šipek, nápis ů , p řechod ů 	m2 	3,00000 	 1 770.00 1 822-1 	1  RTS 20/l 

apod. 

Položka pořadí 52: 3.00000: 

3 	 3,00000 

	

I 531915791111 ROO 	jP ředzna čeni pro vodorovné zna čení pro d ě lící čáry, vodící proužky 	 m I 	144.20000 	 1 730,401822-1 	1 RTS  20/l 

stříkané barvou nebo provád ěné z nátě rových hmot 

parkovací stání: 15*6 ,0+11*2,2+6*5,0: 

144,2 	 144,20000 

	

54915791112R0C 	I Pfedznadení pro vodorovné znaceni pro stopcary, zebry , stíny, sipky, napisy ,  prechody 	 m2 	3,00000[ 	 354,001822-1 	IRTS 20/l 

stříkané barvou nebo provád ěné z nátě rových hmot 

znak 02 invaliě : 1,0*3: 

3 	 3,00000 

	

55 1 116561111 ROO 	JOsazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12115, s bo ční opěrou z m 	632,50000 	.... 	 151 800,00 822-1 	RTS 20/l 

betonu prostého 	 ' 
se z řízením lože z betonu prostého C 12115 ti. 80-100 mm 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S. 150 	 Regenerace sídlišt ě  Zborovská, Nám ě š ť  nad Oslavou - II. etapa 

0: S001 	Komunikace, chodníky a zpevn ěné plochy 

R: I 	 : Komunikace, chodníky a zpevn ěné plochy 

' Cen. 
soustava! 

P.č ; Č íslo položky - Nzev položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
56 917862111R00 Osazení silni čního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s bo ční opě rou z betonu m 412,50000 107 25000 822-1 RTS 2011 

prostého, do lože z betonu prostého C 12115 
S dodáním hmot pro lože ti. 80-100 mm. 

571919735113R00 	I Řezání stávajících kryt ů  nebo podklad ů  živičných, hloubky p řes 100 do 150 mm 	 m 	4200000 	 4956,00 1 822-1 	IRTS 201I 
včetně  spot řeby vody 

11+17+7+7: 

42 
	

42,00000 

58 919459001 ROD I Dodávka  a montáž schodiš ťového stupně  z pražců  dí. 1,5 m 1 	kus 1 	8000001 .. 	400iO0 32000.001 IViastní 

59 9197811 1OROO I Dodávka  a montáž zpomalovací práh 20 kmih; výška 5 cm, koncový díl 2 kus 1 	m 1 	15,00000[, . - ; 34500,001 IViastní 
5,0*3 :  

15 	 15,00000 

I 	60919781112R00 	1 Dodávka a montáž zpomalovací polštá ř  20 km/h; průmě r 425 mm, výška 52,5 mm 	 kus 	22,000001 	1 .20.01 	26400 , 00 1 	I'1lastní 	I 
11*2 :  

22 	 22,00000 

61 40445023.AR značka dopravní silniční svislá; zákazová Bi-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s kus 1.00000 2 2 222,44 SPCM RTS 2011 
dvoj.ohybem,retroref.folie i.t ř.; záruka 7 let 

1  
B2: 1: 

1 	 1,00000 

62 40445032.AR značka dopravní silni ční svislá; p říkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink,plechu s kus 1.00000 .. 2 9.00O 2 950,00 SPCM RTS 20/l 
dvoj.ohybem,retroreffolie l.t ř.; záruka 7 let 

C2b: 1: 

I 	 1,00000 

63 40445050AR značka dopravní silni ční svislá; informativní provozní lpi 11P13; tvar obdélník svislý; 500X700 kus 2,00000 5 900,00 SPCM 1  RTS 2011 

mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.t ř.; záruka 7 let 

lPl2 :2: 

2 	 2,00000 

64 40445052.AR značka dopravní silni ční svislá; informativní provozní 1P14-1P25; tvar obdélník svislý; 1000x1500 kus 1,00000 2 950.00 SPCM 1  RTS 2011 
mm; štít z pozink.plechu s dvojohybem, retroref.folie Itf.; záruka 7 let 
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PnInknv', srnu nis nrací a dodávek 

S: 150 	 Regenerace sídliště  Zborovská, Nám ěš ť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 01 	Komunikace, chodníky a zpevn ěné plochy 

R: I 	 Komúnikace, chodníky a zpevn ěné plochy 

Cen. 
soustava / 

Rč . Č íib'pdl . MJ Množství Cena [ ' MJ ' :Celkem'  :HCeník: platnost 
iĹba: 1 

1.00000 

65 404459504R p říslušenství k dopr.zna čení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm kus 500000 2950,0 SPCM RTS 2011 

66 40450231R p říslušenství k dopr.zria čení hlín [ková patka kulatá pro upevn ění sloupku dopr.zria čky o pr.60 

mm  

kus 500000 2 950,00 SPCM RIS 2011 

67 59217337R obrubník zahradní materiál beton I = 500,0 mm s = 50,0 mm h = 250,0 mm barva sedá kus 1 277 65000 50 63 882,50 SPCM RTS 2011 

pro řez 1%:0,01 

1277.65 1 277,65000 

68159217488R 
lobrubníksilni ční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 224,22000 t 	. 26 457961SPCM 1 RTS 20/l 

222: 

pro řez 1%:0,01 

224,22 224,22000 

I 	69159217489R lobrubník silniční materiál beton; 1=500,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá J 	kus 1,000001 236,001SPCM IRTS 2011 

1 1,00000 

obrubník silniční nájezdový; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva kus 300 1 .  . 18 240,60 SPCM I  RTS 2011 
70 1 59217490R 

šedá 

172: 

pro řez 1%: 0,01 

173,72 173,72000 

R obrubník silni ční p řechodový pravý; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový kus 10,10000 2Ol 2525, SPcM RTS 20/l 
71 1 59217491 

rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá .. 	 .. 

10: 

pro řez 1%: 0,01 

10,1 10,10000 

72 5921 7492R obrubník silnični p řechodový levý; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah kus 8,08000 2 020,00 SPM RTS 2011 

h = 150 až 250 mm; barva šedá  
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 	 Regenerace sídlišt ě  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 01 	Komunikace, chodníky a zpevn ěné plochy 

R: I 	 Kömunškace, chodníky a zpevn ěné plochy 

Cen. 
soustava! 

Název'pdlóžk.y MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 

pro řez 1%:0,01 

8,08 	 8,08000 

nfl• qA 	 Rni,rní knnfri.kí 	 I 18000 

73 966006132R00 Odstranění značek pro stani čení nebo dopravních značek dopravních nebo orienta čních kus 1,00000 2 10023600 822-1 RTE 2011 
- s betonovymi patkami I  

s ulozenlm nmot na SKIaCKu na vzaaienosr aoj m neoo S naiozenim na aopravni proslreclek, se zasypem jam sieno znuinenim 

74j969209111 R00 	IVybourání stávající vpusti vcetne mrize 	 1 kus I 	4000001 	 944,001 	IvIastn 

Díl: 99 	 Staveništní p řesun hmot 	 8587,33 
751998223011 RW 	P řesun  hmot pozemních komunikací, kryt dlážd ěný jakékoliv délky objektu 	 t 1 	1 717 ,46538 ľ ' 	L1I 	8 587,331822-1 	1 RTE  20/ 

vodorovně  do 200 m 

Díl: D96 	P řesuny suti a vybouraných hmot 	 129 162,43 
7697999011 3R00 	IPopistek za skládku obalovaný asfalt ‚ skupina 17 09 04 z Katalogu odpad ů 	 1 t 1 	129,635001 	 1 296,351801-3 	IRTS 2011 

PŘ IPLATEK K POPLATKU ZA SKLÁDKU STAVEBNi SUTI!: 

Dem.hmotnost položky po řadí 18: 2535500: 

