Číslosmlouvy objednatele:
Číslosmlour,y zhotovitele: 2l 004_0l

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanoyení dle $ 2586 a násl. zákona č. 89/20]2 Sb., občanského zťtkoníku (diilejen oZ) mezi:

I.
A)

Smluvní strany

Obec Štěchovice, Štěchovic e 64,387 16 Yolenice

IČ 00667862
Bankovní spojení:

DIČ objednatel

Tel': 383 394 208, 602 235

3B3,

není plátcem

DPH

Komerční banka a.s., č.ú.:23825-29U0r00
e-mail: obec@stechovice'st.cz, ID datové schránky: xmcau4n

Zastoupení ve věcech smluvních: Miroslav Mráz, starosta
Zastoupení ve věcech technických: Miroslav Samec, místostarosta
Tel.: 605 I l4 854. e-mail: obec@stechovice-st.cz
Tito výše uledellí :ťtstttpci ve yěcech techniclýchjsou:ntocněni

za objednatele jednat (každý santostaně) ve věcech ýkajícíchse stnby -

n1j'

předat staýeiliště

:iikladě zněn díIa, přejínat práce, po\r:ovat postt{py prací, potyrzoyat soupisy prowdených prací a zjišťovací proÍokoly, přebírat hotové dílo a potvť:ol,at
protoko|y (o předání díla, o prol,edeých pl-acích, apod.). objednateÍ je oprávněn tyto zástupce ye věcech techniclých zaměnit za jiné osoby. Tata záněna bude
provedena písentně (tn,edenílnjnenv zápistt o přel:etí Stayeníště, zápisem ve stcruebnínt deníh, čijitlott vhodnouformot).

jako objednatel na stranějedné (dálejen objednatel)
a

B)

Silnice Klatoly a.s., Vídeňská L90/I' 339 01 Klatoly

zapsanáv oRu Krajského souduv Plzni, odďíl B' vložka 22]

IC:45357301
Bankovní spojení:

DIC: C245357307

$aiffeisenbank a.s.; účetčíslo:106300449215500
Ceská spořitelna, a.s.; účetčíslo:313869210800

tel.:376 3II 209, ťax:376 3I3 B97, e-mail: klatoly@silnice-klatovy.cz,ID
Statutární

zástupce:

datové schránky: tqasgee

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.

Zastoupeni ve věcech smluvních, vč. podpisu této smlouvy: Bc. Pavel Panuškq ředitel společnosti
(oprcrvněn na základě plné moci) Íel.: 376 326 724, fax: 376 3] 3 B97, e-mail: klatouy@silnice-klatoty.cz

Zastoupení ve Věceoh tecbnických: Jiří Bureš, vedoucí stavební výroby

Václav Sedlák, stavb1vedoucí

tel.: 376 524 627. fa,x.: 376 524 431. mohil: 777 705 477 / 775 705 459. e-mail: sedlak(dsilnice-klatow.cz
Tito ýše tvedení záshtpci ye yěcech technickýchjsozt zmocněni za zhotovitele jednat (každý samostatně) ve yěcech ýkajícíchse stavby /resp. řízení
stawbní zakáz}q/ - mj' převzít stclvenÍště (potvrdit protokol o převzeti staveniště), projednóvat a potyrzoýat technické řešení, projednávat a potvrzoyat
změny díla' předkládat a projednovat dodat}E na základě změn díla, přednat a přejímat práce, potvrzovat postupy prací, potvrzovat soupisy
provedených prací a zjišt'ovacíprotokoly' předdvat hotové dílo a potvrzoýat pťotokoly (o předání díIa' o provedených pracích, apod') '
Zhotovitel je oprávněn ýto zástupce ye yěcech technicbých zaměnit za jiné osoby' Tato záměna bltde provedena písemně (tLvedením jmen v zápisu o
převzetí staveniště, zápisemve stavebním denílu či jinou vhodnoltformou).

jako zhotovitel na Straně druhé (dáIejen zhotovitel )

u.
1.

