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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla - ÚO Příbram - Zdaboř - nový vjezd, vedené
u objednatele pod Č. j. KRPS-36985-32/ČJ-2017-0100MN-VZ (Identifikátor VZ.: ev. č.

P17V00000117), uzavřené dne 05. 05. 2017 (dále jen ,,smlouva"),

uzavřený mezi smluvními stranami:

Stenco s.r.o.

Zastoupená:
Sídlo:
lČ:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Telefon:

Ing. Petrem Jirouškem, jednatelem společnosti
Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov
05679931
CZ 05679931

e-mail:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 268828

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku

Sídlo: Na Banich 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

(dále jen ,,objednatel")
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S ohledem na navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných, nepředvídaných
stavebních víceprací při stavbě nového vjezdu ÚO Příbram - Zdaboř, se smluvní strany,

v souladu s ČI. XVI odst. 3 smlouvy, dohodly na dále uvedených změnách.

1. Mění se cena díla upravená v ČI. V. smlouvy. Původní cena za dílo se navýši o částku
245 922,13 KČ včetně DPH (slovy: dvě stě čtyřicet pět tisíc devět set dvacet dva korun

českých a třináct haléřů).

2. K tomuto navýšení ceny za dílo dochází v návaznosti na dňči změny v předmětu plněni,

jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnových listech č. 1 a č. 2

vyhotovených v souladu s článkem VIII smlouvy. Předmětné změnové listy, vztahujÍcÍ se

ke změně ceny za dílo jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují,

zůstávají beze změn.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních

stran.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 a č. 2, která se stává z čtyř stran textu.
Příloha č. 2 - Cenový rozpočet, která se stává z osmi stran textu.

Za zhotovitele: Za objednatele:
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
EKONOMICKÝ ŘEDITEL

,e '"

č.j. KRPS-36985-53/ČJ-2017-0100MN
Praha 20. června 2017
Početlistů: 2
Přílohy: 1 svazek

změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list č. 1

Identifikace akce: 014 V 122006069
Název akce KŘP Stčk. ÚO Příbram, Žežická 498 nový vjezd do areálu a část op|oceni
Číslo akce EDS/SMVS:
Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 -
Zbraslav
Zhotovitel: Stenco s.r.o., Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov, lČ 056 79 931
Projektant: Ing. Karel Petráň, Gen. Tesarčíka 136, 261 01 Příbram, lČ 112 97 450
Předmět změnového listu:

a) Asfaltová plocha - vjezd
b) Zemni práce
C) Úprava svahu pod chodníkem - směr k silnici
d) Přeložka kabelů a měření a dohled CD telematika
e) Doplnění slaboproudých kabeláží

Část díla dotčená změnovým listem:
Zemni práce, slaboproudé rozvody

Popis změny, popis technického řešení:
a) Asfaltová plocha - vjezd

Po odstranění zeminy v místě budoucího vjezdu a následném výškovém zaměřeni
skutečností bylo zjištěno, že asfaltová plocha navazující na nový vjezd vytváří nerovnost.
V této nerovnosti by se po deštích držela voda a dále k přihlédnutí k technickému stavu
asfaltové plochy bylo rozhodnuto o rozšířenI opravy.

b) Zemní práce
Při zemních pracích na zpevněných plochách a v místě nového oplocení byly objeveny pod
povrhem kořeny stromů a zbytky betonových sloupků a patek.
Dále byly upraveny kabely objevené při zemních pracích.

C) Úprava svahu pod chodníkem - směr k silnici
Po výškovém zaměření skutečností vjezdu a osazení samonosných vrat byly okolní plochy
upraveny dle skutečnosti včetně dojezdové plochy pro konstrukci vrat.

d) Přeložka kabelů a měření a dohled CD telematika
Při zemních pracích byly objeveny dva slaboproudé kabely o průměru cca 70 mm. Tyto
kabely byly ručně podkopány a uloženy hlouběji do terénu při splnění požadovaných
norem. Druhý kabel v místě vjezdu vytvářel dva velice ostré oblouky, z tohoto důvodu byl
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Na Baních 1535
150 00 Praha 5 - Zbraslav

Tel.:
Fax:
Email:
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pozván na kontrolní den správce sítě, CD telematika a.s.. Zástupci správce sítě provedli
dohled při přeložce a následné měření funkčnosti slaboproudého kabelu.

e) Doplnění slaboproudých kabeláži
V rámci kontrolního dne č. 2 bylo zástupci odborných služeb OIKT a OTO požadováno
doplnění slaboproudých kabeláží UTP.