Dem.hmotnost položky po řadí 20: 10428000: 

129,635 129,63000 

77 97908221 3R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naloženi, ale se složením a hrubým urovnáním na t 835,72600 45 964,93 1 822-1 1  RTS 20/l 

vzdálenost do 1 km 

Demontážní hmotnosti z položek s po řadovými č ísly:: 

15,16,17,18,19,20,21,22,71.72, 

Součet: : 835,72600: 

835,726 835,73000 

78 97908221 9R00 Vodorovná doprava suti po suchu p říplatek k ceně  za každý delší i započatý 1 km p řes 1 km t 15 878,79400 4$J 31 757 , 59 1 822-1 RTE 2011 

Demontážní hmotnosti z položek s po řadovými č ísly: 

15,16,17,18,19,20,21,22,71,72, 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 	Regenerace sídlišt ě  Zborovská, Náměšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 01 	Komunikace, chodníky a zpevn ěné plochy 

R: I 	 ;Komunikace, chodníky a zpevn ěné plochy 

Cen. 
soustava / 

P.č . č íslo položky Názevpoložký MJ Množství Cena 1 M Celkem Ceník platnost 
Součet:: 1587879400: 

15878,794 	 15 878,79000 

I 791979990001R00 	1 Poplatek  za skládku stavební suti skupina 17 09 04 Z Katalogu odpadu 	 t 	835 72600f 	 !~0ij 	8357261801 3 	IRTS 20/l 

Demontážní hmotnosti z položek s po řadovými č ísly:: 

15,16,17,18,19,20,21,22,71,72, :: 

Součet: : 835,72600: 

835 . 726 	 83573000 

I 80979087212R00 	I Nakládání na dopravní prost ředky suti 	 t I 	835,726001 	 41 786,301822-1 	IRTS 201 

pro vodorovnou dopravu 

Demontážní hmotnosti z položek s po řadovými č ísly:: 

15,16,17,18,19,20,21,22,71,72, 

Součet: : 835,72600: 

835.726 
	

835,73000 

I 	Celkem 	 2 599 996,341 
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Položkový soupis prací a dodávek 

5: 150 	 Regenerace sídlišt ě  Zborovská, Nám ěš ť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 02 	Ve řejné osvětlení 

R: I 	 Veřejně  osvětlení 

• 	.... .. 	•'•. 

soustava I 
P. č 'Č íspbložky: Názy'položký; 	. 	. MJ Množství Cena / MJ . Celkem 	.. Ceník platnost 
Díl: _1. 	 . Véřejflé osvěrlení 	 -  	309 794,20  

1 Pol-0001 sejmuti ornice (drnu) m2 6,00000 59 00 354,00 IVIastní 

2 Pol-0002 výkop jam ru čně  pro stožáry ks 4,00000 6;X 2596,00 Vlastní 

3 Pol-0003 stožár HONOR SZ 50176 žár.zinek A,C ks 4,00000 91Ó0 35 164,00 Vlastni 

Pol 	0004 jed. výložník HONOR Vl Cl 5D76d50 5° ks 0,00000 . 0,00 Vlastni 

P010005 jed. výložnik HONOR V1C20D76d50 5° ks 4,00000 - 	344 13 784,00 Vlastni 

6 Pol-0006 stozár HONOR SD 49189 zár zinek B ks O 00000 0 , 00 Vlastni 

Pol _0007 dvoj, výložník HONOR V2C15D89d50 5° ks 0,00000 .. 0,00 lviastní 

Pol 	0008 svítidlo GREENLINE LED 50W ks 4,00000 77-77woor. 28 320,00 Vlastni 

9 P010009 stožár.svorkovnice Honor Ri ks 4,00000 1f87., 6748,00 Vlastní 

10 Pol-0010 stožár.svorkovnice Honor R2 ks 0,00000 OmiY1, 0,00 Vlastni 

•'11 Pol 	0011 trubice smrš ťovací zŽ m 3,00000 2s500 885,00 Vlastni 

Pol-0012 kabel CYKY-4X10 rn 85,00000 . 	. 	148 12 580,00 Vlastní 

13 Pol-0013 kabel CYKY-J3X1,5 M 40,00000 . 1 120,00 Vlastni 

'II Pol _0014 zemnici páska FeZn 30X4mm m 62 00000 76 00' 4712,00 Vlastni 

15 Pol _0015 pěna těsnicí ks 4,00000 1  M00 708,00 Vlastní 

T?í Pol-0016 výkop kabelové rýhy 35X80 "  M 18,00000 .•  3402,00 jVlastní 

17 Pol 	0017 výkop kabelové rýhy 35X45 rn 52,00000 6136,00 Vlastní 

18 Pol _0018 písek m3 5,00000 m 	7.67A0 3835,00 Vlastni 

19 Pol 	0019 kabelové lože pískové š.35 bez zakryti m 70,00000 77.0 5390,00 Vlastní 

Ó Pol-0020 zához kabelové rýhy 35X80 m 70,00000 6580,00 Vlastní 

21 Pol _0021 hutneni zeminy strojne m3 5,00000 ití 1 180 00 Vlastni 

22 Pol-0022 folie výstražná PE m 70,00000 • 1 260,00 Vlastní 

Pol-0023 chranicka 	copofleX m 80 00000 5200,00 Vlastni 

' Pol-0024 roura betonová 200mm pro stozar ks 4,00000 78O20i 2832,00 Vlastni 

"ž Pol 	0025 	icement »  kg 	1 160 00000 11 36000 =lastní 

Pol_0026 svorka zemnici 	 i ks 	1 14 00000 Y0{ 910,001 Vlastni 
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Položkový sounis orací a dnd2vk 

S: 150 	 Regenerace sídlišt ě  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 02 	Veřejné osvě tlení 

R: 1 	 Veřejné osvětlení 

P. č . č íšlopoJožky:. zvpoložky: MJ Množství Cena / W. Celkem Ceník 

Cen. 
soustava / 
platnost 

27 Pol-0027 pomocny materiál kpl 1,00000 < 5900,00 Vlastni 
28 Pol-0028 štítek z PVC bílý 70X30 ks 10.00000 . 	.4OO 120,00 Vlastní 
29 Pol 	0029 gumoasfaít suspenze SA IV kg 2,00000 1i;8 236,00 Vlastni 
30 Pol-0030 zemnící kulatina d=10 mm M 10,00000 760,00 Vlastní 
31 Pol-0031 ukončeni kabelu CYKY ks 10,00000 2120,00 Vlastni 
32 Pol-0032 odvoz zeminy m3 6,00000 4,3íÓ 2478,00 Vlastní 
33 Pol _0033 žlaby v místech k řížení M 11,00000 ‚'t8 12 980,00 Vlastní 
34 PoI_0034 rozváděč  ERVO 18 ks 1,00000 44 : 3.QO. 41 300,00 Vlastni 
35 Pol-0035 odstranění krytu z betonu m2 1,30000 ' 460,20 Vlastni 
36 Pol 	0036 odpojení kabel ů ks 10,00000  590,00 Vlastní 
37 Pol-0037 demontáž osvětlovacího tě lesa ks 5,00000 1 240,00 Vlastni 
38 P010038 vytažení stožáru ks 5,00000 il i'2tO 5605,00 Vlastní 
39 Pol-0040 p ř idavný koeficient kp1 1,00000 23.O 23600,00 Vlastní 
40 

• 

Pol 	0041 doprava km 120,00000 ít 14 160,00 Vlastni 
Pol_0042 motorový p ěch hod 4,00000  944,00 Vlastní 