Předmět plnění

Předmětem smlouly je zhotovení díla

,,opravamístníkomunikace p.č. 64/2 ačást 1926ll

t<.ú. Štěchoviceí(

v rozsahu objednatelem schváleného rozpočtu, kteý je přílohou této smlour.y.

2.

Součástí plnění není dodávkarealizační projektové dokumentace ani geometrické zaméření stavby.

Místem plnění je místníkomunikace ve správě objednatele, na pozemcích parc'č. 6412 a 1,92611v k'ú. Štěchovice'

IIII. Závazl<y objednatele, podmiňujícíplnění zhotovitele

1.

objednatel předá protokolárně (zápisem) zhotoviteli:
a) Staveniště prosté všech právních a faktických závad

3La3.2021
b) odsouhlasený nabídkoý položkoý rozpočet stavbyjako součást SoD
c) Projektovou dokumentaci potvÍZenou objednatelem a ohlášení stavebních prací * a to nejpozději při
ďo:

předání staveniště.
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1'

Iv.
Termín plnění předmětu smlouvy podle

č1. II'

Císlo smlouvy objednatele:
Číslosrnlour.y zlrotovitele:

004-0l

Doba plnění

je následující:

a) Termín zahájení:

01.04.2021

b) Termín dokončení:

30.10.2021

Termín zahájení i dokončeníse můžepo vzájemné písemnédohodě obou smluvních stran posunout
v návaznosti na posfup prací na stavbě a na povětrnostní vii',y.

2.

v.

Cena za díIo

2.

objednatel se zavazaje řádně dokončenédílo pŤevzít a zaplatit za jeho zhotovení smluvní cenu.
objednatel prohlašuje, že má zajíštěnofinančni1<rýí díIa.

3.

Cenaza dílo je sjednána rozpočtem na částku:

1.

4.
5.
6'
1'
B.

9'

21

Cena celkem bez DPH
DPH 21

460 115'00
96 624.1

Kč

Cena celkem vč.DPH21"Á

556 739'15

Kč

objednatel prohlašuje, že není piátcem DPH.

Z ýše uvedeného d1e $ 92e zákona o DPH plyne, že zhotovitei (poslqrťovatel plrrění) nepoužije režim přenesené
daňové
povinnosti při poslq1tnutí dodávk] stavebních a montážníchprací objednateti
1pii;emcl plnor,i;, tzn., že ňotovitel uplatní
daň na výstupu, ďaí přizná a zaplati.

Smluvní cena Za díIo vychází z cenové nabídky zhotovitele, resp. položkového rozpočtu, ktery je přílohou
smlouly.
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškerérráklady nezbylné kdokončenídíla vrozsahu
položkovéhorozpoětu (přílohy smlour,y).
Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná. Není možnéjejí dodatečnénavýšení
,ledaže dojde ke změně
projektové dokumentace nebo objedrrávce víceprací ze strany bbjednatele. V případě, že nebudou
rea7izovány
některé práce v rozsahrt uvedeném vrozpočtu a projektové dokumentaci, sitzi se cena dí1a o tr-rto
část dí]a
poměrně podle poloŽek uvedených v rozpočtr'r' V případě zvýšení rozsahu prací na základě
změny projektové
dokumentace nebo objednávky víceprací objednatele bude rovněž cena dílá navýšena dle položek
obsaŽených
v rozpočtu'
Cenaza dílo můžebýt zpřesněna nebo upravena jen dohodou rnezi objednatelem a zhotovitelem' zapodmínek
stanovených touto smlouvou.

10. Požadrrje-li objednatel písenrně, nebo vypl;Ívá-li zobjeďnatelem q,žáďané změny vrozsalru prací, odlišné
provedení prací od popisLr nebo od kvalitativních podmínek,
-r-'ri bý před jejich prováděnírn dohodnuta
odpovídajícícena. o výsledrré částky, které vyplynotl Z ocenění těchtá piaci, Lua" pak formou dodatku ke
smlouvě zýšena nebo sníženacena sjednaná ve smlouvě.
1 1. Bude_li objednatelem vyžadováno provedení prací, které
nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu (vícepráce),
rnusí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí bý
dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

1'
2'

3.
4'
5'

VI.

