
. ž VPlC Rokycany, ulice V. Nového SRM : 8020002918 

1 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
f č, PN 2016-0023 

uzavřená dle ustanoveni § 1724 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znéní a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o zmčně nčkterých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), v platném znéní 

Vlastník sítí elektronických komunikací: 

Česká telekomunikační infrastruktura a^. 
Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov 
IČ: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623 
Zastoupená Josefem Liškou, specialistou pro výstavbu sítě dle pověření PŘ/172/2015 
Bankovní spojeni: PPF banka 
Číslo účtur^mUHHlP 
(dále jen „CETIN") 
a 

Stavebník žádajfcf o překládku sítě elektronických komunikací: 
.MSsto Rokycany 
se sídlem .Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany 
IČ: 00259047 
DIČ: CZ00259047 
Bankovní spojeni: KB Rokycany 

Číslo účtu: 4^H^HÍV 
(dále jen „Stavebník") 

uzavírají tuto smlouvu: 

Definice pojmů 
Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK") se rozumí stavba spočívající ve 
změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízeni veřejné komunikační 
sítě. 

I 

ČLl 
Úvodní ustanovení 

Společnost CETIN je vlasmíkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. 
Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK 
vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku 
SEK. 
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Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 

„VPIC Rokycany, ulice V, Nového** 

ČI. 2 
Předmét smlouvy 

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlasmictví 
společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související 
záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež 
překládku SEK vyvolal, uhradit vSechny náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se 
zajišténím překládky SEK vzniknou. 

ČI. 3 
Překládka SEK, podmínky překládky SEK 

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a 
stavebnfitechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky 
SEK, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka")-

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizací Překládky jsou; 
- zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby nebo 

územního souhlasu (Překládky), 

(to vše dále jen ,J*ředpoklady pro realizaci překládky SEK"). 

3.3 Bez zajištěni Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována. 

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN. 

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 
Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala 
sama. 

ČI. 4 
Závazky spojené s překládkou SEK 

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje 

- po realizací Překládky: 

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky, 
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4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje 

- před realizací Překládky: 
- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umisténí stavby (Překládky), 
- oznámit společnosti CETIN nejpozději do 30 dnů před realizací Překládky stavební 

připravenost.. 
4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 30.9.2016 a to za předpokladu, že 
nejpozdčji 1 mčsíc před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN vSechny 
Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v ČI. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany 
Stavebníka splněny povinnosti uvedené v ČI. 6 bodu 6.1 písm. a), a v ČI. 4. bodu 4.2 této 
smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 1 měsíc od jejich 
zajištění ve prospěch CETIN. 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě 
vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízeni služebnosti event. 
zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, 
které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem 
na ustanoveni § 104 odst 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako 
náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů 
společnosti CETIN za uhrazeni správních poplatků za vklad služebností do Katastru 
nemovitostí event. případně náldadů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti 
s vyvlastňovacím řízením. 

4.5 Stavebník se zavazuje poskymout společnosti CETIN při uzavírám smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízeni služebnosti a po realizací Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle ČI. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik 
dnů, o kolík dnů byly práce k jejímu provedeni přerušeny nebo nemohly být případně 
zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN. 

4.7 Dnem ukončeni realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v ČI. 8 této 
smlouvy oznámeni o ukončeni realizace Překládky. 

ČI.S 
Náklady spojené s překládkou S£K 

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady 
Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady 
vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, 
kdyby k překládce nedošlo. 

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni 
uzavření této smlouvy činí: 73.146,19 Kč 
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Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 

5.3 Stavebník bere na vědomi, že tato výše nákladů byla stanovena na základě měrných 
nákladů CETINu ke dní zpracování této Smlouvy a vzhledem k nutnosti koordinace 
s nosnou stavbou Stavebníka, jejíž rozsah nelze zejména v rámci nákladového druhu "Zemní 
práce" předem jednoznačně vymezit, je nutné tuto specifikaci nákladů chápat jako orientační. 
Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a nákladů v době výstavby. 

5.4 V prípadč, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v ČI. 5 bod 5.2 této smlouvy, 
Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit za předpokladu. Že nebudou zahrnuty v 
nákladech Překládky stanovených po vyhotovení Projektu ve smyslu čl. 5 bodu 5.3 teto 
smlouvy. O takových dalších nezbytných nákladech na Překládku (především o jejich důvodu 
a výši) je povinna CETIN Stavebníka předem písemné informovat (pokud je to možné) a po 
jejich vzniku tyto náklady Stavebníkovi prokazatelné doložit. 
Může sc jednat například o: 
-náklady na náhrady za omezeni vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům 
Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti , případně dle 
pravomocného rozhodnutí přísluSného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastaického práva 
zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy). 
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastfiovacím řízením dle předchozího odstavce a dle Čl. 4 
bodu 4.4 této smlouvy, 
' náklady související se zruSením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na 
nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí, 

-náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včemě nákladů na 
vypracování výpočtu, 
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostami odborné posudky zpracované subjekty 
k tomu určenými. 
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými 
subjekty, 
- náklady na identifikaci parcel, 
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou 
zhotoviteli v důsledku získávání potiFebných správních rozhodnutí - povoleni, které jsou 
nezbytné k realizací Překládky, 
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s 
realizací předmětného díla podle zákona Č.S6S/1990 Sb., o místních poplatcích v plamém 
znění. 
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona Č. 13/1997 
Sb., 
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavřeni je nutné pro 
realizaci Překládky, 
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v 
souvislosti s realizaci Překládky, 
- náklady na ochranu komimikačních vedeni a zařízení před přepětím a nadproudem. včemě 
odborného výpočtu a návrhu. 
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- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem. 

