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LQ Přes Bubák a Dubákem okružní

I.
Lesy České republiky, søp.
IČO: 421 96 451
DIČ; (3242196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, vložka 540
Statutární Orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
Zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 PodpiSOvý řád: Ing. Zdeňkem Růžkem,
ředitelem Krajského ředitelství Teplice

(dále jen „0bjednatel“)

a

Stavební Společnost Jaroslav Oľšuliak, a.s.
IČO; 25028316
DIČ; Cz25028316
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1751
Sídlo: Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří
zastoupený: Jaroslav Oršuliak, jediný člen představenstva a.S.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tuto Smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy`

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dílo LC Přes Dubák a Dubákem Okružní, evidenční číSlo zakázky S933/2017/036, a to
dle projektových dokumentací „ Lesní cesta Přes Dubák _ rekonstrukce, č. Zak.: A.52.=16
z července 2016, a Lesní cesta Dubákem okružní- rekonstrukce, č. Zak.:A.51. _ 16 z června 2016“,
které jsou vypracované projekčním ateliérem SINGS, S.r.o. Se sídlem Škroupova 1059, 430 02
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(Chomutov a Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými no
zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato Smlouva, a touto Smlouv

V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a Odpovědnost provede, popiřb
Zabezpečí Všechny práce a Opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí Závazku
ZhOtOvitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a čimiOStí:

- vytyčení inženýrských sítí a Zařízení, Včetně Zajištění případné aktualizace Vyjádření
správců Sítí a Zařízení, která pOZbudOu platnosti V Období mezi předáním Staveniště a
vytyčením Sítí.

~ Zajištění Všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během Výstavby,

- Zajištění všech nezbytných Zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení Stavby Odborně Způsobilou OSObOu v Oboru Zeměměřictví,
_ projednání a Zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,

včetně Zajištění dopravního Značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního

Stavu,
- uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolární předání

Zpět vlastníkům,
- Zajištění Ochrany Vzrostlých stromů před poškozením,
- Zajištění trvalé likvidace Odpadů v Souladu S účinnými právními předpisy,
- Zpracování a předání dokumentace Skutečného provedení Stavby (3 paré + l

v elektronické formě) Objednateli
- Zaměření skutečného provedení Stavby (2 paré + l v elektronické formě) v rozsahu

Odvídaj ícím příslušným právním předpisům
- Zpracování geometrického plánu Stavby Odsouhlaseného příslušným katastrálním

úřadem
- Zajištění Spolupráce a koordinace s koordinátorem BOZP na stavbu LC Dubákem

Okružní, který bude určen Objednatelem (Zadavatelem) a při předání staveniště
Obj ednatel předá jeho kontaktní údaje

_ Zpracování biologického dozoru na Stavbě a splnění podmínek Souvisejících Se Zásahem
do regionálního biOkOridOru (RBK 1087) Nad LOmem - ValkSý les, V případě
výstavby LC Dubákem Okružní, neboť Z území DubovéhO vrchu je udáván výskyt
chráněných a vzácných druhů rostlin - hrachOr různolistý (Lathyrus heterophyllus), lilie
ZlatOhlavá (Lílı'um marľagorı), třemdava bílá (Dictcımmıs albus), Záraza hřebíčková
(Orobanche caryophyllacea) a Vemeník Zelenavý (Platanthera chlorantha). K ověření
přítomnosti druhů bude proveden Ve vegetační Sezóně Orientační průzkum území
dotčeného Stavbou. V případě nálezu výše uvedených druhů, budou tyto Označeny v
terénu a biologický dOZOr na Stavbě bude dbát, aby nebyly Záměrem negativně dotčeny.

- průběžně provádět Zkoušky Za účasti Obj ednatele a to:
l. Statickou Zatěžkávací Zkoušku na svrchní konstrukci v počtu 2ks LC Přes

Dubák a 2ks LC Dubákem Okružní,
2. Statickou Zatěžkávací Zkoušku na pOdkladní konstrukci v počtu 2ks LC Přes

Dubák a 2ks LC Dubákem Okružní,
3. Zajištění zkoušky míry Zhutnění a mezerovitost asfaltových vrstev na vývrtech

pøøuø ČSN EN 12697-62012 a ČSN EN 1269182004, Spøjęni asfaıetøvýçh
vrstev podle ČSN 73 61602008 a tloušťky asfaltových vrstev podle ČSN EN
12697662004 - 2x vývrt na LC Přes Dubák a 2x vývrt na LC Dubákem
Okružní.
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Při předání dokončené akce doloží doklady o provedených Zláouštáách
obj ednateli. Výsledek zkoušek bude splňovat požadavky uvedené v PD?

rovnost pláně a štěrkových vrstev bude odpovídat TKP 4- Zemní práce a TKP 5
podkladní konstrukce
bezpodmínečně dojde k zajištění minimálního sklonu. 3% na lesních cestách! Zajištění
kontroly za přítomnosti technického pracovníka pro Stavební činnost již před pokládkou
poslední vrstvy asfaltobetonu a provedení záznamu do Stavebního deníku..
doloží souhlasná Vyjádření k dokončené stavbě od Všech dotčených orgánů státní Správy
a Vlastníků Sítí technické infrastruktury
Zajištění Oznámení O Zahájení stavby příslušnému stavebnímu úřadu
Zabezpečení Staveniště proti vstupu nepovolaných Osob, Zabezpečení výkopů proti pádu
Osob
Zajištění Oznámení stavební činnosti Archeologiekérnu ústavu AV ČR Praha,
Letenská 4, 118 01 Praha 1
Zajištění Oznámení Stavební činnosti Městskému úřadu Podbořany, Odboru
životního prostředí

- vyjádření autorizované osoby zhotovitele k dokončené Stavbě
- zajištění plnění podmínek vyplívajících z Ohlášení č.j. SÚ/ l968/2017/GO a

SÚ/1966/2017/Go ze dne 2.2.2017

Cena těchto plnění je zahrnuta V ceně za dílo dle čl. IV. Odst. l této smlouvy.

3. Objednatel Se zavazuje řádně provedené dílo Od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit
smluvenou cenu způsobem smlouvou Stanoveným.

4. Veškeré Odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (Včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li Objednatelem předem písemně
Odsouhlaseny Ve Stavebním deníku. Provedení Víceprací je možné jen na základě písemného
dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným s obecně závaznými právními
předpisy upravujícími zadávání Veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se
před podpisem této smlouvy Seznámil S polohou a povahou staveniště a S Vynaložením Odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení
díla způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

l. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme Staveniště a zahájí provádění díla V termínu uvedeném Ve Výzvě dle Odstavce
1. Nedostaví-li Se zhotovitel k převzetí Staveniště v termínu uvedeném Ve výzvě k převzetí
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno -a převzato.
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3. Dílo, které je předmětem této Smlouvy je rozděleno na dvě stavební akce Z nichž každáV bude
realizovaná, včetně řádného poskytnutí plnění dle či. ll. odst. 2 této smlouvy v jiném časovém
období. Lesní eesta Přes Dubák bude provedena nejpozději do ll3.. jl0., 20W., Tato lhůta Se
prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště
později než 2.. 5. 20W, nebude-flli písemně dohodnuto jinak. Lesní eesta Dubákem okružní bude
provedena nejpozději do 29. 6. 2018. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něž obj ednatel umožní N
zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 2. 5. 2017, nebude-»li písemně
dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo
má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě
dílo neZpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se
zhotovitel k převzetí staveniště vtermínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené
staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve Výzvě dle
odstavce l; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. Z důvodu
Změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši:
LC Přes Dubák 2 301 390,63; Kč bez DPH,
slovy dvamiliónytřistajednatisíctřistadevadeSátkonınšedesáttřihaléřů bez DPH,
LC Dubákem okružní 4 980 946,19 Kč bez DPH,
slovy čtyřimiliónydevětsetoSmdesáttiSícdevětsetčtyřicetšestkorundevatenácthaléřů bez DPH,
cena Za dílo celkem 7 282 336,82 Kč bez DPH,
Slovy sedmnıiliónůdvěstě0Smdesátdvatisíctřistatřicetšestkorunosrndesátdvahaléřů bez
DPH

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a Zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

2. Vpřípadě Změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkové ceny Za méněpráce „či vícepráce bude použito:

a) smluvních iednotkových cen předmětných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,
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l.

b) neisouflli příslušné práce a ceny V rozpočtu obsaženy., určí se jednotková cenaV předrnétrýčh

l. .Jˇeflli V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníkoVá cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na
Základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

Provedení Víceprací je Však možné jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S obecně ZáVaZnými právními předpisy upravujícími Zadávání
veřejných ZakáZek.

V.
Placení a fakturace

Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena V měsíčních platbách vroZSahu odpovídajícím pracím
V daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez Zjevných Vad (dílčím plněním), a to na
Základě Zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených Objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis Skutečně a bez Zjevných vad provedených prací, Za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným Zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
objednateli doručit Soupis prací v daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez Zjevných
Vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číSlo a popis položky, měrnou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených V daném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné Vícepráce a
méněpráce budou V Soupisu dokládány Samostatně. V případě, Že Soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen. Na každém listu Soupisu prací bude označeno, že Se jedná o přílohu k daňovému
dokladu číslo (dle čísla daňového dokladu - faktury) a tento list bude orazítkován a podepsán
oprávněnou osobou.

Za posuzované Období Zhotovitel předloží vážní lístky nebo dodací listy Stavebních materiálů
v originální podobě..

Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za Skutečně a bez Zjevných vad
provedené práce až do výše 90 % ceny Za dílo. Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude Zhotoviteli
uhrazena na Základě objednateli doručeného daňového dokladu, Vystaveného Zhotovitelem po
provedení díla a po vyklizení Staveniště. VykaZuje-li dílo Vady (nedodělky), není objednatel
povinen Zaplatit Zhotoviteli Zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním.
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l.

nl'estliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, j6 oprávněn požadovat ultra, ni
Ceny pOUZG Za pľ'áCG bez Zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či bylpovinen přerušit.

Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní Straně,

Faktury budou Vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p.., Lesní Správa Žatec, K Perčí3003, 438 01 Zatec. Faktura bude doručena nejpozději do 15 dne V měsíci pro řádné zaúčtovánídokladu.

Obj ednatel je oprávněn zhotovitelem Vystavenou fakturu Vrátit bez proplacení, jestliže Vyúčtovánínevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje Všechny náležitosti daňového dokladu anebo- nebyly-li VyúčtOVané práce provedeny, Vykazují Vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

VI.
Provádění prací

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště S vytýčením jeho hranice a S přístupydimenzovanými pro provoz StaVebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.Objednatel prohlašuje, Že pozemky, na nichž Se nachází StaVeniště, budou po dobu určenouk provádění díla dle této Smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému prováděníStaVebních prací.
Objednatel prohlašuje, že V prostoru staveniště (Včetně plochy určené pro zařízení StaVeniště trvaléi dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny V projektovédokumentaci. Žádné další podzemní Vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění' ,_ stavebních prací porušit nebo poškodit, se na StaVeništi nenachází.Smluvní Strany Shodně prohlašují, že obj ednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:ø 2 Vyhotovení projektové dokumentace, a 1 VyhotoVení je V elektronické podobě, jejíž součástí jedokladová část (Stanoviska dotčených orgánů a Vlastníků technické infrastruktury)0 kopii souhlasů S provedením ohlášeného Stavebního záměru Vydaných Městským úřademPodbořany, ødbørern výstavby dne 2. 2. 2017 pod č. j. SÚ/1968/2017/G0 a sÚ/1966/2017/Gø ,která jsou Vykonatelná.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace pro část Stavební akce LC PřesDubák nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci naStaVeništi Ve Smyslu § 14 odst. 1 Zákona č. 309/2006 Sb. Vúčinném znění. Jestliže zhotovitelhodlá provádět Stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora Vznikla, jepovinností Zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomuoprávněnou. Zhotovitel nese Veškeré náklady S tím Spoj ené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace pro část Stavební akceLC Přes Dubák plnění povinností zadavatele Stavby Ve Smyslu § 15 odstavce 1 Zákona č.309/2006 Sb. Vúčinném Znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů předpředáním StaVeniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - Včetně jeho případné aktualizace,vyvěšení Stejnopisu oznámení O Zahájení prací na Viditelném místě u VStupu na staveniště po celoudobu provádění stavby). Jestliže Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbuzpůsobem, při kterém by tato povinnost Vznikla, je povinností Zhotovitele o tom Objednatele
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nej později při uzavření této Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na
Své náklady vyvěšení stejnopisu Oznámení O zahájení prací na viditelném místě u vstupu na
Staveniště po celou dobu provádění stavby,

Obj ednatel nepředpokládá na Základě Zpracovane' projektové dokumentace pro část Stavební akce
LC Přes Dubák plnění povinností zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 Odstavce Z Zákona č.,
309/2006 Sb. vůčinném Znění (Zpracování plánu bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci na
Staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět Stavbu ZpůSobem, při kterém by tato povinnost
vznikla, je povinností zhotovitele O tom objednatele předem písemně informovat a Zajistit na své
náklady Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho
přizpůsobení Skutečnému Stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

Objednatel předpokládá na Základě Zpracované projektové dokumentace pro část Stavební akce
LC Dubákem okružní Zajištění koordinátora BOZP včetně Splnění S tím souvisejících povinností
podle jednotlivých ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb., O Zajištění dalších podmínek bezpečnosti
práce a Ochrany Zdraví při práci. Koordinátor BOZP bude Zajištěn Objednatelem a při předání
staveniště bude zhotoviteli Oznámena Osoba ktomuto účelu určená. Zhotovitel Stavby má Za
povinnost s koordinátorem Stavby Spolupracovat. Koordinátor BOZP pro Stavbu LC Dubákem
okružní zajistí Zejména Zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi V písemné i grafické
podobě, Zpracuje přehled právních předpisů a informací O pracovně bezpečnostních rizicích
vztahujících Se ke stavbě, zajistí Ohlášení zahájení Stavebních prací na staveništi příslušnému
Oblastnímu inspektorátu práce, posoudí Stav zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci a
požární ochrany při jednotlivých pracovních postupech Zhotovitelů, ve fázi realizace Stavby
koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání Opatření k Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci Se Zřetelem na povahu Stavby a na Zásady prevence rizik a činností prováděných na
Staveništi Současně, bude spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při
Stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, bude Sledovat
provádění jednotlivých činností na staveništi Se Zřetelem na dodržování požadavků na
bezpečnost a Ochranu Zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez
zbytečného odkladu Zjednání náprav, bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu
BOZP Za účasti Zhotovitelů, provádět zápisy z kontrolních dnů o Zjištěných nedostateích v
bezpečnosti a Ochraně zdraví při práci na Staveništi, navrhovat opatření vedoucích k odstranění
nedostatků a informovat všechny zhotovitele O bezpečnostních a Zdravotních rizicích, která
vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací, kontroluje způsob Zabezpečení ochrany
Staveniště, včetně vjezdu na Staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým
osobám, bude Sledovat dodržování plánu BOZP a aktualizovat jej.

Zhotovitel bude v rámci Výstavby LC Dubákem okružní poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a
Ochrany Zdraví při práci na staveništi SOučinnoSt potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady
S tím spoj ené nese objednatel. Jméno koordinátora bezpečnosti práce a kontaktní údaje předá
Objednatel Zhotoviteli při předání Staveniště.

Zhotovitel zajistí na své náklady v rámci výstavby vyvěšení Stejnopisu Oznámení O zahájení prací
na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu provádění Stavby; na své náklady zajistí
též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi vzhledem ke
Skutečnému Stavu a ke schváleným podstatným Změnám během provádění Stavby.
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10.

Budeflli při provádění StaVebních prací Zjištěna Vada projektové doloírnentace, je zhot
povinen na tuto Vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
tak, aby tato Vada byla bez Zbytečného Odkladu Odstraněna, Zhotovitel není oprávněn požadovat
uhrazení Víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit
při vynaložení Odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. ll. odstv 5 této
smlouvy.

V případě, že V průběhu prací dojde ke Změně nebo Vydání nového rozhodnutí Orgánu veřejné
moci, je Objednatel povinen bez Zbytečného Odkladu Změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i Zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín Odpovídajícím Způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, V němž budou uvedeny i jeho důvody.

Pokud bude Objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
pOddOdavatele/případného pOddOdavatele, je Zhotovitel povinen je Obj ednateli písemně sdělit.

Objednatel je Oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
Osob, Zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a V souladu S rozhodnutím příslušných Orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou SOučinnOsti,
Zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na Zjištěné nedostatky musí Objednatel beZ Zbytečného Odkladu upozornit
Zhotovitele Zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění Zjištěných vad.

POdílí-li Se na provádění díla více Objednatelem smluvených dodavatelů, Objednatel předloží
Zhotoviteli Specifikaci StaVebních připravenosti a termíny nástupů Ostatních dodavatelů V
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno Ve Zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

Zhotovitel Zřídí na staveništi nezbytná Zařízení Staveniště, včetně Sociálních Zařízení na své
náklady.

Zhotovitel jmenuje Stávbyvedoucím
Zhotovitel bere na vědomí, že Stávbyvedoucím nesmí být Osoba, která je

Vpracovněprávním vztahu k Objednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovaný
Stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla Splňovat, ZavaZuje, že
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne Od Okamžiku, kdy tuto skutečnost ZjiStí, jmenuje
nového stavbyvedoucího.

V případě, že dojde ke Změně V OSObě StavbyvedOucíhO, je Zhotovitel povinen Obratem písemně
Obj ednateli oznámit OSObu nového Stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze Osoba splňující požadavky Objednatele Stanovené
pro výkon této funkce v Zadávacích podmínkách Veřejné ZakáZky, na kterou byla tato Smlouva
uzavřena. Vzhledem k tomu, že Se jedná O Zvláštní činnost Ve výstavbě v Souladu Se Zákonem č.
183/2006 Sb., ú územním plánování a Stavebním řádu, může být Stávbyvedoucím pouze Osoba
s příslušnou autorizaci udělenou ČKAIT.
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12.

13.

14.

provádění díla budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) k Výkonu činnosti disponují Veškerými potřebnými oprávněními, Zejména jsou evidovány
Vpříslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
V Souvislosti s agendou daně Z příjmů fyzických osob, veřejného Zdravotního pojištění a
sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti
(jedná-li se o cizí Státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy Založena
povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny V oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými
ochrannými pracovními prostředky V Souladu S platnými a účinnými právními předpisy
apod„

a to Vše bez ohledu na Skutečnost, Zda Se u těchto osob jedná o Zaměstnance zhotovitele či jeho
poddodavatele (Včetně agentumích pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně
Výdělečně činné.

Zhotovitel Se dále Zavazuje a prohlašuje, Že Veškeré platby poddodavatelům za provádění díla
(popř. jednotlivých činností V rámci realizace díla) jsou činěny Výhradně na Základě řádně
vystavených faktur.