Platební podmínky

objednatel neposlg.tuje zálohové platby.

Fakturace bude provedena jednou ,,konečnou" falrŤurou vystavenou na základě předávacího protokolu
o ds ouhlasen ého a p otv rzeného zástup ci ob ou smluvn ích stran.
Přílohou faktury bLrde objednatelem odsouhlasený soupis zhotovitelem skutečně provedených prací' Soupis
prací musí obsahovat souhrn všech provedených dílčíchprací a dodávek, tj. řádnou specifii<aci provedených
pracía dodávek, adáIe stanovené období, ve kterém bylyt5rto práce a dodávlryprovedeny.
Po písemnémodsouhlasení soupisu prací lptíp. předávacího protokolu/vystaví ňotovitel do 14 dnů fakturu
stěmito náležitostmi'. označenífakturya číslo,název a sídlo zhotovitele, název a sídlo objednatele, předmět
p In ění, čós tlE k falrt urac i.
objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 30 kalendářních dnů odjejího obdržení.
objednatelje oprávněn fakturu vrátitpolue tehdy,jestliže obsahuje nesprávné anebo neúplnéúdaje.
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6.

objednatel musí fakfuru vrátit do data

její splatnosti. Jinak je

v prodlení s placením částky, která měla b1it

fakturována správně'

7.

Zhotovitel se zavaztje, že na jím vydaných daňoqých dokladech bude uvádět pollze číslatuzemských
bankovních ťrčtu,která jsou správcem daně zveÍejněna způsobem umožňujícímdálkoqf přístup ($ 98 písrn. d)
zákona č.235/2004 Sb., o dani zpŤidané hodnoty)' V případě, že ďaňový doklad bude obsahovat jiný než takto
zveřejněný tuzemský bankovní účet,má objednatel právo ponížitplatbu zhotoviteli rrskutečňovanou na
zák|adě této srnlouvy o příslrršnou částku DPH a sorrčasně je oprávněn odvést částku DPH z příslušnéhoplnění
přímo na írčetfinančnímuúřadLr. Srnluvní strany si sjednávají,žetakto zhotoviteli nevyplacenorr částkrr DPH
odvede správci darrě sám objedrratelv souladu sustanovením $ 109a zákonač.235/20a4 Sb' o dani zpÍiďané

8.

Vpřípadě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehli\aým plátcem DPH ve smyslu $106a zák. č.23512004 Sb', o
dati z přidané hodnoty' je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslrršnéhoplněrrí přímo na účet
finančnímuúřadu, a to vnávaznosti na $109 a $109a zákona č).235l20a4 Sb., o ďani zpřidané hodnoty.
V takovém případě tuto skutečnost objednate| oznámí Zhotovítelí a úhradou DPH na ťrčetfinančníhoúřaclu se
pohledávka zhotovitele vůčiobjednateli v částce uhrazené DPH považrrje bez ohledu na dalšíustanovení této
smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivýrn plátcern DPH, bude ověřena
zveÍejně dostupnélio Registrr-r plátců DPH a iderrtifikovaných osob, což zhotovitel výslovně akceptuje a

hoclnoty.

nebude činit sporným.

vII.

1'
2.
.
4.
3

5.

Záručnídoba, odpovědnostzavady
Zhotovitel odpovídá zato, že předmět této sm1ouvy je zhotovený podle podmínek smlouly a že bude mít

vlastnosti dohodnuté v této smlouvě či stanovené obecně závaznými předpisy a notmami.

