
 

MĚSTO ČESKÁ LÍPA 

náměstí T. G. Masaryka 1 

470 36 Česká Lípa 

Název stavby: Regenerace sídliště Špičák – parkoviště v ul. Zhořelecká a Budyšínská, ČL 

Objednatel stavby: MĚSTO ČESKÁ LÍPA, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 

ZBV: ZBV 1 – zapracování podmínek stavebního povolení, zrušení podélných stání 

v ul. Žitavská 

NABÍDKA TECHNICKÉ POMOCI 

 
V rámci výše uvedené stavby byla vypracována PDPS, na základě které, byl vybrán generální zhotovitel. 

Před samotným zahájením stavby vznesl investor požadavky na úpravu/doplnění PD: 

- změna skladby chodníku (pojezd těžkou zimní údržbou), 

- vynechání podélných parkovacích stání v ul. Žitavská a posun chodníku směrem k vozovce, 

- úprava původně navrženého SDZ (svislé dopravní značení). 

Výše uvedené požadavky bude nutné zpracovat v následujících bodech: 

1. Technická a polohopisná úprava zpevněných ploch a s tím související: 

a. úprava situačních výkresů (odstranění podélných stání a posun chodníku směrem 

k vozovce), 

b. úprava vzorových příčných řezů (včetně nové skladby chodníku), 

c. úprava charakteristických příčných řezů, 

d.  úprava pozice drenáží (u podélných stání byla drenáž vypuštěna). 

2. Zapracování změn souvisejících s úpravou trvalého dopravního značení – úprava situačních 

výkresů SO 181. 

3. Zapracování změn v rámci sadových úprav – v ul. Žitavská nebudou realizovány navržené 

předzahrádky (vlivem vypuštění podélných stání a posunem chodníku k vozovce) – SO 802. 

4. Vypracování rozdílového výkazu výměr a soupisu prací na stavební objekt SO 101. 

5. Vypracování rozdílového výkazu výměr a soupisu prací na stavební objekt SO 181. 

6. Vypracování rozdílového výkazu výměr a soupisu prací na stavební objekt SO 802. 

Firma KAP ATELIER s.r.o. si dovoluje nabídnout technickou pomoc, v rámci které budou výše uvedené 

úkony zapracovány do projektové dokumentace a následně předány investorovi/zhotoviteli. Podklady 

budou sloužit k řádnému vyhotovení stavby. 

  



 

 

Samotná CN pak byla stanovena následovně: 

SO 101 

- polohopisná úprava zpevněných ploch    … 45 000 Kč 

SO 181 

- úprava návrhu trvalého DZ     … 3 000 Kč 

SO 802 

- úprava návrhu sadových úprav     … 3 000 Kč 

Rozdílový výkaz výměr a soupis prací 

- SO 101, SO 181, SO 802      … 15 000 Kč 

Celková cena tedy činní       … 66 000 Kč bez DPH 

z toho DPH:        … 13 860 Kč 

Celkem s DPH:        … 79 860 Kč 

Celková nabídková cena tedy činí 79 860 Kč s DPH. Cena je uvedena včetně nákladů na tisk. 

…Josef Gabrhel, v.r.……. 

KAP ATELIER s.r.o. 