Zhotovitel Se zavazuje předložit objednateli písemný Seznam Všech osob, které se na realizaci díla
podílejí, Zejména Všech Zaměstnanců zhotovitele (Včetně agenturních Zaměstnanců), živnostníků
apod., S uvedením jejich jména, příjmení a Zaměstnavatelé (dále jen „seznam“), a to nejpozději
V Okamžik převzetí Staveniště dle čl. III. této Smlouvy.

V případě, že dojde ke Změně osob podílejících Se na realizaci díla (Viz předchozí odstavec tohoto
článku), Zhotovitel Zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové Změně
došlo, Seznam aktualizovat, a to formou Zápisu Ve Stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo podle této Smlouvy V plném Souladu S předanou projektovou
dokumentací a V souladu Se Specifikací materiálů a výrobků uvedených ve Výkazech výměr
jednotlivých Stavebních oddílů a oceněných Vnabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a oN.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se Staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a
je si Vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň Se Zhotovitel Zavazuje Zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se Zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci V Ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisůl chránících Veřejné Zájmy. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a
ochranu zdraví Všech osob V prostoru staveniště. Zhotovitel Zajistí na Svou odpovědnost a náklady
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Zákona ě 309/2006 Sb v učinnén'i zněn Vprováděcích právních předpisů a souvisejících norem a Zabezpečí ochranu osob pohybujících seV sousedství staveniště (oplocení a Označení Staveniště apod).

Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vládyč. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci nastaveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci napracovištích S nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžněodstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoza uložení odpadu na Skládku je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.

Zhotovitel Zabezpečuje celé Zařízení Staveniště. Náklady na projekt, Vybudování a likvidacizařízení Staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny Za dílo. Dodavatel je povinen udržovat VšechnyObjekty Zařízení Staveniště v řádném stavu.

Zhotovitel je povinen Zajistit odborné vedení provádění stavby Stavbyvedoucím [povinnosti vizZejména § 153 Odst. 1 a 2 Zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu(stavební Zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“].

V průběhu realizace Stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů Svolaných Objednatelema kontrolních prohlídek stavby ve Smyslu § 133 Stavebního zákona a zajistí nápravu Zjištěnýchnedostatků v objednatelem Stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel Se Zavazuje Zajistit účastautorizovaného Stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající seprovádění Stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen Zpracovat sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobníVýkresy a podobně.

Všechny věci (materiál, stroj e, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, jepovinen na Své náklady a nebezpečí Zabezpeěit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisynebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny Objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsousoučástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně Odpovídajícívýkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelempožadováno, předloží mu Zhotovitel vzorky materiálu před jeho Zabudováním. “

Zhotovitel Se Zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,pouze biologicky Odbouratelné kapaliny.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

. Zhotovitel Seznární objednatelern určené pracovníky objednatele S řádnou obsiuhou Všech Zařízení
díla. Seznámení proběhne V průběhu uvádění příslušných Zařízení do provozu.

Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a Za
Všechny ostatní Služby Využívané při provádění Stavebních prací je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést ode dne Zahájení prací Stavební deník Ve Smyslu § 157 Stavebního
Zákona a § 6 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, V účinných zněních. Stavební deník
musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv V průběhu práce na Staveništi.
Zhotovitel je mimo jiné povinen Ve Stavebním deníku aktualizovat Seznam V souladu S čl. VI. Odst.
14. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně Vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem Zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor
objednatele do stavebního deníku. NeVyZVe-li Zhotovitel prokazatelně písemně objednatele Včas k
přejímce, je povinen na Žádost Obj ednatele zakryté práce odkrýt na Vlastní náklad.

Zhotovitel Vyklidí Staveniště Ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla obj ednatelem. Po tomto termínu
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění Vad a
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít Sjednáno po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp.
s celkovou pojistnou částkou alespoň Ve Výši alespoň ve výši ceny Za dílo. Uvedené pojištění
musí pokrývat Veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této Smlouvy. EXiStenci tohoto
pojištění je zhotovitel povinen obj ednateli kdykoliv V průběhu provádění díla na písemnou žádost
objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva
prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem V rámci Sdružení V plné
Výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů Sdružení
disponovat Vlastní pojistnou smlouvou V plné Výši požadované minimální úrovně limitu
pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) Výše limitů pojistných částek (pojistného plnění)
na základě více pojistných smluv není přípustná.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti
škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. S celkovou
pojistnou částkou alespoň Ve Výši alespoň ve výši ceny Za dílo. Uvedené pojištění musí pokrývat
Veškeré škody, jež mohou Vzniknout na zhotovovaném díle. EXistenci tohoto pojištění je
zhotovitel povinen obj ednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele
doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná Smlouva prokazatelně pokrývat
případnou škodu způsobenou kterýrnkoliv členem V rámci Sdružení V plné Výši požadované
minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů Sdružení disponovat vlastní
pojistnou Smlouvou V plné Výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost
kumulace (Sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě Více pojistných
smluv není přípustná.

Všechny Osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomocí jiného poddodavatel'e, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci V zadávacím
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řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost `
písemně Oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. Obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele,

26. Zhotovitel je povinen Odstranit škody na porostu nebo na Zařízeních Sloužících k lesnickému
hospodaření a myslivosti vzniklých vprůběhu prací (například poničení Oplocenky, posedu,
krmelce, Stavby Z P2020 apod.) nejpozději do konce pracovní Směny, při které ke škodě došlo na
Své náklady. Poškozené stromy musí být řádně ošetřeny do konce pracovní směny.

27. Zhotovitel se ZavaZuje provést Za přítomnosti oprávněného pracovníka Objednatele 4x statickou
zatěžovací zkoušku na pláni Zemního tělesa a 4x statickou Zatěžovací Zkoušku na svrchní
konstrukci na místech stanovených Objednatelem tak, aby prokázal, Že Stavba vyhovuje
požadavkům daným touto Smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto Statické Zatěžovací Zkoušky
budou vyhotoveny k tomu Oprávněnou akreditovanou laboratoří Zajištěnou Zhotovitelem; náklady
S tím Spojené jsou součástí ceny Za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se ZaZnamenají do
Stavebního deníku. V případě, Že Zjištěné parametry nebudou odpovídat Smluveným požadavkům,
Zhotovitel na Svůj náklad Zj edná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího Stavu.

28. Zhotovitel se ZavaZuje provést Za přítomnosti oprávněného pracovníka Objednatele kontrolu
příčného sklonu lesní cesty před pokládkou asfaltové vrstvy tak aby bylo splněno dodržení
minimálního příčného Sklonu komunikace (3%). Místo a počet kontrolovaných úseků bude
upřesněn oprávněným pracovníkem Objednatele. Výsledky kontroly Se ZaZnamenají do stavebního
deníku. V případě, že Zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, Zhotovitel
na Svůj náklad Zj edná nápravu a uvede dílo do Odpovídajícího Stavu.

29. Zhotovitel Se ZavaZuje provést Za přítomnosti Oprávněného pracovníka objednatele 4x vývrt
v hutněné asfaltové vrstvě na místech Stanovených Objednatelem, Součástí Zkoušky bude i
Stanovení míry Zhutnění na Vývrtech hutněné asfaltové vrstvy, tak, aby bylo prokázáno, že stavba
vyhovuje požadavkům daným touto Smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické
zatěžovací Zkoušky budou Vyhotoveny ktomu Oprávněnou akreditovanou laboratoří Zajištěnou
Zhotovitelem; náklady S tím spojené jsou Součástí ceny Za dílo. Provedení Zkoušek a jejich
výsledky se ZaZnamenají do Stavebního deníku. V případě, že Zjištěné parametry nebudou
odpovídat Smluveným požadavkům, Zhotovitel na Svůj náklad Zjedná nápravu a uvede dílo do
Odpovídajícího Stavu.

VIII.
Předání a převzetí díla

l. Zhotovitel se ZavaZuje vyzvat Objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude Obsahovat
Zejména Zhodnocení jakosti provedených prací, soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu O
Opatřeních a lhůtách k jejich Odstranění, případně nedošlo-li k~ dohodě, stanoviska Objednatele a
Zhotovitele, jakož i prohlášení Objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
Opatřen podpisy Oprávněných pracovníků Objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel Se též ZavaZuje
Zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolámím předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolámě převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, Objednatel
není povinen převzít.
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Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.,

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části

díla V předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednatelí při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení Stavby V případě změn,
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení Se seznamem očíSlovaných příloh - zprávy a příslušné

doklady Stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované Vlastnosti a

kvalitu materiálů, výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité

při Stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o Schválení, nebo

osvědčení o vhodnosti,
- evidence odpadů (doklady O likvidaci odpadů ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- geometrické zaměření skutečného provedení Stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným

právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí), geometrický plán odsouhlasený

příslušným katastrálním úřadem
- originál Stavebního deníku-kompletně Vyplněný,
- protokoly o výsledcích Statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou

akreditovanou laboratoří, zkoušek asfaltových Vrstev (Součást revizní knihy)
- CD S fotodokumentací průběhu celé Stavby,
- Souhlasná vyjádření od všech dotčených orgánů státní Správy a vlastníků technické a dopravní

infrastruktury k dokončené Stavbě, vynětí Z pozemků určených k plnění funkcí lesa
- doklady o zneškodnění odpadů na staveništi (Součást revizní knihy) ~ Vážní lístky

- zprávu biologického dozoru na stavbě
- vážní lístky k použitým materiálům (originál)
- vyjádření autorizované osoby k dokončené Stavbě
- doklad O zajištění Oznámení Stavebních prací Archeologickému ústavu AV ČR Praha

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

l. Zhotovitel poskytuje objednatelí záruku za jakost Zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců.

Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že Vadu uznává.

Neuplatní-li Objednatel písemně při oznámení Vady jiné právo z odpovědnosti Za Vady, platí, že

požaduje Odstranění Vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel

požaduje odstranění Vady dodáním chybějící Věci, je-li možno Vadu odstranit dodáním chybějící

věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné Vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel

povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u

Zhotovitele právo na Slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit

objednatelí část již zaplacené ceny za dílo Odpovídající Výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho

uplatnění.

l
j

l
li
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Neodstraníflflli zhotovitel vadu dila 've ihůtě dle odstavce 2 je objednatei oprávněn, nikoli 'vš
povinen odstranit Vadu. Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele. ,v

X.
ârnluvni pokuty a i'irolš z prodieni

Zhotovitel je povinen V případě prodlení S provedením díla objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve
Výši 0.l % Z dohodnuté ceny za dílo bez DPH Za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.
Vpřípadě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši dle tohoto Odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu Ve Výši dle odstavce 2.

V případě, Že Se Zhotovitel Ocitne v prodlení S provedením díla O Více než jeden měsíc, je povinen
Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu Ve Výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spoj ení S přílohou této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu S touto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit obj ednateli
Smluvní pokutu Ve Výši 25 % Z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby se
jednalo O práce bezvadně provedené.

V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 25 % z ceny Vadně provedených prací (popř. z ceny vadného
výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž
při tomto určení Se Vychází z ceny těchto prací (výrobku, Stroje či Zařízení) tak, jakoby se jednalo
o práce bezvadně provedené (výrobek, Stroj či Zařízení bezvadné).

V případě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. odst. 13. této Smlouvy nebo
s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této Smlouvy, zavazuje Se zhotovitel zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši 500,- Kč, a to za každý, byť i Započatý den prodlení.

Vpřípadě porušení čl. VII. Odst. 23 nebo 24 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu ve Výši 100 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť iZapočatý,
kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě porušení čl. VI. Odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. Odst. 25 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit obj ednateli Smluvní pokutu Ve Výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť
i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení zhotovitele Se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 a dle čl. VII. odst. 26
této Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 5 000,- Kč za
každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této Smlouvy je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 50 000,- Kč za každé takové
porušení.
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13.

14.

15.

16.

17.

12.

, V případě porušení povinnosti Zl'iotovitele dle čl. V11. odst. 2 Věty poslední nebo či V11. odlet. 19*
Věty poslední nebo čí. 'V111, odst. l Věty poslední této Smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit
obj ednateli Smluvní pokutu ve Výši .5 000;- Kč Za každé takové porušení.

. Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši l % z ceny za dílo bez DPH dle
čl. IV odst. 1 této Smlouvy za každý, byt° i započatý kalendářní den, Ve kterém nebyl na stavbě
k dispozici stavební deník.

V případě prodlení zhotovitele S předložením originálu Záruční listiny bankovní Záruky Zajišt'íující
dluhy (Závazky a povinnosti) Zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 15 dnů je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 15 % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV. této smlouvy.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí s výší Sankcí Sjednaných V tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, Že výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění obj ednateli z Veřejných Zdrojů (například
dotace), jakož i S ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v Souvislosti s nutností
výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle Zákona o Zadávání
veřejných ZakáZek apod).

Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu V případě, že mu ve Splnění povinnosti, Zajištěném
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka Vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl zhotovitel S plněním Smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho Však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.

Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplaceni ani zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném
rozsahu.

V případě prodlení S plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky za
každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od Smlouvy

1. Od této Smlouvy lze odstoupit za podmínek a V případech Stanovených občanským zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména. v případě:
- je-li dílo prováděno V rozporu S touto Smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
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fl jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepocl'iybně vyplývá, ž
povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od 't o
smlouvy odstoupit, nebo

= Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
v čl. Vl. odst. ll. nebo čl. Vl. odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl., Vlq odst,
ll. či Odst. lŽ. této Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména vpřípadě prodlení objednatele
Se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Bankovní Záruka

l. Plnění veškerých dluhů (Závazků, povinností) Vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele
ztéto Smlouvy či postupu jejího plnění nebo Z jejího porušení zhotovitelem (včetně Smluvní
pokuty, náhrady škody, Vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou
bankovní Záruky ve Smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského Zákoníku, platné a účinné
alespoň od 2. 5. 2017, případně od okamžiku uzavření této Smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření
později, nejméně do 29. 9. 2018, Z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či Zahraniční banka nebo
Spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně
15% Z ceny Za dílo dle čl. IV. odst. l této Smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou
dobu provádění díla dle této Smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže
objednatel Zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní
záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli Originál záruční listiny prokazující
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím
platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve
lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky Z důvodu prodlení na Straně objednatele, má zhotovitel
vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení
platnosti (účinnosti) bankovní záruky v Souladu s touto Smlouvou; to neplatí, pokud objednatel
zhotoviteli předem písemně Sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je Oprávněn obrátit Se na banku uvedenou Vzáruční listině za účelem uspokojení
jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této
Smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně Smluvní pokuty,
náhrady škody, vydání bezdůvodně obohacení, apod).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na
první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez
námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti
předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do lO
dnů ode dne Vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné
její výše dle této Smlouvy nebo sjednat Ve Stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši
odpovídající uspokoj enému nároku a zároveň prokázat Splnění této povinnosti poskytnutím
originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

Smlouva O dílO č,0] 1/5933/201 7/03 6 Akce.“ LC Přes Dııbákem a Dııbákem Okružní
Strana č.16



V případě prodlení Zhotovitele s předložením Originalu Zaruění listiny dle těto Smlouvy je
obj ednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

2. V Zaležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se Obě strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména Občanským Zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, Že předem souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním cele' této
Smlouvy v jejím plne'm Znění.

4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takove' informace a údaje ve
smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, nebot" ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze smluvních stran.

6. Součástí této Smlouvy je příloha ~ rozpočet.

V Okounově, dne: ........~ ..... \ .5. V Te licích dne: Žgmüänzíâll

'z' Za objed, tele
J Ing Zdeněk Růžek
je ředitel KŘ Teplice
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Zakázky Zakázka

5933/2017/036 Lesní cesta Přes Duháifš v irelšonštmlvme
Komentář

PO is Verze Orientační
Komentář Verze

resa Datum Zahá ení

Rok 2016 Datum dokon

Zpracovatel

REKAPlTULACE
Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění zatřídění

C.100 Zpevněné plochy

Celkem (bez DPH 2 301 390,63
DPH 483 292,03
DPH 21 % Ze Základny: 2 301 391 483 292,03

Celkem (včetně DPH) 2 784 682,67
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Poznámka :



Zakázka:
Lesní cesta Přes Dubàk == :rekøms'ľcmkce

Pnpičš Cena ÚPH iles'na a [žäH Počet gmä-ıšžžšăfl

(LILOO: Zpevrıěné pìožìhy 2 301 390,53 45:' 29222033 L2. ìvšílä- ššâšłfiˇí .Ššıfifš

001: Zemní práce ìüiłšìššìjl Zl 39%),85 123, 351,57 Říši)

002: Základy i? 560,25 Éš 65Š?,6řš 21 Billlffišlč LEÁŠD

005: Komunikace 2 087 7?6,08 §38 4322,98 2 žšvˇăů 200,05 8,00

609: Ostatní konstrukce a práce '15 945,01 3 ššłšâłflš-ìš IU) 293,117 35,00

099: Přesun hmot HSV 45 666,26 9 šžšěăfjì 55 255,18 1,00

VRN: Vedlejší mzpøčˇtevé náklady 33 491,31 ˇ] 033,18 40 SĹZĹWŠŠJ 3200

Celkem (bez DPH) 2 301 390,63

DPH 483 292,03

DPH 2'1 % ze základny: 2 301 391 [§83 1292,03

Celkem (včetně DPH) 2 784 682,67
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Zakázka:

Lešm' cesta Přes Dubí/ik v ielšonširi'ulšm

Poř. Typ Kód
F'øpi5

MJ 'Llýš'ilěrzi Jüolš'ž. mona (Jena (os/s. žšmišìıava W

(1100: Zpëšvněné plochy

Z 301 390,613

160 951,73,

001: Zëšrimí Qi'áciš V
V

Odstranění křovin a Stromů průměru kmene do 100 mm i S kořenyl celkové plochy přes 1000 do IOOC v
111201102 / ~ .

Plný popis: Odstranění křovin o Stromłfı S Odštmnèmın kořenu průměru kmšne do 100 mm do Sklon“ terénu 1 : 5, při Celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2

Výkaı výměr: 1025*1”"2

2 050,0

ˇ VLSejmuIl ornitˇeˇšˇpřemístěnlm havzdălènoˇsi do 250 rrˇıV ' ˇ

Phiý popis; Sejmım' ornıˇce nebo lesní půdy 5 vodorovným přemı'sľěnı'm na hromady v místě upctřebıšnl nebo na dočasné Či írvüié Skládky Se Sioženi'm, na vzdálenost přes 100 do 250 m

Výkaz výměr Sjezdy a skládkov'ıště; (170+295+160)*0,15
93,75

122201103 A Š`0ˇcil<opáillši á pro Dpăvk nezapazenê v hornìně tř.3 objem do 5000 m3 „ lřmšł l . . ‹ ˇ 1 476,87 V

Vlny [JC/pis: (.7dkopo'vky a prokopávky nezapażené S prehozemm výkopku na vzdálenost do 3 m nebo"J naloženım na cloprcıvnı' prostředek V horninè tri 3 přes l 000 do .5 000 mi?