Zátučnídoba za dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. je stanovena na 60 měsíců.
Záručnídoba začínáběžet dnem protokolárního předání a pŤevzeti díla mezi objednatelem a zhotovitelem.
Záraka za jakosÍ zaniká před uplynutím záručnídoby v případě, že ďílo nebo jeho část jsou objednatelem nebo
třetí osobou užívány nebo jinak zatěžovány v Íozporu se schválenou projektovou dokumentací nebo V lozporu
s obr,yklým způsobem užíváni.
objednatel je povinen případné vady reklamovat písemně a bez zbýečnéhoodkladu. Adresou pro příjem
písemných reklamací je adresa sídla zhotovitele (dle aktuálních informací v obchodním rejstříku). V písemné
reklamacije objednatel povinen uvést své konkrétnípožadavky.

v[I.
1'
2'
3.
4.
5.
6.

7.
B.

Zhotovitel provede dílo na svůj náklad

Podmínky provedení díIa

a na své nebezpečí ve sjednané době'

Zhotovitel zahájí vlastní stavební práce nejdříve po ohlášení stavebních prací, nejdříve však po protokolárním
pÍevzetístaveniště'
Zhotovitel je povinen v průběhu stavby vést stavební deník. objednatel je povinen se se zápisy ve stavebním
deníku seznámit nejméně 1 x ýdně. Přitom je oprávněn tam učinit zápisy a sdělení a podpisem potvrdit

provedené práce.

Zhotovitel zajisti v1'tyčenívšech podzemních sítí.
objednatei zajisti r,yloučenídopravního provozu z komunikací a ploch
dopravně-inženýrského opatření (DIo) zajisti zhotovitel.

v době provádění praci,

osazení

PŤi realizaci díla budou zhotovitelem (1:řípadně jeho podzhotovitelem) vybourány (či vyfrézovány) stávající
asfaltové (živičné)vrstvy, tj. dojde k tzv. znovuzískání asfaltových směsí dle Vyhlášfu č' 130/2019 Sb.
(Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává bý odpadem).
Přeď zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel zatřídění budoucích znovuzískaných asfaltoých směsí v
souladu s Vyhláškou č' 13012019 Sb' objednatel bere na vědomí, že v případě zatříďění asfaltových směsí do
kvalitativní třídy ZAS'T3 nebo ZAS-T4 a následné nutnosti odvozu tohoto materiálu jako nebezpečného
odpadu, bude navýšena cena díla o náklady s přesunem a uloženímnebezpečného odpadu.

Zhotovitel zodpovidázabezpeěnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků'
V případě, že v průběhu realizace předmětu plnění dle této smlour,y dojde ze strany objednatele k požadavku
na dočasnépřerušení prací, zavazuje se tímto k úhradě prokazatetných nákladů spojených s přesunem
mechanizmů zhotovitele'
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Dojde-li kzastavení pracízdůvodůvyššímoci, uhradí objednatel zlrotoviteli provedené práce. Dalšípostup
prací (ukončení,provedení náhradního řešení apod.) bude stranami dohodnut azachycen vdodatku ktéto
smlouvě.

10' K pÍeďání apÍevzetí dokončeného díla zhotovitel vyzve písemně objednatele 5 dní předem.
11. objednatelje povinen do 5 dnů oďlryz;váni dílo ptevzit nebo uvést výslovně závažnédůvody, pro

které dílo

nepřebírá'

12. o předání a převzetí díla bude sepsán protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních

stran, kde
bude ýs1ovně uvedeno, že objednatel dílo přebírá. DíÍobude objednatelem převzaté a zhotovitelem předané i
v případě, žev zápise o předání apÍevzetí budorr uvedeny vady a nedoděl\y, které samy o sobě ani ve spojení

sjinými nebrání uživání stavby funkčně nebo estetick7, ani její užívánípodstatným způsobem neomezují'
Tyto zjevné vaďy a nedodělky musí bý uvedeny v zápise o předání a pÍevzetí díla se stanovením tetmínu
jejich oclstranění.

1.
2'
3'

Ix.

Jestliže zhotovitel oďevzdá dílo, uvedené v čl. II. po temínu dokončení,uvedeném včl. rV., bodě !',zaplatí
smluvní pokutu ve ýši 0,05 oÁ z celkové ceny díla zakaždý den prodlení.