42 Pol-0043 autoje řáb hod 4,00000 118 4720,00 Vlastní 
Pol-0044 montážní plošina hod 5,00000  3 305,00 Vlastní 

44 Pol-0045 geodetické zaměření kp1 1,00000  5900,00 Vlastní 

45 Pol-0046 revize kp1 1,00000 4720,00 Vlastni 

46 P010047 rozpočtová rezerva kp1 1,00000 23600,001 Vlastní 

Celkem 	 309794,201 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 Regenerace sídliště  Zborovská, Náměšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: 5003 ÚpravaNN 

R: 01 UloŽení do chrániček NN č .7 

Rč . č íslo.polöžky. Nzevpóložky MJ Množství iCena / MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Díl: I 	 Zemní práce 	 472,00  - 
11 1 19001421R007X [Dočasné zajištění kabel ů  - do počtu 3 kabel ů 	 m 	050000t 	 472,00 	Vlastní 

Díl: M46 	Zemní práce p ři montážích 	 78 146,82  - 
2 [460200303RT2 Výkop kabelové rýhy 501120 cm hor.3, ru ční výkop rýhy m 1100000 57,I30 6270,00 [RTS 2011 

3[460200304RT2 Výkop kabelové rýhy 501120 cm hor.4, ru ční výkop rýhy M 1000000 787,00' 7870,00 RTS 2011 

J460300001 R00 Záhrn rýh strojem vzastavěném prostoru m3 882000 :249. 2196,18 ŘTS 2011 

[460300006RT1 Hutněni zeminy po vrstvách 20 cm, hutn ění po strojním záhrnu rýh m3 8,82000 ;7O 61740 RTS 2011 

I46065001 5R00 Podkladová vrstva ze št ě rkopísku m3 251000 I 807,20 RTS 2011 

Kabelové pískové lože (pro uloženi kabelové chráni čky) 

7 46049001 2R00 Fólie výstražná z PVC, ší řka 33 cm m 42,00000 : 58800 RTS 2011 

8 460510203RT1X Žlab kabelový, včetně  dodávky žlabu a poklopu rn 63,00000  55755,00 Vlastní 

9 460600001 RT7-X Naložení a odvoz zeminy m3 3,78000 68'400 1 39104 Vlastní 

iÓ 4600040 Utěsnění kabelu v otvoru chráni čky, včetně  těstnící p ěnou 750 ml kus 6,00000 177,O0i 1 062,00 Vlastní 

11 4600041 Zř[zenía odstranění provizorní lávky m 1,00000  590 , 001 Vlastní 

Díl: VN Vedlejší náklady 3540,00 

121005111021R Vytyčeni inženýrských síti kč  1,000001 .3'J 3 54000SPCM RTS 20/l 

Díl: ON Ostatní náklady 11 800,00 
- 13005241020R IGeodehcke zamereni skutecneho provedeni 	 1 kc 	1 1 00000 1 4GXl 3540 00 1 	IRTS 20/l 	J 

Náklady na provedení skute čného zaměření stavby. 

I 141005241010R 	IDokumentace skute čného provedeni 	 1 kč  1 	1 , 00000 1 	472Ó 001 	4720001 	RTS 20/l 

Náklady na vyhotovení dokumentace skute čného provedení stavby a její p ředání objednateli v požadované formě  a požadovaném počtu. 

I 151003 	 Poplatek za skládku 	 1 kč 	1 	i3O0000 [ 3540 , 00 1 	Vlast 	I 

I 	Celkem 	 93958,821 
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PoIožkov SOUDiS orací a dodávek 

S: 150 	 Regenerace sídliště  Zborovská, Náměš ť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 05 	Objekty pro komunální a separovaný odpad 

R: I 	 Demolice - boxy na popelnice typ A 

MJ Množství Cena I M J Celkem Cn ík 

Cen. 
soustava I 
platnost 

Díl: I zemní práce I 380,60 
1 1  174101101 R00 Zasyp sypaninou se zhutnenim jam sachet ryh nebo kolem objektu v techto vykopávkách m3 

I 800001 
424 , 80 1 800-1 RTS 201l 

Z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

rýhy po základech box I : 0,3*0,6*(4,5+0,5)*2 1,80000 

2159691019.AR (zemina recyklovaná T 	3,240001 955,801SPCM 1 RTS 20/l 

rýhy po základech box 1: 0,3*0,6*(4,5+0,5)*2*1  ‚8 3,24000 

Díl: 96 	 Bourání konstrukcí 	 25 97947 
3(961044111R00 	(Bouráni základ ů  z betonu prostého 	 m3 	1,80000[ : 1 	 3186,00(801-3 	RTS 20/l 

nebo vybouráni otvor ů  průřezové plochy p řes 4 m2 v základech, 

box 1: 0 , 3*0 ,6*(4,5+0,5)*2 	 1,80000 

(Bourání p ř íček 	 m2 	4,44600( 	 2 623141801-3 IRTS 17/l 

nebo vybourání otvor ů  průřezové plochy p řes 4 m2 v p ř íčkách, včetně  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 
kgím2), 
box 1 : 0,95*1, 17*4 	 4,45000 

51962031133R00 (Bourání p říček 	 1 	m2 	7,48800(é$( 	4417,92(801-3 (RTS 17/l 

nebo vybouráni otvor ů  průřezové plochy p řes 4 m2 v p ř íčkách, včetně  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 

kg/m2), 
box -1: 1,17*(4,5+0,95*2) 	 7,49000 

6196205111 SROO (Bouráni p ř íček železobetonových tíoušky do 100 mm 	
( 	

m2 	
( 	

0,8554 	i 	 1 008,901801-3 IRTS 2011 

nebo vybouráni otvor ů  průřezové plochy p řes 4 m2 v p ř íčkách železobetonových, v četn ě  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa (150 kg1m2), 
box 1: 095*(015+03)12*4 	 0,86000 

7(9620511 16R00 I Bouráni prlcek zelezobetonovych tlousky do 150 mm 	
( 	

m2 	1 1 0250 1 	f,1 	1 300.951801-3 IRTS 20/l 

nebo vybourání otvor ů  průřezové plochy p řes 4 m2 v p ř íčkách železobetonových, v četn ě  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa (150 kg1m2), 

box - 1: 45*01 5+0,95*(0,1 5+0,3)/2*2 	 1,10000 

I 	8(964051111R00 (Bourání samostatných trám ů , průvlak ů  nebo pas ů  ze železobetonu pr ůřezu do 0,1 m2 	 m3 	J 	0,08440( 	 995,921801-3 (RTS 20/l 	J 
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Položkový soupis prací a dodávek 

5: 150 	Regenerace sídlišt ě  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 05 	Objekty pro komunální a separovaný odpad 

R: I 	 Demolice 	boxy na popelnice typ A 

Cen. 
soustava / 

Rč . Č íslo položky: Název.- položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost 
bez p řerušeni výztuže, v četně  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg1m2), 

box 1: 0 . 15*0,15*0,75*5 	 0,08000 

9 111,1042141 R0O Bourání podklad ů  pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo zlitého 
asfaltu, tlouš ťky do 100 mm, plochy p řes 4 m2 

m3 0,49500 'II 800.00 584100 801-3 RTS 20/l 

box 1: 0,1*4,5*1,1 0,50000 

10 9650491 12R00 Bouráni podklad ů  pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin p říplatek za bourání 
mazanin vyztužených sva řovanou sítí, tlouš ťky p řes 100 mm 

m3 0,49500 2 920,50 801-3 RTS 20/1 

box 1: 0 , 1*4 , 5*1,1 0,50000 

11 1968071125R00 	lvyvěšení nebo zav ěšeni kovových k řídel dve ř í, plochy do 2 m2 	 1 	kus 1 	5,000001 'ti 	 590,001801-3 	1 RTS 201II 
s p řípadným uložením a op ětovným zavěšením po provedeni stavebních zm ě n, 

box 1: 5,0 5,00000 

12 968072456R00 Vybourání a vyjmuti kovových rám ů  a rolet rám ů , včetně  pomocného lešení o výšce podlahy do m2 5,24600 3 095,14 801-3 RTS 201I 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg1m2) dve řních zárubní, plochy p řes 2 m2 

box 1: 4,3*1,22 	 5,25000 

Díl: 99 	 Staveništní o řesun hmot 	 1920,57 
13 999281111 R00 P řesun hmot pro opravy a údržbu objekt ů  pro opravy a údržbu dosavadních objekt ů  včetně  t 3,25520 I 920,57 801-4 RTS 2011 

vnějších pláš ťů  
I 

výšky do 25 m,  

oborů  801,803, 811 a812 

141 765323830R00 	I Demontáž 
	

z vinovek, na d řevěné nebo ocelové konstrukci, do suti 
	

m2  J 	5980001 	2$6 
	

1411,281800-765 IRTS 20/1 

- 	 box 1:1,3*4,6 	 5,98000 

Díl D96 	 Přestinv suti a vvbouranch hmot 	 9918,47 
15 979081111R00 Odvoz suti avybouraných hmot na skládku do 	km t 8,39126 1 980,34 801-3 RTS 2011 