Výkaz výměr: Sjezdy a Skládkoviště Ze štěrkodrtì;(295+160)*0,15
68,25

Sjezdy asfaltové;170*0,22

komunikace a napojenl;1025*3,6=,*0 37+16*0,37

,đkobávek v hornìně tř. 1 až 3
Odkopáˇvky a prokopáˇvky nezcıpažené 5 piehozenım výkup/w na Vzdálenost do 3 m nebo S no/ož,o _ 122201109

Plný popis
ením ncı dopravní' prostředek vhc'rnině tr. 3 llřlˇ/cıtek k cenám Za lepivost horniny li, 3

` 73844
m2 "433Výkaz výměr: 50%;147637*0,5

181151321 ıˇ'eˇs 500`ˇrn2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/`‹ 130 rilˇ łV rq ` svahu dˇo tl;5

lnëní ornice Souvislé plochy přeˇs 500ˇ 1112 ˇpřı nerovnosteciı ıeıenu přes 1/100 do -ł/-lSO mm v rovině nebo no Svoı'w do 1:5

Plný popis: Plošná úprava terénu v Zeıniné iř,ˇ l UŽ 4 5 Lırovnámm povrchu bez dop

výwkaz výměr: 295+150+170+3706
'u 171201101; Ĺ Uloženısypanıny do přilehlých porostu, Zpetne příhmutíkr'ajnic

Plný popis: Uložem Sypmıiny do násypů 5 rozprostìenim Syparıiny ve vrstvac'n a 5 hrubým urovnáizím

jp ˇ? mi 181301112.“ i ` ~ Rozproˇstˇření Ornice tl Vrstvy do 150 mm pl přès 500 m2 v rovině nebo ve Sváhúˇđo 1:5 f

Plný popis: ROZproStřen/ˇ o uıovnání Drni'ce v rovině nE-bo ve 5mm: Sklonu do 1. 5 pri Souvıslé ploše přes 500 [712, ti. vrstvy'

Ill 331,0

nezhL/tněných Z jakýchkoliv hornin

přes 100 do 150 mm

Výkaz výměr“. 93,75/0,15

625,0

002: Základy

17 560,26

m- 215901101 ˇ Zhutrˇiěníıpódložl Z hornin Soudržných do 92%'155nèb'0 nésoudržných sypkých l(d) do 0 8 , . , ' 4 331,0 l f' , ` [ `=' 4,05 Í .11560,26

Plny popis: Zhııtnëní podloží pod násypv Z rostié ı'm'niny tř 1 az 4 Z hornin Soudıužných do 97% lJS o .Iıešoudržııýcř ˇSypı'x'ýcii ıelotivní ulˇehlosn [(d) do 0,3

005: Komunikace

2087776108

-íSÉLIIaŠmı ~ YPødkıad ze Srerkødrtê šD fl 150 mm ' " ` ` ` ` ` ' ' ' f ' ' ' ' V"152. 269,22

Plný popis: Podklad Ze štěrkcıdrľi ŠD S m prostřením u Zhutněním, po Zhu'něnı ti 150 mm

Výkaz výměr: komunikace a napoieni;1025*3,ll+16
3 501,0

Sjezd;(5+3,5)/2*25+(5+3,5)/2*14
165,75
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Kód 730735 NU '111011 139151751

564761111 ˇˇˇˇˇ_1 Podklad z kamenlvfl hvˇubêhø drnenêhø vel. 32-53 mm 1-1 200 mm 1 m2 1 3 870,0 | 60,051 25'5 847,311 U115 1
Plný/7471715: Pod/(1017778170 l<r1I1`Z kumlìniwj hm/.Ićim drccrıéhrı vcl. 35-63 S I'Ozfjıl'cısn'řčnífn 17 2171111711171'171, ,DO Zlmmfřıì-l tl. 200777771

Výkaz výměr: 11017711nìkšceflıapnjefıì a Sjezd;1ĹSZS=111,fšˇrjfiflwìjü 5% 875,0

1 11,0 | 5P 1555185111 1Asfaltovýheťønvvxıva00011301111101'1e1øhaıøvanêk0men1vø011511ı80mmš00~3m | mzl 34820 1 , v . 102,0 1 1045 524,0 | . 111151
Plný 1701.715.“ „1151171101112 1751017 wsìš/a pndk/[Jdn/'ÁCP 15 (OlJalm/:mé kamenivoSlřıfclnıľżzrıwıé - OKS) 5 rOzpı'OStřxżı-ı1'177u [17111014171777 v pruhu šířky [11.73 m, po ltrìèˇnl TI. 80 117m

Výkaz výměr: komunikace, napojení a 5182171;1.025*3,2+1.6+1[56 3 462,0
1 V12,0 1 sP 1573211111VV 1 Pøstřìkživičnýšpøjøvacfzasfaltu vmn0ž51v10,80 kg/mz 1 ' ` z v . › 1 v `1 ˇmz 1 v 3 258,751 1 12,851 › , 418790 1 URS 1

Plný 170,015; POS tři/x pro Spa/'8171' dvou vrstev asfaltobefoflu

Výkaz Výmër: komunikace, napošenì a Sjezd;1025*3-+16+165,75 3 256,75

13,0 5P 577134111 . . Asfaltový beton Vrstva obľus'ná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do'3 m znemodìfikovayného asfaltu v m2 V; 3 256,75 v1. " 170,0 . ` v 553 647,5 N V V URS

Plnýpcıplà Ašfalto 1/11' betOn Vrstva Obrusná ACO 11 (ABS) S ro prostřcnim a Se zhııtněrıím Zı7Čn7DCI117k0vunÉho asfaltu vpruhuvšıřky do 3 m tř. I, [71.7 Zhı/tněnl tl. 40177117

| 14,0 1 sP 1 564871118 , 1 Podklad ze šrêrkøúrrê 11.0-63-ŠD 11.300 mm v › ~ v v › 1 m2 | 451,5 1 . 1 u ' V79,74 35 004,711 URS“
Plný popis: Podklad ze Štèrküdrti' ŠD S rozprostřením a Zhutnëním, po Złııılnènı (l. .1701) mm

Výkaz výměr: sjezdy;(7+3,5)/2'45*2+(10+3,5)/2*5*5+(10+4)/2*7+(S+3,S)/2*5 291,5
Skládka;8*?.0 160,0

1515,0.1ˇSP 1571907111“ 1Zakaıęniıømvvymıvvsıvkflmzfr. 0-7 do 351g/m2 “„ I I 1 m2 | 003,0 1~× 115,781 I 5220,s 1 v 0881
Plný/:01715. Posyp podkladu 17l0 krytu s rDZprOstřen/m a zhı/tněním knmenivem drcerıým nebo téženym, aožstvl přes 30110 35 119/1772

Výkazvýměr: 451,5*2 903,0

SP 1 589851111 1 Krajhıčežę šıěrk'ódťılťl 115011110 ` ` . ` › | m2 1 '512,51 l ` žìľ`33,ą`_' 17 382,931 URS11
Plný popis; Z/qněnı kraj/'líc nebokomurıikac/ pro pěšl S ro [Jrostřenı'm a Zhıılněrıím, 170 zhutneˇnl Sterkodrtı' tl. 150 mm

Výkazvýměr: 'LQZSWJSÉZ 512,5

009: Ostatní konstrukce a práce 15 945,01
17,0 v H '1 ZÁVQRA 1 lzávnrauząmykátęıná'ę1101111010101montážldodávka ~ ` 1 1 | kus | “ ' 1,01 .v v V8372,83] i; j 8372,831 1_fl URS 1

Plnýpopis:

V1810 JSP; 1914111111 l Montážsvíslé dopravníznačky do velikostí 1m2 objímkamì na Sloupek nebo konzolu f I' 1 'j _ 1 ,1 I kus 1 1 2,011 z . 4. V1112,43] '_ . v v, A. 224,871 v ' ,URS 1
Plný/301775: Montáž SLI/"Slé dopravní Značky Základní vel/'110517' do 1 mZ sjı'mkamiııa sloupkynebo konzoly

19,0'V l V1H V1404441271 jA lŽnačka'Ísvìslá reflexnízákazová Bl-'Zákaıvjezdu'všech vozidelvobou Směrech V ` ~ ' i I kus 1 V " Ĺ' ' 111,0 1 V111 275,251 i Ĺ, ~ ' v 1275,'2'51 f URS~|
Plný popis:

20,01 HV 1710444317 v l Značka Svislá reflexníĚlš-dodatkošıá tabulka-Mimq yoıìdelspovolením od lesů ČR 1 1. „z › 1 nus l 1 11 1,0„1 1 ˇ ~ „ . 363,9 1 " ' V3136133 I . " zURS 1
Plnýpopis:

|` 21,0 1 . 5P1 l 914511112 '“ Montáž Sloupku dopravních značek délky do' 3,'5'nàsbetonovým základema patkou . f 1 kus1 1 › .1,0 1 ' ' V511,351 . 511,351 ' 11 URS 1
Plnýpupis: Montáž Sloııpku dopravních Značek 11'é/kyd0 3,5 m do hiı'níkové patky

1 22,0 1 H 140445235 A' "1'sıøupekke'z1náčcèvč.povrchové úpravy _; ~ ' ` ` v. v A z ,Ĺ|"ku1'š 21;.. . ` 1,0 1“ 760,01' 1 . 760,013; 'URSl
Plný/Dopis:

1 23,0 1 SP 1919121121311 . 11Těsnëníspárzálìvk00 za Studena beztěsnicmq profiiu fl 1 .1 ` ' . 1 1711-1121] i20,0 L 153 5,41 ~` 3070,741 ` íURSl
Plný/301775: Uľěsnëm dilatcıjnı'ch Spár ZálIl/kou za Studęrw v cementübštønovém nebo živıı 175m lcr1/ił.ı Včetně Ddhezníı'm náléru bez těsnícího profiliı pod Zálix/kou, pro Ř'Omürky šıřky 20 177m, h/Ou„z'<y 25 171177
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Blíží ì'yp Kód ăłnpis WU kř'ì'iž/š'šěľa

Výššaz výměr: HHlU BM) V

I 24,0 I 5P I 919731122 ' I Zarovnánístyčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm I m I I 20,0 I 22,58I 3451,22I URS
Plný [Jr/pis: Zarovnánístyćrıé plochy paní/Janu nElJU ž'xľyıu podél vybúıirané Části komunikace nebu Zpevnšııé ,Išloıżlžy žívičııe zl přes 56' do 100 mm

I 25,0 | SP |919735112 IŘezáníflstávajínfhoživičného krytu hıdo '100mm'V ` i 0 ` _ ` IV m I Ť , 20,0 I 45,74I 914,86I URSI
Plnˇ 'JC/pis: Řezánlstůvďícıˇho živfč/ıélm .kr/[u nebi) Jodllüdu lilaubkı Jìes 50 do 100 mmı r > I

099: Přesun hmot MSV [35 856,26

25,0 tp I998225111 v , ˇI Přesun hmot pro pqzèmníkomùnìkace S kryterrı zkaˇmen a, monˇolítíckým bętonóvým nebo žívíčným I t I 'I „v v 4 512,03 V V 0 , V10,12 v v . 4566616 URˇS

Plný popis: Přesun hnìut pro komuniknce s krytem Z kameniva, monolitžckým betoncvym nebo Žlvlñnýnì dopravní *v'zdá/eıwriıL dr] 200 m jakékoliv délky Objekty

VRN: Vedlejší xozpoçtovenakiady 33 1591,31
0501121400013ologıckydozor ˇ ` ˇˇ ˇ ˇ' ' " “ ˇ 'ˇ ˇ ˇ 'ˇ ˇ* `ˇ Kč | z .2; fl 71,0ˇIĹÉ 9;200,9ˇˇ1'I= x 9200,91I .v Ĺ URSI

Plný poˇpˇis: lìıůzkuınné geDdefic/(é cı projektrıvé práce průˇzkumnéˇ práce botanic/(ý a ZDDˇ/Ogı'cký pˇrˇuˇzkuˇm ˇbomnický a Zoulogický průzkum

5012002000V Gendeczćké ráz » v v | Kč | 4600451, L “4800,45I lL/J'RSI
P/nýpopı's: lllavnıfitu/yprııd/"ııchČinnost!ˇunáklaˇdťr prıˇˇrzkumné geodeückécˇJˇ/Jrojektˇové práce geodetické/nám

012303000 | Kč | "n„460`0,45Iľ;Qn l 4500,45I .uRSÁvI
Plný popis:

032103000 . |` Kč I 4600,4SI ˇ URSˇI
Plný popis:

ì'ˇoˇ m'042503000 I KČI 2-760;`2.7If' fl V 2760,27I „ "URŠfI
Plný pop/S:

ON 043134000 „ | Kč | 888,553I;V v„,„j„„g“fl„zvj„5888,58I„ ýz ,URSI
Plnýpopis: inženýrská činnost lDLıSkycıostatnı mem/11 ˇˇzküˇˇušky Zatěz'ovncíˇ

_moćısıgzıooof“ " osıflçnizkøuškflzxvývrt) ˇ | Kč I 1,0 I? '1840,18I “ v 1840,18I URSI
Plný popis: inženýrská čin/705: Zkouškyøosmmí měření Zkoušky Ostatnizlêoušky
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Zakázky

5933/2017/035
Komentář

P0 is verze
Komentář Verze

resa
Rok

Zpracovatel

Kód stavebního objektu

(2.100

Za Zhotovitele
Jméno :
Datum :
Podpis:

Poznámka :

ëášýfá/šx š š; špšďgžäwáwšı
Zakázka

f
Lešnı eesta Dubákem okružnêı z“ rekonšñzmkee

Orientační 'kaz

Datum Zahá ení
2016 Datum dokončení

REKAPITULACE
POPÍS Objem“ Kód zatřídění
Zpevněné plochy

Celkem bez DPH
DPH
DPH 21 % Ze Základny: 4 980 946

Celkem (včetně DPH)
Za objednatele
Jméno :
Datum :
Podpis :

Zatřldění

4 980 946,19
1 045 998,70
l 045 998,70

6 026 944,89



Zakázka:

Lesní cesta Dubáìkem Okružní ‹› rëkünššümkce
Www Cena 535% Užfna s [WH

(3.100: Zpevněné pIüChy 64 930 9146,19 ŽE.` 9453 998,211) řš ü2íš 944,89

001: Žemm' práce 221 4379,33? Ĺàžš Ešlüýíšš' lži? Éìžàíšiìiă

002: Zákłady 32'. QWÁJQ ăi 8222,29 39 309,33

005: Komunikace [i 273 588,98 897 433,69 Eš lìřì 042,56

009: Ostatní konstrukce a práce 326 325,19 68 528,29 394 853,4?

(399: Přesun hmot HSV 96 3341,53 20 żššügřš 1216 5613,78

VRN: Vedlejší šrozpočtövé náklady 313 731,134 5 4552,52 37 1813,58

Celkem (bez DPH) 4 980 946,19

DPH 1 045 998,70

ŮPH 21 % Zfž zákiadľıy: 4 980 946 1 045; 998,70

Celkem (včetně DPH) 6 026 944,89
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Zakázka:

[Lesní cesta Dubákem okružm' ~= mkonsnümkçë
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra 10011. mna "2 ' (mi. sousłavšz

(2.100: Zpżšvněné plochý I'I §80 9116

001: Zemní práce Kč A31 079

1. ,ˇˇSP 111201102 _ ` ' v Odstranění křovin a stromůprűměru kmeneido 100mm i S kořeny Z celkové plochy přeýs 100000 10000 m2 m2 I 4 208,0 8,05 ~ ; « I 33 872 v URS

Plný popis: Odstranění křovin a Stromú s Odstľunšmˇm kořenů průměru kmene do 100 mm do Slnu [erénu 1 :5 při' Celkové- ploše [1.585 1' 000 do .'ZU 000 m2

Výkaz výměr: 198*2+63*2+1843*1*2 4 208,0

I v 2. I _SPv I121101103 ' 'ˇ ' ISejmutí ornìˇęe Sˇpřemíšˇštěníˇnrˇıˇ na vżdˇálˇenostˇ do 250 m' ˇfl ,ˇ Vˇ ˇ ~ › > I m3 I ' v V234,3 17,71 I ~ ˇ ` 4 149 I URSˇˇI
Pin;I pop/'5: Sejmuâˇı' Ornice nebo le m' pudy 5 vodorovnym přemístěním na hromady v mıstě L potřêbení nebo na dočasné ČI' trvaié Skicìdkyse Složenı'm, na Vzdálenost přefi 100110 250 m

Výkaz výměr: viz výpočet hospodářské Sìeldy,skládkovìšìě a rozšíření Cesty;(898+466+198)*0, 15 234,3

Iv V ˇˇ3` IIISP IIˇ122201103 ˇˇ IOdkopávkya prokopávky nezapaženévhornìnětř. 3objem do 5000 m3 n I m3 I . . '3 314,961In'.A 19.75øI ›› ` 65469 I .' URS |
Plný popis. Odkopávky a prokopávky nezopaż'ené s přenozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s položením na ˇclcıpıovnl prostředek v hornınè [ii _-I přes 1 000 do 5 000/713

Výkaz výměr: hospodářské sjezdyfikládkovištë po Sejmutí omšce ~ Odkop 15cm;(898+466-33,75I*0,15 199,538

komunikace odkop 52cm - rozšíření odkup 37cm;1000*3,6*0,52+(20+22+23)*2*0,37 l 920,1

kemunikace Odkop 37cm - rozšíření odkop 220m;843*3,6*0,37+34*2*0,22 1 137,836

sjezd v km 0,623 S povrchem Z asfaltobetonu odkup 37cm po Sejmuti ornIce;((10+3,5)/2*5)*0,37 12,488

odtěženi zeminy km 1,720 1,765;45*1*1 v _ 45,0

EI 122201109 Přrpıàťëk* zá ıë ,flıvhšız bdkó'n , èkv hørnìnê fř. 1 až a ^ ` `* ' ˇ nnăT 1657,481 ' ' ' " " ` ` 111 \ 18 121 | ‹ URÍ53|
P/ny popis: Oclkopávky c1 prokopávky nezcıpažené s [Jřelıozen/m výkup/(14“ na vzdálenost do 3 m nebo s ncı/oženlm na dopravní prostredek v nom/'ně zř. 3 Prˇıp/cıľek k cenám za /epivost horniny tř 3

Výkaz výměr: 50%;33141,961m, S Í 1 657/181
j VÉSˇPH I182101101 ˇ ‹ [Svahovánívızäıřťflızıžıcl Hornìněˇ tř;1ˇ až 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ` ` " ˇ ˇ I m2 I ` 67,5

Plný popis: Svahování trvalyC/ı Svahu do [Jro/ektovmıych profilu S potìehnym přemištěnún vyˇkopku při svahovánl v zářezech v hornině (ř. 1 až Il
15",58IILV ' 1052| ` `uRSI