Pokud objednatel nedodržítermín splatnosti cerry díla, bude povinen rrhradit zakaždý den prodlení částku ve
výši 0,05 Yozdlužné částky.
Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 ďní ode dne doručeníjejich lyčíslenídruhé smluvní straně.

X.
1.

Smluvní pokuty

ostatní uiednání

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlour.y postupovat s odbomou péčí.Zavazuje se ďoďrŽovat
všeobecně závazné předpisy, technické nonny a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími

podklady objednatele jeho polryny, zápisy a dohodami, rozhodnutími a r'1,jádřeními dotčených orgánů státní

2.
3.

sprály a správců sítí.

Při zjištění odchylek od rozsahu díla uvedené v čl' Il informuje zhotovitel objednatele neprodleně zápisem ve
stavebním deníku, přičemžje tento povinen se do 3 pracovních dnů vy'jádřit.
Jestliže doliody uzavřené na záklaďě předchozího odstavce mají vliv na tetmín nebo cenu díla, musí bý
součástítéto dohody i způsob úpravy ceny nebo termínu, jinak platí původně sjednané' Taková dohoda je
podkladem pro Vypracování dodatku smlouly o dílo.

XI.
1.
2.
3.
4.
5.

Osobní údaje zástupců gmluvních stran' závazek mlčenlivosti

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází zaúče\em
zajištěníkomunikace při plnění smlour.y k vzájemnému předání osobních ťrdajůzástupců smluvních stran v
rozsahu:jméno, příjmení' akademické tituly apod., kontaktní údaje (mj. telefonní čísloa e-mailová adresa).
Smluvní strany se zavazuji informovat ýzické osoby, jejichž osobní ťrdaje uvedly ve smlouvě, případně v
souvislosti s plněním této smlour,y poslg,'tly drrrhé smluvní straně o takovém způsobrr zpracování jejich
osobních údajůa současně o jejich právech, jeŽ jako subjekt údajův souvislosti se zpracováním svých
osobních irdajů mají, tj. zejm podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích,o kterych se dozví v souvislosti s
plněním této smlouly nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Povinnost mlčenlivosti trvá
i po rrkončeníúčinnosti této smlouqi.
Smluvní strany se zavazují zajlstit, že jejich zaměstnanci a dalšíosoby, které přijdou do sťyku s osobními údaji
v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností
mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poslcytnutí osobních údajůtřetí straně, které
je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které by1o učiněno
se souhlasem subjektu íldajů.

xII.
1.

Závérečnáustanovení

Pokud nebylo ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry
zákoníkem.

zní lyplýxajícía vznlkajicí občanským
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Číslosn louvy objednatele:
Číslosrrrlorrr.y zhotovitele: 2l 004_01

2'
3.
4'
5.
6.
7.

V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouly nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. Smluvní
strany se zavazují případné neplatrró ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním
platným.

Měnit nebo doplňovat text této smlouly je možnéjen formou písemných dodatků.
K návrhu dodatků se smluvní strany zavazují lyjádřit písemně, ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení
návrhu druhé straně. Po tuto dobu je tírnto návrhemvázána strana, která jej podala.
Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě, ve třech vyhotoveních, znichž dvě obdržíobjednatel a jedno
zhotovitel.
Smluvní stranyprohlašrrjí, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, žebylauzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně
neýhodnýclr podrnínek. Smluvní strany se dohodly na ce1ém obsahu smlouvy a její autentičnost pofurzýí

sým

podpisem.

Srnlouva je uzayŤena dnem podpisu poslední smluvní strany anabývá účinnostidnem uzavření, pokud zvláštní
právní předpis (zejm. zák. č,.34012015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.

B.

Pokud se natuto smlouvu nevztahují ýjimky z povinnosti uveřejnění dle $ 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.,
zákona o registru smluv, splnění této povirrnosti uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv zajístí
objednatel, a to způsobem uvedeným v zákoně č. 340/2015 Sb.