16 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku p říplatek za každý další 1 km t 83,91262 1006,95 801-3 RTS 2011 
17 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 8.39126 230;00 1 980,34 801-3 RTS 20/1 

18 979990001 R00 Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpad ů  t 8,39126 *íšI' 4950,84 801-3 RTS 20/1 
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PnInžkov' srninis nrací a dodávek 

S: 150 	Regenerace sídliště  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: S005 	Objekty pro komunální a separovaný odpad 

R: 1 	 Cernolice - boxy na popelnice typ A 

• 
•. Cen. 

soustava ,1 

P:čč ílopoložky.:. Názevpolóžky: MJ Množství Cena/  MJ Celkem Ceník platnost 

I 	Celkem 	 40 610,391 
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Položkový soupis prací a dodávek 

3: 150 	 Regenerace sídliště  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 05 	Objekty pro komunální a separovaný odpad 

R: 2 	 Kóje na odpad - typ A na 2 kontejnery 

Cen. ICena/MJ 
soustava! 

P,č . Č íslo póložky ‚ :Ná ě pdlžky MJ Množství Celkem :Ceník platnost 
Díl: 95 	 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 	 1 416,00 

1 953981203R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro kus 12,00000 1 416,00 801-4 RTS 2011 
chemické kotvy dvousložková do piných materiáli 

. 01 1 
kóje 1 4,0 	 4,00000 

kóje 2 -3 : 4,0*2 	 8,00000 

OH: 767 	 Konstrukce zämečncké 	 116 864,30 
21767_1 	 IZinkování žárové 	 kg 1 	53098140 ľ  	

apQ1
56 284 , 03 1 	Vlastní 

boční dli: (4 35*(2  0+1,8+1  3*2)+3o8*1 4*(1 ‚85+1  ‚65)/2)*2 	 70,77000 

horní dli : 435*33+306*(33+1 ‚3*2)+3,08*3,4*1 ‚4 	 47,07000 

nohy: 3,41*0,15*4 	 2,05000 
patky : 1,96*0 , 13*4 	 1,02000 

zadní dli - kóje - 1: 435*33*2+306*1,65*2+3,08*3,4*1,65 	 56,09000 

Mezisou čet 	 176,99000 

kóje 2-3: 176 , 9938*2 	 353,99000 

I 31767995104R0O 	I Vgroba a montáž atypických kovovových dopl ňků  staveb hmotnosti p řes 20 do 50 kg 	 J kg 1 	362,72100 1 	 1 	21 400,541800-767  RTS 2011 

boční dli: (435*(2  0+1,8+1  3*2)+3o8*1 ‚4*(1 ‚85+1  ‚65)/2)*2 	 70,77200 

horní díi : 435*33+306*(33+1 3*2)+3o8*34*1 ‚4 	 47,06980 

nohy: 3,41*0 , 15*4 	 2,04600 

patky: 1,96*0,13*4 	 1,01920 

Mezisou čet 
	

120,90700 

kóje 2-3: 120,907*2 	 241,81400 

41767995105R00 	jVyroba a montaz atypickych kovovovych dopinku staveb hmotnosti pres 50 do 100 kg 	 kg J 	168,26040 1 	 9 92736J800 767 IRTS 20/I 	J 
zadní dil - kóje - 1: 4,35*3,3*2+3,06*1,65*2+3,08*3,4*1,65 	 56,08680 

kóje 2-3: 56,0868*2 	 112,17360 

513227700R 	jtyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375): a = 50,0 mm: b = 5,0 mm 	J t  J 	000330) 	5900OO6) 	 194,7OJSPCM JRTS 2011 

patky :0,00196*0,13*4*1,05 	 0,00107 

kóje 23:0,0011*2 	 0,00220 
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Položkovv snu nis nr čí a dndvk 

3: 150 	Regenerace sídliště  Zborovská, Nám ě šť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 05 	Objekty pro komunální a separovaný odpad 

R: 2 	 Kóje na.oad- typ Ana2kontejnery 

• •:: Qen. 
soustava / 

P.č . č íslo položky NáŽe položky MJ Množství Cena J MJ Celkem Cerífk. plátnost 
6 13330310R tyč  ocelová L(úhelriík) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; ti = 4.00 mm; a = 50,0 t 0,08880 5OO.tí 5239,20 SPCM RTS 2011 
- 

 

mm; b=50,Omm 
horní dli : 0,00306'(3,3+1,3 -2) 0,01805 

zadní dlí 	0,00306*1,65*2 0,01010 

Mezisoučet 0,02815 
ztratné: 0,0282*0,05 0,00141 

kóje 2 - 3 	0,0296*2 0,05920 

7 1 4587254R profil ocelový tenkostěnný uzavřený sva řovaný jak. S235; čtvercový; ti = 3,00 mm; a = 40,0 mm; t 0,00630 371,70 SPCM RTS 2011 
b40,Omm 

1  1  :ooul  I  
nohy : 0,00341 *0, 15*4*1,05 0,00215 

kóje 2 - 3: 0 . 0021*2 0,00420 

8 14587263R profil ocelový tenkostěnný uzavřený sva řovaný jak. S235; čtvercový; tI = 3,00 mm; a = 50,0 mm; t 0,31110 11 012,94 SPCM RTS 2011 
b= 50,0 mm 

1  1  -3

6; 

,4.~Qjl 

boční dlí : 0,00435*(2,0+1 ‚8+1  ‚3*2)*2 0,05568 

horní díl : 0,00435*3,3 0,01436 

zadní díl 	0,00435*3,3*2 0,02871 

Mezisoučet 0,09875 
ztratné : 0,0987*0,05 0,00494 

kóje 2- 3: 0,1037*2 0,20740 

9 31390009.AR sít` ocelová sva řovaná mat. žebírk.dráty tvá ř, za studena; KD 35; d drátu 5,015,0 mm; rozm ě ry m2 52,68150 12 432,83 SPCM RTS 2011 
oka 1001100 mm; 1= 3000,0 mm; š =2 000 mm 

I  
boční díl: 1 ‚4*(1 ‚85+1,65)/2*2 4,90000 

horní díl: 3 ,4*1 ,4 4,76000 

zadní dO : 3,4*1,65 5,61000 

Mezisoučet 15,27000 
ztratné :15,27*0,15 2,29000 

kóje 2 -3 :17,5605*2 35,12000 
10 998767201R00 P řesun hmot pro kovové stavební dopl ňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 	 % 	• 1,OQOQt t@ 1,00 800-767 	RTS 2011 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 	Regenerace sídliště  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 05 	Objekty pro komunální a separovaný odpad 

R: 2 	 Kóje na odpad - typ A na 2 kontejnery 

Cen. 
soustava! 