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Jedná se práce provedené nad rámec smluvního vztahu.
Nové řešení:
jedná se práce provedené nad rámec sm|uvního vztahu.
Zdůvodnění změny:
Práce provedené v rámci vÍce prací řeší skutečnosti na stavbě a jejich provedeni podmiňuje
řádnou a správnou funkci realizované akce.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
Bude pořízena PD skutečného provedeni stavby.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Navrhované změny jsou zapsány v zápisech z kontrolních dnů.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Bez změny, bez změny, navýšení ceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH:
Odpočty z CéňY díla bez DPH: O
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:
ceny díla

Za zhotovitele' Stenco s.r.o,, Ing Petr jiroušek, dne" d3 (:. 2 c'tj podpis

Za projektanta: Ing. Karel Petráň, Ing. Jana jindřichová, dne:¶ %.. ke\FĹjMk:TF{ÁpĹDdpis:

Za objednatele: Ing, Petr Dostál, ekonomický ředitel, dne: EJ. G

..ĺ'o:.!c:::'ĺ (fs :
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Za úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:
dne: podpis:
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i KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
' EKONOMICKÝ ŘEDITEL
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č.j. KRPS-36985-56/ČJ-2017-0100MN
Praha 11. července 2017
Počet listů: 2
Přílohy: 1 svazek

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list č. 2

Identifikace akce: 014 V 122006069
Název akce. KŘP Stčk - ÚO Příbram, Žežická 498 nový vjezd do areálu a část oplocen'
Číslo akce EDS/SMVS:
Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 -
Zbraslav
Zhotovitel: Stenco s.r,o., Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov, lČ 056 79 931
Projektant: Ing. Karel Petráň, Gen. Tesarčíka 136, 261 01 Příbram, lČ 112 97 450
Předmět změnového listu:

a) Konstrukce zámečnické - zábradlí
b) Zemní práce - betonový obrubník

Část díla dotčená změnovým listem:
Zemni práce, konstrukce zámečnické

Popis změny, popis technického řešení:
a) Konstrukce zámečnické - zábradlí (dřevěné plné oplocení)

V rámci zlepšení viditelnosti při vjÍždění na hlavní komunikaci bylo rozhodnuto o částečném
zkrácení konstrukce dřevěného, plného oplocení. Toto řešení bylo odsouhlaseno
dopravním inženýrem PČR.

b) Zemní práce - betonový obrubník
Při prudkém přívalovém dešti došlo k zatečení dešt'ové vody a zeminy do prostoru dojezdu
konstrukce vrat. Zemina znemožňovala jejich úplné otevření. Před stávající obrubník byl
nainstalován nový, který je osazen o cca 5 cm výše než asfaltová plocha.

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
a) Konstrukce zámečnické - zábradlí

V původním projektovém řešení bylo po odstranění stávajÍcÍho oplocení jeho opětovné
osazení až k obrubníkům nového vjezdu. Jedná se o dřevěné, plné oplocenI.

b) Zemni práce - betonový obrubník
Projektová dokumentace tento detail neřešila, v místě byl stávajIcI obrubník, problém se
objevil při prudkém přívalovém dešti.

Nové řešení:
a) Konstrukce zámečnické - zábradlí (dřevěné, plné oplocení)

Došlo ke zkrácení délky dřevěného, plného oplocení.
b) Zemni práce - betonový obrubník

Na Baních 1535
150 00 Praha 5 - Zbraslav

Tel.:
Fax:
Email:
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Před stávajÍcÍ obrubník byl nainstalován nový, který je osazen o cca 5 cm výše než
stávajÍcÍ obrubník a asfaltová plocha.

Zdůvodnění změny:
Práce provedené v rámci vÍce prací řeší skutečnosti na stavbě a jejich provedení podmiňuje
řádnou a správnou funkci realizované akce.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
Bude pořízena PD skutečného provedení stavby.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Navrhované změny jsou zapsány v zápisu o předáni a převzetí dokončeného díla.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Bez změny, bez změny, snÍženÍ ceny díla
PřípočtY k ceně díla bez DPH:
Odpočty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:
ceny díla

Za zhotovitele: Stenco s.r.o., Ing. Petr Jiroušek, dne: J? ,jZ, 2<> ' l- podpis:

Za projektanta: Ing. Karel Petráň, Ing. Jana jindřichová, dne: M d"' -?c:vý podpis:

Za objednatele' Ing. Petr Dostál, ekonomický ředitel, dne: Z 8. ď , ,20 "n podp's'
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Za úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:
dne: podpis:
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

jKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Vícepráce - vyrovnání plochy u vjezdové brány a dojezdu brány

CC-CZ:
Datum: 23.5.2017

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IČ,
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21.00% ze 203 241.43
snížená 15.00% ze 0.00

!Cena s DPH v CZK 245 922.13j

l

|projektant

P

Datum a podpis:

Ŕjbjednavatel

Zpracovatel

Razítko

lOatum a podpis:
L

Razítko

Datum a podpis: Razítko

l
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce - vyrovnání plochy u vjezdové brány a dojezdu brány

Místo: Datum: 23.5.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

05 - Asfalt - vjezd
1 - Zemní práce
2 - Úprava optických kabelů u kapličky

3 - Úprava svahu pod chodníkem - směr k silnici

4 - Přeložka kabelů

6 - Měření a dohled od CD Telematika

VRN - vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště

ELEKTRO
VĹCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE 07/2017

Celkové náklady za stavbu l) " 2)
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ROZPOČET

Stavba: Vícepráce - vyrovnání plochy u vjezdové brány a dojezdu brány

Místo: Datum: 23.5.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

ľ
! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
05 - Asfalt - vjezd

25 l K 919735116" ĹŘezání stávajícího ŽiviČného krytu

26 K 113107146 |0dstranění podkladu pí do 50 m2 živičných
----r--- ---

29 K 9977221612 |Nakládání vybouraných hmot na dopravníjprostředky pro vodorovnou dopravu
Ň · ———L---..i 27 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

l
, 28 k 997221579 jpříplatek zkd 1 km u vodorovné dopravy
I |vybouraných hmot

l 30 K 997221845 |Poplatek za uložení odpadu z asfaltovýchipovrchů na skládce (skládkovné)
Š; Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-l 31j K |56476114

,63 mm ti 200 mm
! L ...-.-- l ....

! 33 l k 1573311511 ..jProlití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2

32 'l k |577165132 |Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 70
. . . ., mm s do 3 m z mod]flkovaneho asfaltuL_..._..

_ 1 - Zemní práce _
r"'"'"""'' 8 K 112201113 Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu

'1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
l l

1 K 122100010 Odkopávky nezapažené v hornině 3 naložení,odvoz na skladku do 15km, ulozem

. 4 K 171201206 |Skládkovné·ostatní zeminy
|42 Í""""K 162301422 lVodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500

, j
mm

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D
43 l K '162301922 500 mm ZKD 5 km
----L ---- - -----

l Bourání sloupků a vzpěr žb plotových '
! 9 ' K 966052121 betonovou patkou

12 i k 1997221131 'Přesun bet.patek a uložení na skládku
:"1"JK j174101101 '"""" Zásýp jam Šachet rýh nebo kolem objektů

i · - ·
l l ! lsypanmou se zhutnenim -..

0,36'18

Součet

l



PČ Typ Kód

11 K 181951102

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
!Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním l

2 - Úprava optických kabelů u kapličky

40 K Úprava kabelů

41 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů

42 K 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedení

43 K 171201206U00 Skládkovné - ostatní zeminy

Ruční výkop v hornině 1-4 (pro kabel) odvoz44 K 139600012RAA kolečkem do 20 m

45 k 174100010raa Zásyp rýh sypaninou dovoz sypaniny zevzdálenosti 20 m

3 - Úprava svahu pQd chodníkem - směr k silnici

34 K 122100010 Odkopávky nezapažené v hornině 3 naložení,odvoz na skládku do 15km, uložení

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř.
35 K 122201109 1 až 3

39 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavebnídělník
Kladeni betonové dlažby komunlkac1 pro pesi

40 K 596811220 do lože z kameniva vel do 0,25m2 plochy do 50
i m2

41 K 592456010 Dlažba desková betonová 50x50x5cm šedá

4 - Přeložka kabelů
19 K Dodávka a montáž kabelové chráničky

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektůsypaninou se zhutněním

21 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou

22 M 583313490 kamenivo těžené drobné frakce 0-4

Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební
18 K HZS1291 dělník

24 M 5833368 kamenivo těžené hrubé (Tovačov) frakce 32-63

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100
17 K 167101101 m3

Vodorovné přemístění do 20 m
16 K 162201101 . . . Wvykopku/sypamny z hommy tr. 1 až 4