ČI. 6 
Platební podmínky 

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle ČI. 5 bod 5.3 
této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na záktadé faktury po realizaci Překládky do 30 
dnů ode dne jejího vystavení. 

6.2 Faktura dle ČI. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve 
smyslu ČI. 4 bod. 4.7 této smlouvy a neprodleně doručena stavebníkovi. Stavebník je 
povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti. 

6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. 

6.4 Náklady CETINu zmiňované v ČI. 5 bod 5.4 budou hrazeny Stavebníkem odděleně na 
základě samostatné faktury vystavené CETINem a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě 
splatnosti.. 

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet CETINu uvedený v 
hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou CETINem stanoveno jinak. 
Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů] se rozumí den připsání účtované 
(fakturované) částky na účet CETINu. 

ČL7 
Sankce 

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé 
částky, k jejiž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti 
CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, 
není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v niž případně náhrada škody 
smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakované, 
její celková výše není omezena. 

7.4. Povitmost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto 
článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupeni od ní 
některou ze stran či oběma stranami. 

ČI. 8 
Kontaktní osoby 

a) Za CETIN: 



VP1C Rokycany, ulice V. Nového SRM: 8020002918 

ve věcech smluvních: Josef Liška funkce: Specialista pro výstavbu sítě 
e-maíl: ̂ |^ |^m9ÍÍB^ 
ve věcech technických: Josef Liška funkce: Specialista pro výstavbu sítě 
e-mail:^H^^HÍ^HK 

b) Za stavebníka: 
ve věcech smluvních: Václav Kočí funkce : 
e-mail: 

.starosta 

ve věcech technických: Blanka Korfová 
funkce : pracovník odboru rozvoje města - investiční technik 

e-mail: ^ ^ ^ ^ ^ I ^ I H U I ^ ^ P 

ČI. 9 
Odstoupeni od smlouvy 

9.1 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou některé platby dle této smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než 60 dní, poruší Stavebník smlouvu podstatným způsobem a společnost 
CETIN je oprávněna od této smlouvy odstoupit nejpozději do 80. dne prodlení. 

9.2 Pokud výše nákladii Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 
10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu je 
Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení 
dle ČI. 5 bodu 5.3 této smlouvy. 

9.3 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 nebo 9.2 tohoto článku je Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti splněním z této 
smlouvy. 

ČI. 10 
Rozvazovací podmínka 

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. 
Marné uplynuti této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy vc smyslu ustanovení § 
548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění. 

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této 
smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací 
podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle ČI. 7 
bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. 
Právo na náhradu škody zůstává zachováno. 

ČI. I I 
Závěrečná ustanovení 

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření. 
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11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí^stanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve^znění pozdějšíčá předpisí, a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy. 

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného 
souhlasu druhé strany. 

1 i .4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští. 
# 

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemné. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučené s dodejkou 
na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy a současně na adresy elektronické pošty uvedené 
v ČI. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní. 

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a poviímosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předměm plnění této smlouvy, 
ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že 
si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklosti ČÍ praxe. 

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na mto 
smlouvu, 

11.9. Tato smlouva obsahuje úpbié ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy 
a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem 
nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky. 

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského 
zákoníku. 

11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá 
ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy 

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá 
smluvní strana. 

Přílohy: 
1. Technický návrh Překládky 
2. Specifikace nákladů 
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ČfeSká telekomuniKační infrastruktura a.s. 
Josef Liška 
Na základě pověření 

SRM : 8020002918 

V Rokycanech dne | 2 |}7 2|)J5 

Stavebník: 
Václav Kočí 
starosta 



' Evidenční číslo: PŘ/287/2015 

POVĚŘENÍ 

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, 
PSČ 130 00. IČ 04084063, zapsaná votxhodnfm rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, spisová značka B 20623, tímto pověřuje 

svého zaměstnance pana 

Josefa Lišku 
os. č. 6538>_ 

k tomu, aby za Společnost: 

o jednal a činil úkony týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační síté ve 
smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, 
s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a fikvidátory škod, stavebními úřady 
a s vlastníky nenK>vito&tf dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační 
sítě, případně majetkovými správci 6 uživateli těchto nemovitosti, zastupoval 
Společnost v souvisejících správních řízeních, 

• podával ohlášeni k užíváni veřejného prostranství, podepisoval je a přebíral všechny 
písemnosti týkající se poplatkového a daňového řízení při výkonu státní správy a 
samosprávy. 

o uzavíral smlouvy o t)udoucfch smlouvách o zřízeni věcného břemene dte ustanoveni § 
1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv 
odpovídajících věcnému břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku 
v návaznosti na ustanoveni § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., 

• podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným 
břemenům do katastru nemovitosti dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastnj 
nemovitostf (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povoleni 

' vkladu (net>o výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí, 
« podepisoval a podával návrhy na zahájení řízeni o omezeni vlastnického práva 

k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve 
smyslu § 104 od&.4 zákona č.127/2005 Sb.. a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb.. 
zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízeni věcného 
t>řemene zastupoval, 

• uzavíral smlouvy o umístěni zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a 
podnájemní, 

ft uzavíral smlouvy o pronájmu jiných prostor pro komunikační vedeni a zařízení 
v majetku Společnosti, např. rozvaděč typu ŮR+SR a kabelové lávky nebo žlaby, 

• projednával smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě čí prodej veřejné komunikační 
sítě. 

• uzavíral smlouvy o realizaci, jejk:hž předmětem je provedeni překládky veřejné 
komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen 
.Překládka") Společnosti pro stavebníka bez limitu, 

IČO: 04084063, DIČ: CZ040B4063 
BanKovnf spojeni: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, e. ú 2019160003/8000 
Česká tele komunikační Infrastruktura a. s. se sUUem Olšanská 2681/6, Praha 3. PSČ 130 00, 
reg. u Mtetského soudu v Praze spis. zn. B 20623 
www.eetin.cz 
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« projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů 
pro provedeni Překládky a dále zajiStěnf práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka 
pfékládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro 
stavebníka třetí osobou, 

« projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných 
8ut}iektů, 

« projednával smlouvy o využití cizích podpěr vmsyetku ELTODO, ČEZ apod., pro 
nadzemní komunikační síť Společnosti, 

« zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetrtě veškerých rozhodnutích ve věcí 
odvolacího flzeni, souvisejících se zajišťováním síti, poskytováním služeb a 
provozováním přístrojů elektronických komunikaci, 

• jednal a uzavíral smlouvy o rSjmu nebq^ákupu síti elektronických komunikací od 
jiných osob. 

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální 
hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě 
částku 200.000,- KČ (slovy: dvě stě tisíc korun českých). 

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií: 
a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově 

uhradit společnost CETIN nebo 
b) dle souhrnné částky, kterou se společnost CETIN zavazuje hradit po dobu, po 

kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo 
c) dle nejvyššf částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu 

předpokládané platnosti smktuvy. 

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož 
výsledkem je vyšší částka. 

Dále je oprávněn v této souvistostí činit úkony, včetně přijímání písemnosti, nezbytné 
k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky. 

Toto pověření je platné do 7.7.2016. Jeho platnost rovněž končf ukončením pracovního 
poměru. 

V Praze dne 7.7.2015 

Česká telekomunikační infrastoiktura a.s. 
Představenstvo 

Petr Stováček Michal Frankl 
místopředseda představenstva člen představenstva 
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Název stavi Rokycany • V. Nového, Prodloužení MK 
ZhotovfteliL Jirásek 
KPO: Plzeňsko 

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA 
ZEMNÍ P R A C E 

M O N T A Ž 

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 
GEODETICI PRÁCE REALIZAa 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 
V£CNÁ BŘEMENA REAUZACE 
PROVOZNÍ PRÁCE 
MATERIÁL DOD. CETIN 
MATERIÁL VYŘAZENÝ 
MATERIÁL ZHOTOVITELE • Vykazovaný 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 
P O P L A T K Y 

0,00 Kč 
35 967,36 Kč 
32 175,03 Kč 

0.00 Kč 
4 196,62 Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

807,18 Kč 
0,00 KČ 
0,00 Kč 

Celkové náklady: 

S T A V E B N Í Ů N N O S T 

N E S T A V E B N Í Č I N N O S T 

73 146,19 Kč 

73 146,19 Kč 
0,00 Kč 

S e z n a m 
Číslo SAP 
ZEMNÍ PRÁCE 

po l o Z e k 

958327 
958329 
955053 
MONTÁŽ 
958306 
958318 
955269 

Rýha bez povrchu 35/70 -100 
Rýha bez povrchu rozSífeníolOcm 
Vytyčení trasy v zastavěném terénu 

Kalibrace a tlaková zkouSka trubky - stavba 
Méřenf rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba 
MontáS podzemní tratě sfťové optické 
Přesunutí stáv. tnibek bez přeruSenf 

955567 Vyhledání průběhu tikm. kabelu při stav.opravě 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
956284 Zaměření trasy pro stavbu do l(Klm 

MnoZstvf 

132.00 m 
132.00 m 
66.00 m 

118.00 m 
96.00 ks 
8645.00 JV 

1.00 ks 

1.00 ks 

Celková cena 

27453,36 Kč 
7918,68 Kč 

595,32 Kč 

394,12 Kč 
22276,80 Kč 

8 645.28 KČ 

858,83 Kč 

4196,62 Kč 

L I m i t k a m a t e r i á l u 
Číslo SAP 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 
303795 Fólie výstraZná 220mm PE oranžová 
303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová 

Množství 

66.00 m 
132.00 m 

Celková cena 

244,86 Kč 
562,32 Kč 