P.č . č íslo.položky;:Náevpo ľožky MJ Množství Cena 1 M Celkem Ceník: platnost 
50 m vodorovn ě  

Celkem 	 118 280,30 
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PnIoknv niini nrí n rnrinil 

S: 150 	 Regenerace sídlišt ě  Zborovská, Náměšt' nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 05 	Objekty pro komunální a separovaný odpad 

R: 3 	 Kóje na odpad - typ B na 3 kontejnery 

Gen. 
:•.•. 	 . 	.... 	 . 	 .. 	. 	'.., 	. 	 šoustáva/ 

P Č  Č íslo polozky Nazev položky 	 MJ Lnozství 	Cena 1-MJ Celkem 	Ceník platnost 
Díl: 95 	.. 	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 	 944,00 

	

1 953981203R00 	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro 	kus 	800000 	400 	944.001801-4 	1  RTS 20/7  
chemické kotvy dvouslozkova do pinych materialu 
kóje 1: 4,0 	 .----- -- 	 4,00000 
kóje 2 : 4,0 	 4.00000 

boční díl : (4,35*(2,0+1 ‚8+1  3*2)+3o8*1 4*(1 ‚85+1  ‚65)/2)*2 	 -- 70,77000 
horní díl : 435*473+306*(473+1 ‚3*2)+3,08*4,83*1 ‚4 63,83000 
nohy: 3,41*0,15*4 2,05000 
patky: 1,96*0,13*4 1,02000 
zadní díl - kóje - 1: 4,35*4,73*2+3,06*1,65*2+3,08*4,83*1,65 75,80000 
Mezisou čet 213,46000 
kóje 2 : 213,4645 213,46000 

I 	31767995104R00 	jVýroba a montáž atypických kovovových dopl ň ků  staveb hmotnosti p řes 20 do 50 kg kg 	147,67440r:" !°I 	8712,791800-767 	IRTS 20/l 
boční díl: (4,35*(2,0+1 ‚8+1 ‚3*2)+3,08*1 ‚4*(1 ‚85+1  ‚65)/2)*2 70,77200 
nohy: 3.41*0,15*4 2,04600 
patky:1,96*0,13*4 1,01920 
Mezisoučet 73,83720 
kóje 2: 73,8372 73,83720 

I 	41767995105R00 	lVyroba  a montaz atypickych kovovovych dopinku staveb hmotnosti pres 50 do 100 kg kg 	279 25460 1 16 476 021800767  1  RTS 20/l 
zadní díl - kóje - 1: 4,35*4.73*2+3.06*1,65*2+3,08*4,83*1,65 75,79506 
horní díl 	4,35*4,73+3,06*(4,73+1 ‚3*2)+3,08*4,83*1 ‚4 63,83226 
Mezisou čet 139,62732 
kóje 2: 139,6273 139,62730 

5113227700R Jtyč  ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 3235 (11375); a = 50,0 mm; b = 5,0 mm 1 	t I 	0,00220 . 	oóOij 129,80JSPCM I RTS 20/l 

patky: 0,001 96*0,13*4*1 ‚05 	 0.00107 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 	 Regenerace sídlišt ě  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: S005 	Objekty pro komunální a separovaný odpad 

R: 3 	 Kóje na odpad - typ B na 3 kontejnery 

Cen. 
soustava I 

P.č . Č íslo položky Názevpoložky MJ Množství Cena J MJ Celkem Ceník platnost 
kóje 2 : 0,0011 	 0,00110 

6 1333031 OR 	tyc ocelová L (uhelník) válcovaná za tepla $235 (11375) rovnoramenná; ti = 4,00 mm a = 50,0 1  t 	O 06670 	9 0O 0 	 3 935 30 SPCM 	RTS 20/I 
mm; b=50,Omm 	 ' 
horní díl: 000306*(4,73+1 3*2) 	 0,02243 
zadní díl: 0,00306*1,65*2 	 0,01010 

Mezisoučet 	 0,03253 
ztratné : 0,0325*0,05 	 0,00163 

kóje 2 : 0,0325 	 0,03250 

7 14587254R 	profil ocelový tenkostěnný uzav řený sva řovaný jak. $235; čtvercový; tI= 300 mm; a 40,0 mm; 1  t 1 	0,00420 ľ :.%.,1 	 247,80 SPCM 1  RTS 201í 
b40,Omm 

nohy: 0,00341*0,15*4*1  ‚05 	 0.00215 

kóje 2:0,0021 	 0,00210 

8 14587263R 	profil ocelový tenkostěnný uzav řený sva řovaný jak. $235; č tvercový, ti = 3,00 mm; a = 50,0 mm; 1  t 1 	0,24660[T.. • ĺ4 	 8 729,64 SPCM 	1  RTS 20/i 
b50,Omm  
boční dli : 0,00435'(2,0+1 ‚8+1 ‚ 3*2)*2 	 0,05568 
horní díl: 0,00435*4,73 	 0.02058 
zadní díl: 0,00435473*2 	 0,04115 

Mezisoučet 	 0,11741 
ztratné :0,1174*0,05 	 0,00587 

kóje 2:0,1233 	 0,12330 

9 31390009.AR 	síť  ocelová sva řovaná mat. žebirk.dráty tvá ř, za studena; KD 35; d drátu 5,015,0 mm; rozm ě ry 	m2 	45,15240 1 ....: .  :"23O 	10655,97 SPCM 	I R S 20/1 
oka 1001100 mm; I = 3000,0 mm; š = 2000 mm :j 

boční dli: 1 , 4*(1 , 85+1 , 65)12*2 	 4,90000 

horní díl : 4,83*1,4 6,76000 
zadní díl :4,83*1,65 7,97000 

Mezisou čet 19,63000 
ztratné:19,6315*0,15 2,94000 
kóje 2: 22,5762 22,58000 

Zpracováno programem BUlLDpower S, ® RIS, a.s. 	 Stránka 30 z 41 



Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 	 Regenerace sídlišt ě  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 05 	Objekty pro komunální a separovaný odpad 

R: 3 	 Kóje na odpad- typ Bna3kontejnery 

Cen 
soustava / 

Rč . Č íslo pblóžky Název položky MJ Množství Cena JMJ Celkem Ceník  platnost 
10 998767201 R00 	P řesun hmot pro kovové stavební dop ňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 

	
% 	 1,00 800-767 RTS 201I 

50 m vodorovné 

I 	Celkem 	 95 O86,j 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 Regenerace sídliště  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 05 Objekty pro komunální a separovaný odpad 

R: 4 Demolice - betonová kóje na odpad typ B 

Cen. 
soustava / 

P.č . Č íslo položky Název -- položky MJ Množství Cena, / MJ Celkem Ceník platnost 
Díl: 96 	 Bourání konstrukcí 	 16 662,78 
- 	1J962o51 116R00 	I Bourání p ř íček železobetonových tloušky do 150 mm 	 m2 	14,85000$900l 	- 	8 761,501801-3 	JRTS 201 	J 

nebo vybouráni otvorů  průřezové plochy p řes 4 m2 v p ř íčkách železobetonových, v četně  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 
1,5 kPa (150 kgIm2), 

kóje - 1: 1 , 5*(3 ,6*2+1,35*2) 	 14,85000 

2 965042241 R00 	I Bouráni podklad ů  pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo zlitého 	m3 	1,67400 QOO 	3950,64 1 801-3 	RTS 20/l 
asfaltu, tlouš ťky p řes 100 mm, plochy p řes 4 m2 

kóje -1: 0,15*3 , 1*3,6 	 1,67000 

3 96504911 2R00 	Bourání podklad ů  pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin p říplatek za bouráni 	m3 	1.67400 	 3 950,64 1 801-3 	1  RTS 2011 
mazanin vyztužených sva řovanou sítí, tlouš ťky p řes 100 mm 	 r 
kóje- 1 : 0, 15*3, 1 *3,6 	 1,67000 	 - 	- 