14 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3objemu do 100 m3

15 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000mm v hornině tř. 3

6 - Měření a dohled od CD Telematika
41 K 742210501 Provádění dohledu a měření

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště

48 K 030001000 Zařízení staveniště
l
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název akce: OÚ Příbrmn-Zdaboř Vybudování nového vjezdu
objekt: VÍce práce elektro

Soupis položek
p,č, č.položky

1 CMATER 341211235285
2 CMATER 345711811905
3 46M 051-0021X..
4 CMATER 354361111017
5 Ŕ PM-030%
6 JI PN-100%

7 21M210 100173
8 21M210 850352
9 21M210 010109

10 21M210 102003
11 A PV-010%
12 Ä ZV-010%

13 46-M 461331334
14 46-M 461721334
15 46-M 464511110
16 46-M 469712130

popis položky
materiál

Kabel sdělovací UTP cat.5
Lišta el.inst.vkláda,PVC 60X40
Chránička pr. 40
spojka kabelová
podružný materiál 3%
Pořizovací náklady 10%

montáže
Ukončení kabelů UTP cat.5
Kabel sdělovací do 4P (UTP cat.5) volně
Lišta vkládací s víčkem, šíře 40-60mm
spojka do 4x150mm2
Přidružené výkony 1%
Zednické výpomoce 1 %

nij. , ninožství |cena/mj. Ĺcena celkem l

zemni práce
Hloubení rýh ručně Š.50 cm, hl.70 cm v hornině tř.4
Zásyp rýh ručně Š.50 cm, hi.70 cm z horniny tř,4
Lože kabelů z písku 5 cm bez zakrytí š.do 65 cm
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném 0,0225 m2 a
ti.45 cm

CELKEM

t

P
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VĹCEPRÁCE/MÉNÉPRÁCE 07/2017 rozpočet

Stavba :
objekt:

20160058 OU Příbram - Zdaboí'
Ola Vybudování nového vjezdu do areálu

Rozpočet: 20160058
O

P.Č. Číslo položky Název položky
Díl: 000 Projektova dokumentace

1 001 Dokumentace skutečného provedení
2 002 Výrobni dokumentace (oplocení, parkwací systém)
3 003 Vytyčeni polohy stavby
4 004 Vytyčeni stáv.siti
5 005 Geodetické zaměření skutečného provedeľ)í stavby

Celkem za 000 Projektova dokumentace
Díl: 1 Zemní práce
6 139601100R00 Sonda kopaná - pro určení polohy sítí
7 162601102R00 Vodorovné přemfstěni ornice do 5000 m, vč.naložení
8 171201206U00 Skládkovné - ostatní zeminy

102,7-16.7
9 181101102R00 Úprava pláně se zhutněním na 45MPa
10 561471125R00 Úprava aktivní zóny vápněnlm do 5% v tl.40cm
11 122100010RAC Odkopávky nezapažené v hornině 3 naložení, odvoz na

do 15k!n, ulQŽení
102,7-16,7
ruáii odkop:-58

12 139600012RBD Ruční výkop v hornině 3 naložení a odvoz do 15 km
13 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze

vzdálenosti do 500 m, oSetí trávou
14 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 46 Zpevněné odstavné plochy
15 171201206U00 Skládkovné - ostatní zemlny
16 181101102R01 Uprava pláně se zhutněním
17 574391111R00 Zpevnění povrchu makadainem s asf.postřikem a posypem ti.

200mm
18 122100010RAD Odkopávka ornice a podorniční vrstvy tl.500mm naložení,

odvoz na sk|ádkll do 15krp, ujoženÍ
Celkem za 46 Zpevněné odstavné p/och,y

Díl: 5 Komunikace
19 561242313R00 Podklad ze směsi stmel.cementem SC C8/10 t1.140mm
20 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm
21 565151111r00 Asfaltový beton ACP 16+ tl.70mm
22 573111111R00 Postřik infútrační 0,7 kg/m2
23 573231110R00 Postřik spojovací 0,3 kg/m2
24 577112113R00 Beton asfaltový ACO 11 tl.40mm

i'
l

t
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Stavba :
Obiekt:

20160058 OU Příbram - Zdaboř
Ola Vybudováni nového vjezdu do areálu

Rozpočet: 20160058
O

P,č. Číslo položký Název položky
Celkem za 5 Komunikace

Díl: 50 Chodník
25 565131111r00 Asfaltový beton ACP 16+ ti. 50mm I

37,4-27,0
26 57311 11 1 1R00 Postřik inňltračni 0,7 kg/m2 I

58,2-27,0
27 573231110R00 Postřik spojovací 0,3 kgt±~_ l

37,4-27,0
28 577111113r00 Asfaltový beton ACO 8CH ti. 40mm J

37,4-27,0
29 591100010RAC Signální a varovný pás z dlažby zámkové tl.6cm pro

nevigc!mé, Kama červená, |ože BP
l

1.5'0,5
Celkem za 50 Chodník

Díl: 90 Oploceni
30 900100001RAH M"D Oploceni PYLOFOR v.2m, sloupky Ideal do bet.patek,

v¢.zemnľch p'elcí
31 900100001RAI M+D Oploceni PYLOFOR v.1,7m, sloupky Ideal do bet.patek,

vč,zemních prací
32 767920280r01 m+d pojezdová brána dl.7,5m automat.ovládaná kompletní

provedení
33 767920280r02 m+d pojezdová brána dl.4,0m mechanicky ovládaná

kompletnÍ provedeni
34 767900040RAO Demontáž stáv.pozink.oplocení areálu v. 2m vč.likvidace suti

Celkem za 90 Oploceni
Díl: 91 DopIňujIcí práce na komunikaci
35 631591115R00 Tepelná izolace vodovodu tl.300mm, 9m2 (dle správce sitě)
36 899331111r00 výšková úprava povrchových znaků inž.sítí - kanalizační

šachta
37 916561111RT2 Osazeni záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně

Qkry|)nlku 500/50/1$ónnm
51,9.-(19,5"2)

38 917862111RU2 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 včetně
obřubniku 10Q0/150/250mm

39 918101111R00 Lože pod obrubníky z C 12/15 · l
4.5--1,2

40 952901411ROH Vyčištěni staveniště po skončení prací
Celkem za 91 Doplňu//c/ práce na komunikaci

Díl: 915 Dopravní značení
41 916 00 DlO (návrh, zřízen(, odstranění)
42 131104114R00 HloubenI šachty pro sloupky dopr.značek v hor.1-4
43 914001111R00 Montáž svislých dopr.značek na sloupky
44 914511112U00 Mtž sloupku doprav značek L3,5 se zabetonováním
45 914991000ROH MontáZ svilé dočasné dopravní značky vč.stojanu nájem,

odSt'@nění
46 915721121R00 Vodorovné značeni stopčar,zeber plastem za studena
47 915791112R00 Předznačenl pro značení nápisů
48 40444973.A Značka upravujÍcÍ přednost P2
49 40445000.A Značka upravujÍcĹ přednost P6
50 40445050.A Značka dopr inf iP 12a
51 40445960 Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou dl.3,5m
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Stavba :
objekt :

OU Příbram - Zdaboř
Ola Vybudování nového vjezdu do areálu

Rozpočet:
O

p.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Celkem za 915 Dopravní značení

Díl: 96 Bourání konstrukcí
52 113107123R00 Odstraněni podklad.vrstev z kameniva tl.30 cm

70,8-27,0
53 113108410R00 Odstranění krytu živičného tl.10 cm '

70,8-27,0
54 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu ti. 10 - 15 cm
55 962032314R01 Bourání stáv.cihelného pilíře elektro
56 976071111R00 Vybouráni stáv.kovového zábradlí v,1,1m vč.dřevěných výplni
57 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti

31,2249-9,636
58 979990113R00 Poplatek za skládku suti - živice, asfalt
59 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
60 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

Celkem za 96 Bouráni konstrukci
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
61 9982251 11R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
62 767200001RAO M+D Zábradlí pozink.výšky 1,1m + dřevěná výplň vč.osazenľ

slogpků dn betonu a zem pracl

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické
Díl: M21 Elektromontáže

Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet
Celkem za M21 Elektromontáže

V CEPRACE NA-SMEROVAN1 VO
64 917862111RU2 Osazení stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 včetně

obrubníku 1000/150/250mm
65 918101111R00 Lože pod obrubníky z C 12/15

15"0.3'CL15
66 113107123R00 Odstranění podklad.vrstev z kameniva tl.30 cm
67 113108410R00 Odstraněni krytu živičného t1.10 cm
68 979990113R00 Poplatek za skládku suti - živice, asfalt
69 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

CELKEM VÍCEPRÁCE
CELKEM MENE PRACE
CELKEM
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