Výkaz výměr: 45*1,5 _ M 615

[SP 1 181151321 A . PIošrˇıá'úpraváIeıřénu pˇřęs'ˇëOQlzenıìnv'altř. 1 až4 nerovnostìˇdo +/- 150ˇırˇnmˇv rovˇìnně a svahq do 1:5 . m2 I ' 8012,31 fl_ j “ ' 7,22 v . 57 886 i ' UFS

Plný popis: Plošná úprava terénu V Zemi/'ıè żř. 1 Už 4 5 urovnáním povrchu bez dopínèni Dmicč Soiıvlsiê plochy přes 500 [712 ,IJřÍ nerovnostech terénu přes A1/1100 do -fi/ˇ-lSü mm V rovině nebo na svahu do 1:5

Výkaz výměr: hospodářské Sjezdy,skládkoviště;898+466 l 360,0

komunikace;1843*3,5 6 450,5

rozšíření obloukyfiăžš 108,0

SP '112201101 v Í Odstraněnípařezůüdo 300 mm . ›1 ÍˇÍ “ f l ` ` ˇv „ , ˇ I ˇIV I kuSI ˇ. .11,0 I ' 'ˇˇ` 96,40 I ˇ ' ˇ ˇ 1060I ˇ URS'ˇI
Plný Dopis: Odstranění pořczú s jejich vykopıjním, vytrlıánim nebo odstreíem'm s ,ořêsekáním kcıřenu průměru přes 100 do 300 mm

Výkaz výměr: 5+1*6 11,0

112201102 '_ Odstránˇěnípařezů Ddo 500 mˇm 4 . „ _ I kˇuˇSˇ I ' . ˇ 15,0 I 188,55 I v . V ˇ 22828 I Í “ URS I
Plnyˇpopis: Odstraněni parezu s jejich vykooćânı'm. vytrhár-/m nel)aˇo[ˇ1'strelıˇšninı,s přcsokáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

Výkaz výměr: pnnad šücmfl 7,0

pr. nad 40cm;8 8,0

Vodorov'né přèmístênípařezů doSkda 300 V _' ˇ ' 'j ' , , ,V * V I .V ~ V I > ` 2 .. ` 11,0 V N V 735,8“ 395. If i: V m5

Plny popis: Voda/fo Iné ,IJrer/ıi'Sté/ıı' větví, Kmen“ r-e/Jcı Daìezı? S naloženım, Složeniˇm u dopro ou do 500011) pařezů kmenů, průměru přes 100 do300 .IııIn
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162301422 IVodOIovné přemístěrıípařezüdoBkmDdo 500 mm I 1 ' ` ' v I kus I ' ' ' 15,0

PIII;I 73I7777I.5: VDI'IOIOVIIČ /.IřI:I77IĹGlÖrII' včlvl, I'mìcmì 77431.70 pnřczı'l' S ıınložęním, SlIJż'IJIIIIII rı dopıIIIvOII (IO 5000 .III [IGI/[3272 l<I7`IIľı7ü, [JIIIIIIIÉIIII přes 2300 do 500 mm

Popiš WU VIII/něm .IIšIIšˇL 'i , Isšıšavèšˇ“

5P 162301921 IPříplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km , , _ , Í ˇ I ku'sI v 22.0 I „7,04 I .

PlI7)'I/L1Opis: VIIdOIc/vné přen'IıĹfitění větví, Immml 17771.70 pnřezü 5 naloženı'm, Složení/77 77 (lopIm/Ou PII'p/(itei: k cenám 24.7 lšnżtlýťlì- .'cılších I Z:_ı,(70r`šı7týcl7 5000 ı77 přťs 5000 m ,nnr'czů' kmenů, [JrI'IměIzı

. 155 __w'íšl
pIIžS 100 770 300 mm

m162301922 ˇ ˇ IPříplatek k vodorovnému přemístění pařeˇzů D 500 mm ZKD 5 km ' I kus I 30,0 I ˇ 13,98 I
Plný pop/S: VIJdúrO Iné ,IJřEmIS těnı větví, kmen“ nebo pnřezı'š S naloženlm, SlaženIm (I dopımzou Příplatek k cenám Za knždh clulšlch I Započntyclı 5600 m III'IZS 5000 .'17 pnI'SZIŠI kmenů, průměru

419I , *UIIYÚ`
přes 300 do 500 mm

'13. SP I174201201ˇ ˇv ˇ IZăSypjam po pařezech D pařezů do 300 rnm , ˇˇ ˇ I , 1, ' ˇ . v IkuS I_ˇ 11,0 I 28,05 I , 309 I ,. j' UIRŠI

Plný popis: ZÓSypjnm DO pcııezecn výkon/(em Z l70rIıIny Získané př! dr)l.1`/\I['Ir7ı' pnřezù f l7rıIlJyI77 11IOx/ı7dI7/.I77 IJDvILłìu Znsyp-I'ıvky průměru pařezı! přes 100 do 300 mm

IV 14. I SP I174201202 'ˇ , IZáSyp jam po pařezèch D pařezů do 500 mm , , ' ˇ ' , I kus I , ˇ 15,0 I . 59,63 I ' 894 I ' v , URSI

Plný popis: Zćsypjam po pnřezeťjI výkopkem Z horniny Získané přı dobývání pnřazüs lırLIlJym urnvnánım ,LIOIIIChu Zasypcˇıvky pruměru pıżırčzu přes 300 do 500 mm

I 15. I v5P I997013811 IPópIatek Za uložénípařezů na skládceISkłádkovné) ˇ _, z ` ˇ ˇ I t I ˇ2,389I -ˇ .133,41 I 319 I . ` URS

Plný popIs: Poplatek Za uložení Stavebního Odpndu nn sklàdce (Skládkovné) dřevěného

Výkaz výměr: tunyšsou vvpočítánv arìentačně, bude upřesněno při realizaci;(l) .EWH 3M),3 111+l3,5`“0,5"<0 '**15)*1,1 2,389

In „16. ISP I171201101 IUIože'nÍsvpaní'ny do přilehlých porostu, Zpětné prıhrnutí krajnıc f ~ 1 "v ` ˇ I ˇ v 4 I m3 I . 23 314,961I › t7›,95I 26 338 I „ ÍURS I

P/m/ popis Ulnžení sypanı'ny do mísy/Ju S rozprastřem'm Svpnniny ve vrstvnch a .s hrubýrrı Iımvnánim nezIIut/Iěnvclı Z jakýchkoliv hmmm

I ˇ `17. I v 5P I181301112 [Rozprostřeníorñicé tl 'vrštvy do 150 mm p! přes 500 m2 v rovině nebo vę Sv'ah'u do 1: 5 .i ˇ I m2 I 1 562,0. ,04 IÍŤ I Ĺ' 2'; 6 314 I , URS I

Plný/701775: lłarOStIˇêm cI Lırovnánl nrnine v rovině nebo ve? Svnhıı sklonu [in 1:5 při Souvislé pløše přes 500 m2, tl. vrstvy přes .700 do 150 mm

Výkaz výměr: 234,3/0,15
l 562,0

002: Základy
32 487

Í 18. Ivˇ SP I215901101 IZhuťněnI podloží z hornin soˇˇudrˇžñých do 92% PS nebo nesoudržných Sypk'ých I(d) d'o" 0,85' jˇì v. ˇ I m2 I
Plný popis: `łł7utnèı7ı` pod/UZI' pod násy/Jyz rostlé horniny trˇ l až 4 Z hor/7m Soudrużných do 92 96 PS a neSOL/držnych Svplx'ých relativní ulehlosti [(d) do O, 8

005; Konˇıunikacë

ISP. 564851111 Podkład żę'šıělrkødrtëš'nu 150 mm , › “ - fl › ˇ _ , ' , . x z | m2'I . 6497,95
Plný popis: Podklad Ze štěrkodm' ŠD S rDZproStřenI'm a Zhutněním, po Zlıutnè'nı' .'l. 150 I77/77

II :2.73 589
vv , 353 058x

Výkaì Výměı: ŠD fr 0/32;11843*'-š,4+(2(ì+22+23+34)*2.+I10+3,5)/2*5 6 497,95

. ,19. 5P I564751111, . Pødad z kameniva hrubého drçenêhø veı 32 63 rnm u 150 mm ~ , . ˇ ” , v „ fl, zl, m2 | I xa 783,75“ In ~ 73,814 I f 277 163

Plný popis. Podklad nebo kryt Z kamen/vu hrubého drcenélm vel. 32 63 S rozprosıľřením a Zhuıněním, po ZI'IIJtnènI tl 150 mm

výkaz výměr. ŠD fr. 32/53- .100013 Iš+(2€ı+22+23)*2+(10+3,_`)/Z*S 3 753,75

_564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného ve! 32-63 mm tl 200 mm I i. ~ " ` ' v ' Išzm2A I A “ A '6 682,25V I ,z 81,87 I 3547065 f;

Pin IpODIS: Pad/dan' nebo cI/t L kameniva l7rubéhu drıjeného vel. 32 63 P rozprostìenim nzlwtnêm'm po Zhutněnı' tl. 200 mm

Výkaz výmên. ŠD fr. 32/83; 1843143,5+I2I7+22+23+3III112+(ım3, 5)/2*5 (š 682,25

I 21; I SP 1565165111 ` “ › IAsfaıınvý beton vvšıva podkıfldnı AcP 18 (øhaıøv'anê kámenìvø oKs) u 80 mm š do s m › v ˇ I jmz' |z , `6 129,35 I v . 302,00 I 18512054 › I `