Díl: D96 	 P řesuny suti a vybouraných hmot 	 10 040,14 
4 979081111 RO0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 8,49420 2 004,631801-3 RTS 2011 

5 979081121 ROD Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku p říplatek za každý další I km t 8494200 1 019,30 801-3 RTS 2011 

6 979082111 ROD Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 849420 2 004,63 801-3 RTS 2011 

71979990001 ROD Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 Z Katalogu odpad ů  L 8,49420 5 011,58 801-3 RTS 2011 

Celkem 	 26 702,92 I 
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Položkový SOUDiS irací a dodávek 

S: 150 	 Regenerace sídliště  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 06 	Sadové úpravy 

R: I 	 Sadové úpravy 

P.č . Č íslo Doložky INázev..00lo21 MJ IMno2ství 	ICena I MJ I.CeIkem 

soustava I 
ĺk platnost 

1 111212211 	Odstranění nevhodných d řevino průmě ru kmene do 100 mm (s odklizením vytěžené d řevní 	m2 	17,00000 	16OI 	2 856,00 	Vlastní 
hmoty na, vzdálenost do 50 rn, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní 
prost ředek výšky a 	 . 

n ř íoadnou ODraVOU terénu se zhutn ěnlmí vškv do 1 rn s odstran ěním oa řezu do 100 m2 v rovin ě  nebo na svahu do 1:5. 

112151 111 Pokácení stromu sm ě rové vcelku s od řezáním kmene a odvě tvení (odklizeni částí kmene a vě tví kus 7,00000 1 568,00 Vlastni 

na vzdalenost 20 m se slozenim na hromady nebo nalozenim na dopravní prostredek) prumeru -. 
kmene p řes 100 . 

do 200 mm. 

112201111 Odstranění pa řezu v rovině  nebo ve svahu do 1:5 (odklizeni získaného d řeva na vzdálenost do kus 7,00000 1 56800 Vlastní 

20 m 	jeho slozeni na hromady nebo nalozeni na dopravní prostredek zasypání jamy, dopineni 
- zeminy, 

zhutneni a uprava terenu; o prumeru parezu na rezne piose ao uu mm. 
_-: cqgi 1 I 	íP řp'iin hmot nm adovnioké a kriině rsk ě  ODravy vodorovně  do 5000 m. 	 T t[ 	3.92000 	 6585.601 	Vlastní 

Díl: 2 	 ' Výsadby d řevin 	331 653,60 
5 183101221 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemin ě  t ř. 1 až 4 s výměnou půdy na 50% (s p řípadným, kus 14,00000 .',. 	:4 7 056,00 Vlastní 

nalozenim prebytecnych vykopku na dopravni prostredek odvozem na na vzdálenost do 20 km a 
složení . 

‚rOiconki,i ohIpmII nrps fl 4i1 min 1 (Iii m 

184102114 Výsadba d řeviny s balem do p ředem vyhloubené jamky se zalitím v rovin ě  nebo na svahu do 1:5, kus 14,00000 7056,00 Vlastní 

p ř i, průmě ru balu p řes 400 do 500 mm ... 	' 
7 184215133 Ukotvení drevinytremi kuly (vcetne ochrany proti poskozeni kmene v miste vzepreni) délky pres kus 1400000 140 	204400 Vlastni 

2 do, 3m  
8 184215412 Zhotoveni závlahové mísy u soliternich drevin v rovine nebo na svahu do 1:5, o prumeru mísy kus 14 00000 78400 Vlastni 

presO5 	1  ________ 
__1 	•_„ 

9 184501131 Zhotoveni obalu kmene a spodních cash vetvi stromu zjuty ve dvou vrstvách v rovine nebo na m2 14,00000 Q 	 78400 Vlastni 

svahu, do 1:5 

ó 183101213 Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v zemine tr 1 az 4s vymenou pudy na 50% (s pripadnym kus 636,00000 21 	OO Vlastni 
naložením p řebytečných výkopků  na dopravní prost ředek, odvozem na na vzdálenost do 20 km a 
složení  
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 	 Regenerace sídliště  Zborovská, Nám ěš ť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 06 	Sadové úpravy 

R: I 	 Sadové úpravy 

F Cen. I Názevpolo2ky 
I soustava / 

p. č  Č íslo položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost 
výkopků) objemu p řes 0,02 do 0,05 m3 

11 184102211 Výsadba ke ře bez balu do p ředem vyhloubené jamky se zalitím v rovin ě  nebo na svahu do 1:5, 

výšky do, 1 m v terénu  

kus 635,00000 21 624,00 Vlastní 

184911421 Mulčování vysazených rostlin mul čovací ků rou, ti. do 100v rovin ě  nebo na svahu do 1:5 m2 226.00000: 15 142,00 Vlastní 

13 10391100 Ků ra mulčovací VL -:--- 22,60000 18 48680 Vlastní 

14 Pol_0014 Hadice flexibilní pro zálivku kus 14 00000 784,00 Vlastni 

15 25191155 Hnojivo průmyslové Cererit kg 14,00000 

.. ...... 

. 784,00 Vlastní 

16 60591255 Ků l vyvazovací d řevěný impregnovaný D 8cm dí 2,5m kus 42,00000 :;; 9408,00 Vlastni 

P010017 Juta na obalení kmene 7bm X strom - brn 196,00000 2156,00 Vlastní 

Pol _0018 Úvazky ke strom ům 2brn x strom brn 28,00000 168,00 Vlastní 

10321100 Zahradni substrát pro vysadbu m3 1870000 25 13280 Vlastni 

ó Pol 	0020 Abies nordmanniana, v150-200 cm, bal ks  4704,00 Vlastni 

i Pol 	0021 Aesculus xcarnea "BRIOTII", vk, ok 14-16, bal ks 1,00000 5824,00 Vlastní 

Pol 	0022 Pinus nigra, v 150-200 cm, bal ks 1,00000 J 3584,00 Vlastní 

Pol 	0023 Pistanus x acerifolia vk ok 14-16, bal ks 1,00000 4704,00 Vlastni 

• Po10024 Prunus serrulata 'KANZAN', vk, ok 14-16, bal ks 5,00000 23 520,00 Vlastní 

25 Pol 	0025 Tula cordata "GREENSPIRE", vk, ok 14-16, bal ks 5,00000 : 20720,00 IVIastnf 

Pol _0026 Buxus sernpervirens, V 30 -40 kus 273,00000 51 870,00 Vlastní 

27 Pol 	0027 Carpinus betulus v 30 	40 kus 162 00000 '7íO 10854,00 Vlastni 

28 Pol 	0028 -  Forsythia intermedia V 30 	40 kus 1500000 ' I 51500 Vlastni 

Poi_0029 Heders helix V 100 	125 kus 61 00000 37576,00 Vlastni 

b Pol 	0030 Hibiscus syriacus "MARINA" ‚ v 30 -40 kus 15,00000 3 690,00 Vlastni 

Ei Pol _0031 Philadelphiis coronarius "VIRGINAL" v 30-40 kus 11,00000 ‚. 1 353,00 Vlastní 

32 Pol _0032 Pinus mugo v 30 	40 kus 500000 3080,00 Vlastni 

Pol _0033 Prunus laurocerasus v40 	60 kus 4000000 " 1656000 Vlastni 
34 Pol-0034 Rhododendron RABATZ V 30 40 kus 1,00000 '4' 448,00 Vlastni 

315]Poi Rhododendron catawbiense GRANDIFLORUM v 30 	40 kus 2,00000 896,00 Vlastni 
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Položkový sounis Draci a dodávek 

S: 150 	 Regenerace sídliště  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 06 	Sadové úpravy 

R: I 	 Sadové úpravy 

P. č  
- 
Císlo polóžky Název položky MJ Množství Cena / MJ 

I 
ICelkem' Ceník 

Cen. 
soustava I 
platnost 

36 Pol-0036 Rosa wgosa, v 30-40 kus 4,00000 aEDO ffi 448,00 Vlastni 

37 Pol _0037 Syringa vulgaris, v 30 -40 kus 15,00000 3 690,00 Vlastní 

38 Pol 	0038 Spiraea x vanhouttei, v 30 -40 11,00000 I 232,00 Vlastni 

39 PoI_0039 IViburnum opulus 'Roseum', v 30 -40 kus 21,00000  2352,001 Vlastni 

Díl: 3 	 Založeni trávníků 	 20 244,10  
40 184802111 Chemické odplevelení p ůdy p řed založením kultury, trávníku nebo zpevn ěných plocho výměře 

jednotlivě , p řes 20 m2 v rovině  nebo na svahu do 1:5 post řikem na široko 

m2 
- 

660,00000 'A1j 3960,00 Vlastni 

41 183403131 Obdě láni půdy rytím p ůdy hl. do 200 mm v zemin ě  t ř. 1 až 2v rovin ě  nebo na svahu do 1:5 m2 550,00000 3300,00 Vlastni 

42 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovin ě  nebo na svahu do 1:5 um ě lým hnojivem na široko t 0,01650 .. 0,10 Vlastní 

43 183403153 Obdě lání p ůdy hrabáním v rovin ě  nebo na svahu do 1:5 m2 550,00000 3300,00 Vlastní 

44 181411131 Zaíozent parkového trávníku na pude predem pripravene plochy clo 1000 m2 vysevem vcetne 

utaženi, v, rovin ě  nebo na svahu do 1:5  

m2 550 00000 .l 3300,00 Vlastni 

45 185803111 Ošet ření trávníku jednorázové v rovin ě  nebo na svahu do 1:5 (pokosení, shrabáni, naložení 

shrabu na, dopravní prost ředek, odvezení do 20 km a vyloženi shrabu)  
m2 550,00000 3850,00 Vlastní 

46 25234001 Herbicid pro odplevelení p ůdy I 1,00000 224,00 Vlastni 

47 Pol 	0047 NPK trávnikové hnojivo kg 16,50000 2O 462,00 Vlastni 

48 00572420 Osivo směs travní parková - okrasná - pro pobytové plochy, special, odoln ější sm ěs snášejicí 

zátěž 

kg 16.50000 '.:' 
. 	..... 

1 848,00 Vlastní 

5 	 Rozvojová a udržovací pé če 	________ 	100 822,40  
49 185851121 Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000  m 3 69,20000 46502,40 Vlastní 

ó 185804311 Zaliti rostlin vodou plochy záhon ů  jednotlivě  do 20 m2 m3 69,20000 46502,40 Vlastní 

51 184802613 Chemické odpleveleni po zalozeni kultury v rovine nebo na svahu do 1:5 postrikem hntzdove m2 271 20000 7593,60 Vlastni 

25234001 Herbicid pro odplevelení p ůdy 1,00000 224,00 Vlastni 

I 	Celkem 	 465297,701 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 Regenerace sídliště  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 08 Dětské h řiště  

R: 1 Dětské h ř iště  

Cen. 
soustava / 

P.č . Č íslo položky Název položky, 	 MJ Množství 	Cena / MJ Celkem 	Ceník platnost 
Díl: I 	 Dětské h řiště   	348 291,00  

PC 	 Multifunkční sestava, dvouvěžová, skluzavka, obdélníková podesta, pevná lávka, šikmá rampa, komiet 	1, 00000 	'ii19D 	112371,00 	j'iastni 
lezecl stěna, šplhací lano, žeb ř ík, tabule, matenu - trnovník akát, rozm ě r: 9000/280013600mm, 	 -: 

minimální prostor 12500t5500mm, dopadová plocha - ka č írek, kovové díl - nerez ocel 

prostor 1250015500mm, dopadová plocha - ka čírek, kovové díl - nerez ocel 

PC Pružinové houpadlo - KŮŇ  ks 100000 11 965.00 Vlastní 

3 PC Pískoviste 4m Sb uhelnikove s plachtou bez pisku kamplet 1 00000 -  26 432 00 Vlastni 

4 PC Prolézačka PYRAMIDA komplet 1,00000 ‚ 64 770,00 Vlastní 

PC Houpadlo pružinové MAXIPES KOMPLET 1,00000 —% 11 965.00 Vlastni 

6 Pol _S Dopadová plocha komplet 1,00000 ‚ 10000.001 1VIastni 

7 PC Doprava Iiet 100000 ‚ 24 544,00 IViastni 

8 PC Montáž komplet 100000 86 244,00 jVlastní 

LelKem aetsKe nriste 

I 	Celkem 	 348 291,00( 
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Položkový souDis Drací a dodávek 

S: 150 Regenerace sídliště  Zborovská, Náměš ť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 08 Dětské h řiště  

R: 2 Oplocení 

Cen. 
soustava / 

P.č . Č íšlo položky.. Název položky MJ Množství Cena! MJ Celkem Ceník platnost 

Díl: I 	 Zemní práce 	 13 083,84 
1 1 131201111 R00 	1 Hloubeninezapaženýchjam azá řezů  do 100m3, v hornin ě  3, hloubení strojn ě 	 J 	m3 	0 , 79200 I 	 6541,921800-1 	RTS 201 

kromě  zě rezü se Šikmými stěnami pro podzemni vedeni, s urovnanim ana co preaepsaneno promu a spaau, S pripaanym nuinym premiseniii VC VKQl5U 

a dále buď  s p řemístěním výkopku na p ř ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prost ředek, 

patky : 0 ,3*0 . 3*0 , 8*(4,0+7,0) 	 0,79000 

	

2162701105R00 	Vodorovné p řemístěni výkopku z horniny I a2 4, na vzdálenost p řes 9000 do 10000m 	 m3 	07920C[ D9 	6 541,92 1 800-1 	RTS 20/l 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte ční cesta vozidla. 
patky: 0,3*0,3*0,8*(4,0+7,0) 	 0,79000 

Díl: 2 	 Základy  zvláštní zakládání 	 3369,25 

	

31275313611R00 	JBeton základových patek prostý t ř ídy C 16120 	 m3 	0,81580[ j 	3 369,251801-1 	1 RTS 2011 

stěna A: 4,0*0,3*0,3*0 .8*1,03 	 u,.uuuu 

stěna B : 7 .0*0,3*0.3*08*1 03 	 0,52000 

Díl: 94 	 Lešenía stavební výtahy 19116,00  

	

41941955001 R00 	Lešení lehké pracovní pomocn ě  pomocné, o výšce leše ňové podlahy do 1,2 m 	 J m2 	32,40000[' 	 19 116,001800-3 	JRTS 20/l 

stěna A : 0,89,0*2 	 Iv,ouuuv 

stěna B: 0 ,6*18 , 0*2 	 21,60000 

Díl: 99 	 Staveništní p řesun hmot 	 1 186,45 

	

5J998151111 R00 	IP řesunhmot  pro oplocení a  objekty  zvlastnl zdene vodorovné do5omvyskydolom 	 I t  I 	201C94j 	$O'1 	11864518015 	RTS 20/1 

na novostavbách a změnách objektů  pro oplocení (815 2 JKS0), objekty zvláštní pro chov živo č ich ů  (8153 JKSO), objekty pozemní r ůzné (815 9 JKSO) 

Díl: 767 	 Konstrukce zámečnické 	 190 244,01 

	

61767995106R00 	1v9roba a montáž atypických kovovových dopl ňk ů  staveb hmotnosti p řes 100 do 250 kg 	 kg J 	266.01550f 	 53489,121800-767 I1T5 20/l 	J 
stěna A: 371*(3b5*4+25+i,Ubi,U1 ‚u 

	