Plný pmpis: Asjlwvý beton vISIva Dmdkladm ACP 75 .I'Obn/Ované kamenivo Střčťdnězrnné OKSI 5 rOZprı)Střć`n/'I77 a Zhut'nè'nın7 v pruhu šířky do 3 m, po Zhııtnéní tl. 80 mm

Výkaz výměr: J843*3.2+(20+22+23+311)*Z+(10+3,5I/2*`5 6 129,35

I 22. I SP 1573211111 › v ˇ I'Pøsıřıkžıvičný Spøjøvflør z asfąıw xv množsıvf 0,60'kg/rn2 ' ˇ ' s 760,75 r; ~ ˇ 8,75V I
Plný pop/S: Posľr'ˇík pm .Spojťim' dvou vrstev (mju/mbfšľomi
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73077. 77W) Kód Pnpìı; MJ '1/ ýž'nžèf a 167127. 72677.37
a

Výkaz vvmëı: 18173' š l 7273+ 2.23 233-MY 2+(1[273,Eš71'“5
5 7156,75

7 '23.V ~ 5P Ť7š77134111'lv ,Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mmš do 3 m Z nemodiflkovaného asfaltu ` m2__. 1 I 5 760,75 z 170,00 . 979 328 '

Plnýpupıs: Asfaltcıvýbeton v̌mwfl Obruˇmá ACO li (A85) S .IDZpıOSżřeııí/n 058 zlfuııęěnim Z 1787710[igfl/x/Ovćırıéllú(vším/Al V ,IJrLı/ıu Šli/:y do 3 m tr“. i, pD Zlıuıı'ıèııı il. :JO mm

7Ňˇ24. sP 7564871116 v jpodkladzešrěrkodrtëfr 0--63 ŠDtl 300 mm ‹ `ˇ V v ` 7 nn2`7V 1330,25 7 i ˇ` '107,29 142726 URˇˇS]

Plný/popis: Podklad Ze štèıkodm ŠL) S [DZpıDSIrerı-ım uzhiıměním. ,UO Zhutııèní tl. 300171777

Výkaz výměr: hospodářské Sjezdy;(7+3,5)/2*5*4+(7+3,57/2*75+(77107/2720+77+107127`23 8614.25

Skládknvišìë;15*26+4*19
466,0

7 25.7 577571907111 ˇ. 7Zakąlenr'ınmøvýmìvýsìvkannifr.7o-7døaskglmż ˇ v' Í ˇ 'Z f . ~ ˇ j 7-nn27 .2660,5 7 ` 7,787 ` 205957 ufls7

Plný pcpıˇs: Posyp podkladu nebo krytu 5 rozprostfením a Zlmtněnim kamefiı'vem dı'ceným nebD těženym, v množsıš/.ř přes 30 do 35' .kg/:772

Výkazvýměr'1336,25*2
2560,15

ˇ569851111 Zpevrıěnlkraınıcsterkodrtıtl150mm ‹ ‹ ˇ v ˇ. ` 7 m27 ˇˇ ‹ 921,5` 7 , 45,647 ˇ , ` ˇ 420537 ˇ URSJ

Plný popisˇ: Zpevnènı krajnic nebo komunikaci pm pěsl 5 rDZprOStrˇením cızhııtˇněnımˇ, po ziıutnèní štěrkodrtí tl. 150 mm

Výkaz výměr: 1843*0,25*2
921,5

009: Ostatní konstrukce a práce
326 325

' " ' lñäıˇètn's ìmˇønťáž ı dodávka ˇ " ˇ ˇˇ * ˇ ˇ 7 kus 7 " ' 16 748 7 7 uRS 7

.v 7 p, vˇh ˇnačky HOˇvelikosti 1 m2 objímkam'ı na Sloupek rìèb'a könzoì | kus 7 450 7 URSˇ7 7 ,

Plný popis: Montáž Svisˇlé dopravní Znucky Základ/Il velikosü do 1 m2 objímkami na Sloup/(y nebo konzoly
ˇ'

v IH' 40444121 f Zhačliàšvišlàìřëfˇlë lzj k'äzöválBı -ˇZákaz vjezdu všech vozidèlv'ólìou šmëř'éˇč 7 kus 7 2 550 7 . URS`7

Plný popıs:
7

zni: Hg . 40444317V ".z`ZñàĹčl‹Ĺ.ä`švísıà reflë :1737513iˇ'dódáżkøváľťàbuıka-enø vozidel;póvóıˇeñlmodıëšüčaìfˇi, Í | kus 7 *ÁIˇ: 2,0.“` 7? 7287 .~ `=URS47

Plný popis:

Mˇcˇınˇˇtážslqupku dopravníchznaček délky :103,5 rˇns betonˇbvýmzáklademˇa patkouV ˇ ; ,; ˇ' 7 kus 7 .7 \ I “ 2,0[ˇ 7 I v z 511735 7 v 1023 7 ˇ, _ URS7

-40445235 ,IÉÉÍ Slđupek-ké'żnačćeˇvč.“ˇpovrˇchovéˇ úpravy . ˇˇ“ÍÍˇ ˇ
' 1 520 7 7. 7 URSV 7

Plnýpopis:

'Těsněnl špár ˇżál'ıvkoˇuˇ Za Sˇtudˇena bez třêsrˇıìclhoˇ,ˇ profiˇlˇu '153,547 ' ˇˇ ˇ ' ˇ ˇ 3 071.7 - ˇ URH

Plný popis: Utèsnèní dilataćních spár Záliı/kou Za tIıđenø v cementobetonovem nebo żivičném kıvtu včetně adhezníhˇo nátěru bez [ˇèSnIcínD profilu pod Zallku, pm kamínky sıı ky 20 mm. łˇz łDIıbˇKy 25 mm

Výkaz výměr: 10740
_ 26,0

ˇ`Zarbvháˇnˇíˇstýčnéˇploˇchyˇpˇodklàdu'nebo krytúiˇživíčˇnéhoł'tldbfllOOˇmrˇýı ˇ ˇ ˇ " ˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ

ˇPˇlný popis: Zarovnání Styčné ploch)I podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo Zpevnéné plochy' živičné tl. přes 50 do 100 mm

7m7 ' 20,0 7 ` 45,747 ˇ; , 915,7 › l URĚfl

,22,56T; ' 1 4.5174 ` URS7

. ˇ'“ ˇŘˇezˇánl Stˇăvajfm'ˇho žívìčnéhˇo krytu hl do 100 mˇm
Plný püpis: Řezání Stávą/'íc'ho živıčne'ho krytu nebo podkladu hloubky přešSO do 100 mm

1,' Géotextìlìè prˇo vyztuˇˇžeˇnflnapřıı'íklad Bonˇtec HˇS 155/50) 7 m2'7g-ŠI“ “ 5 226,0 7 _ ' 34,17 7 ˇ` V. 178581 L . URSj

Plný popis: Geotextílie tkana' pro vyz tuženı Separaci nebo filtraci Z palypmp) ˇlenu podélná pevnost vˇtalnı přes 50 do 80 kAł/m
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I'àožsšs MJ ìêèúìž'n mna Iľìćššìa (len, žmžłšfvâıvššflˇžx

~ fl _ ‹iv 2,500 W
L 37L IGeotextìIìe pro ochranu, Separací (například Bontec SG 40/40) › › o _ I m2- I v 4 383,6 27,44 '120 291 I v URSL
*ą d Plný [mp/'5. GLX: L'PxLL'IiI? »mk/1.770 pro 00“mu, .Sepumcıˇ ,'ıťbojíltrmj mërná .fr/770777057 /ìf A řıìll) LIL) šUIĹ) Lz/'mż

Výkaz výměr: SłIŠŤSÄ il 335,143

098; PřeSun hmoˇì: MSV 96 335,L EjSP Svšlż'ł225111;V ' , v, Přesun hm'ot pro pozemníkomunìkace S krytem Z kamene, mono Itickým betonovým nebo žìvìčným v 9 518,281 _ ~ ~ V ,10,12 96 335 URG

Plný popis: Přesun hmot pro komunikace 5 v'x'rvľem z kameniva, mona/itickým betonovým nebo žlı/IˇČným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky Db/'ekiˇu

VRN Vedlejší mzpočtové náklady 30 731
IBıoIockydozor LKč | ; ; I-:„v A, 1,0.V | L'LH9L201`|..„U„/ı` .A ,URS

' Průzkumné, geodčfické L1 projektové práre prüzkLlızıné práce botanický a zoo/OgIc/‹y prL'Is/m botanıc/Qˇ/ L7 ZOO/Oq/cky pruzkum

ˇIGeOdetIçké prát: L / „ ' I L L Kč L z; vv V:
Plný popis: 'Hlavní tituly pı'ůvodnıch cınnostı' u nák/(LCE: prüzkuLnné geodetıcké L7 projektové práce geodehc/(é prace

012303000 ú fl '- . .Ĺ Geometrıcky p`Iă fl fl fl , | Kč |
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geoclefiťké,'7mm po výstavbě

032103000 , L v | Kč |
Plnýpopis: Zařízení .staveniště vybavenistaven ě náklady na stavelını'bııňky

V0431274000 kzflúêžnx/.LL-I(2× na plán! 2× pøđkıádnrvvsıvz) | Kč I ‹ 5889| z ` ` „ęLıŘSL
Plnýpopis Inženýrská činnost Zkouskyaostatııímıěřsnı zkoušky Zoľěžovací

.043194000 ostatnrżk "'š I ĹKČ | 1340 I › URŽI
Plnýpopls: Inženyrs/x'á Činnost Zkouskyrıostatııımwpn/ Zkoušky ostatnízkoušky
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