I 71767995107R00 	JVýroba a montáž atypických kovovových dopl ňků  staveb hmotnosti p řes 250 do 500 kg 	
J 

kg 
 J 	462,83050L'. 	87 474,951800-767 JRTS 2011 

stěna B : 3,77*(3,65*7+2,95*18)+3,08*3,0*18,0 	 462,83050 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 Regenerace sídliště  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: S008 Dětské h řiště  

R: 2 Oplocení 

Cen. 
soustava I 

R č  Č íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost 
8 14115364R trubka bezesva hladká kruhová 11353 svariteinost zarucena vnejsl prumer 51,0 mm tlous ťka m 42 15750 24 872,93 SPCM RTS 201 

stěny 3,2 mm 

stěna A: 3,65*4*1 , 05 	 15,33000 

stěna B : 3,65*7*1,05 	 26,83000 

9 31390009.AR 	síť  ocelová sva řovaná mat. žebírkdráty tvá ř, za studena; KD 35; d drátu 5,015,0 mm; rozm ě ry 	m2 	103,50000j' 	 24 426,00 SPCM 	RTS 20/ 
oka 1001100 mm; I = 3000,0 mm; š = 2000 mm 	 [ 
stěna A:3.0*12,0*1,15 	 41,40000 

stěna B: 3,0*18,0*1,15 	 62,10000 

10 998767201 R00 	Presun hmot pro kovové stavební dopink konstrukce v objektech vysky do 6 m 	 ' ' 	 1,00 800-767 RTS 201I 

50 m vodorovn ě  

Díl: 783 	 Nátěry 	 28 674,00 
11 17832221 OOROO 	I Natery kov stavebních dopink konstrukci syntetické dvojnásobné , 	 m2 	162 0000O 	 19 116,001800-783 IRTS 2011 

stěna A; 3 . 0*9,0*2 	 54,00000 

stěna B: 3,0*18,0*2 	 108,00000 

I 12783226100R00 	I Nátě ry kov .stavebních dopink konstrukci syntetické základní 	 m2 I 	162 00000 t 	9 30j 	9 558,001800-783 IRTS 20/I 

stěna A: 3,0*9,0*2 	 54,00000 

stěna B : 3,0*18,0*2 	 108,00000 

I 	Celkem 	 255 673,551 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 	 Regenerace sídlišt ě  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: S009 	Městský mobiliá ř  

R: I 	 Městský mobiliář  

soustava I 
P.č . Č íslo položky Název položky 	 1  MJ Množství 	I  Cena / MJ Celkem 	Ceník platnost 
Dil: I 	 Lavičky, odpadkové koše  	329 810,00  

I PC 	 Lavička s opě radlem d1.1600mm, bez podru čky, bočnice- hliníková slitina, vypalovaná prášková 	ks 	22,00000 	iQiO 	242 000,00 	Vlastni 
barva-RAL7016-antracitově  šedá sedák a op ě radlo-tepelně  upravená finská borovice 	 '..« 
ThermoWood s penetracnim naterem s UV ochranou sedák vyztuzen uprostred 

oenetračnim nátě rem s UV ochranou, sedák vyztužen uprost řed. 

' PC Montáž laviček chemickými kotvami do základových pas ů  včetn ě  kotev -ir 22,00000 17600,00 Vlastní 

3 PC Základové pasy pro lavicky vcetne zemních prací 1 ĺ  22 00000 17600,00 Vlastni 

4 PC Odpadkový koš 45 I, pevn ě  kotvený do základové patky, se st říškou, žárov ě  zinkovaná ocel,, ks 5,00000 ť .,, 40 00000 Vlastní 
vypalovaná praskova barva RAL7O16 antracitove Šeda oplasteni drevene late finská borovice 

ThermoWood 

' PC [ntáž odpadkového koše do základově  patky  5,00000 4 00000 Vlastní 

6 PC Základová patka pro odpadkovy kos vc zemních prací '1" 5,00000 6250,00 Vlastni 

7 PC Doprava laviček a odp. koš ů  soubor 1,00000 ' 	 2360,00 Vlastní 

Celkem lavičky a oapadkove Koše 

Bourání 

	

Jíl: 96 	 Bourání konstrukcí 	 4500,00 

	

81P0 	 lodstranenl stávajících lavicek a odpadkovych kosu 	 1 kpl 	1,00000 	 OOI 	4500 	 t'lastni 

celkem Bourání 

Celkem 	 334 310,00 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 	 Regenerace sídlišt ě  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 09 	Městský mobiliá ř  

R: 2 	 Demolice Stojany na sušení prádla F 

Cen. 
soustava I 

P.č . Č íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost 
Díl: I 	 Zemní práce 	 5505,41 

1174101101 ROD Zásyp sypaninou se zhutn ěním jam, šachet, rýh nebo kolem objekt ů  v těchto vykopávkách m3 O.97200[ 3 440,88 800-1 1RTS 20/l 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

jáma po základu :0,3*0,3*0 .6*2 	 0,11000 

Stojan 2 - 9 : 0 , 3*0,3*0. 6*2*8 	 0,86000 

2159691019 AR 	lzernina recyklovana 	 1 T j 	1 74960 F 	1 	 2 064 531SPCM 1 RTS 2011 

jáma po základu: 03*03*06*2*18 	 0,19000 
stojan 2 - 9: 0.3*0,3*0,6*2*8*1,8 	 1,56000 

Díl: 96 	 Bourání konstrukcí 	 1720,44 
319610«111R00 leouranl základu zbetonu prostého 	 m3 	O 97200 	1TZ$ 	 1 720 . 441801-3 	jRTS 2011 

nebo vybourání otvorů  průřezově  plochy přes 4 m2 v základech, 

jáma po základu: 0,3*0 , 3*0, 6*2 	 0,11000 

Stojan 2 - 9 : 0 , 3*0,30,6*2*8 	 0,86000 

lna. aa 	 ~mniêfnf n ř i,n hmrf 	 9 Ad 

4 999281111 R00 P řesun hmot pro opravy a údržbu objekt ů  pro opravy a údržbu dosavadních objekt ů  včetně  t 1,74960 RTS 2011 
vnějších pláš ťů  

* 	
2 064,53 1 801-4 

výškydo25m, 

oborů  801, 803, 811 a 812 

Díl: 767 	 Konstrukce zámečnické 	 6310,98 
5 767996801 ROD Demontáž ostatních doplňků  staveb atypických konstrukcí 

o hmotnosti p řes 20 do 50 kg 
kg 203,58000 6 310,98 800-767 RTS 201l 

stojan 1: 3,46"(2,0Z+2,) 

Stojan 2 -9; 3 ,48*(2 , 0*2+2,5)*8 
ZZ,bZUU. 0 

180,96000 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 431663 
6 979081111R00 10dvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2147589. I 267,071801-3 RTS 2011 

7 979081121 R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skládku priplatek za kazdy dalsí 1 km t 21 47580LZ 515,421801-3 I RTS 2011 

8 979082111R00 IVnitrostaveni§tní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,14758. 1 267,071801-3 1 RTS 2011 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 150 	 Regenerace sídlišt ě  Zborovská, Nám ěšť  nad Oslavou - II. etapa 

0: SO 09 	Městský mobiliá ř  

R: 2 	 Demolice stojany na sušení prádla F 

• 

Cen. 
soustava I 

P. č  č íslo položky Název póložky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník 	• platnost 
9 979990001 R00 Poplatek za skládku stavební suti skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu t 2,14758 1 26707 801-3 RTS 201 

I 	Celkem 	 19917,991 
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Harmonogram: 201121617 Regenerace sídlišt ě  Zborovská v Nám ěšti nad Oslavou, ll.etapa 
	 ke dni 31.082020 
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I.  201121617 - Regenerace sídli§té Zborovská v Námé§ti nad Oslavou, [[.etapa 	 01.07.2021; 

NEM SO 06 - Sadové úpravy 	 01 
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