'

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, Že obj ednatel zveřejni úplnéznění této smlouvy vč. příloh, tj . tato smlouva
bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje riaplňujícíparametry obchodního
tajemství' pokuď zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části
návrhu smlour,y (příloh), jejichž rrveřejnění je zvláštním právním předpisem'uyloučeno (např. osobní údaje,
údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrnéinformace ve smyslu ustanovení s 2I8 ZZYZ),
spolu s odkazem na konkrétnínotmu takového zvláštního právního předpisu a konkrétnídůvody zákazu
uveřejnění těchto čáStí.Řádně a důvodně označenéčásti smlouly (příloh) nebudou uveřejněny' popř. budou

9

před uveřej něním znečitelněny.

Objednatel

:

Zhotovitel

:

íllr'/ .1

,'-'>t-/X'
\''/ L-\--Miroslav Mráz
starosta

Bc. Pavel Parruška/ ředitel společnosti
(oprávněn nazáklaďě plné moci)

obec štěchovice

Silnice Klatory a.s.

Ve Štěchovicích,dne:

V Klatovech,

dne: 2?

-81- 2821
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Rekapitu lace objektů stavby
Stavba:

oprava místníkomunikace p.č. 64t2 a část'lg26t1 k.ú. Štěchovice

objednatel: obec

Štěchovice
a.s'

8. 12.2O2o

Zhotovitel:

SilnÍce Klatovy

1

oprava místníkomunikace p.č.6412 a část 192611
k'ú. Štěchovice

{

Holeček

MK
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460 í í5'00
460 l{5,00

96 624,15

556 739,15

96 624,"ta

556 739,1!

ROZPOCET
Stavba: oprava místníkomunÍkace p.č. 64t2
Objekt: MK

a č,ást 1926/1 k.ú. Štěchovice

objednatel: obec ŠtěchoVice

Zpracoval: Holeček

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

1

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

113107163

Datum: 08. 12.2020

440 960,00
45 98

odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně
pl přes 50 do 200 m2
m2
odstranění podkladu Živičného tl 100 mm strojně pl přes 50

312,800

72,00

22 521 ,60

113107182

do 200 m2

m2

312,800

55,00

17 204,0(

3

181951112

Uprava pláně v hornině třídy těŽitelnosti l, skupiny 1 aŽ 3 se
zhutněním

m2

3 12,800

20,00

6 256.0C

4

564831111

m2

'105,00

A

564861111

312,800

32 844,0(

m2

312,800

200,00

62 560,0C

o

577144211

m2

312.80C

300,00

93 840,0C

312,800

295,00

92 276,0(

't8,300

130.0c

2 379.O(

Komunikace pozemní

7

577 1451 12

B

599142111

283 899

Podklad ze štěrkodrtě ŠDtl 100 mm
Podklad ze štěrkodrtě ŠDtl 2o0 mm
Asfaltový beton vrstva obrusná ACo 11 (ABs) tř. ll
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

tI

50 mm

Asfaltový beton vrstva loŽníACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m
z nemodifikovaného asfaltu
m2
Uprava zálivky dilatačnÍch nebo pracovních spár v
cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm
m
Trubní vedení

o
10

899231111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvýšenímmříŽe

kus

1,000

1 970,00

1 970.0C

)99431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvýšenímkrycího hrnce' šoupěte nebo hydrantu

kus

5,000

1 050,00

5 250,0C

11

916111123

12

58381

14

007

ostatní konstrukce a práce, bourání
osazení obruby z drobných kostek s bočníopěrou do lože z

betonu prostého

kostka dlažebnížula drobná

m
8/1

0

m2

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebnÍch

916991121

kostek z betonu prostého

m3

919735112

Rezání stávajícÍho Živicného krytu hl do 100 mm

m

997

Přesun sutě

IJ

997002511

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení
ale se sloŽením a urovnáním do 1 km

16

99700251

I

Příplatek zKD 1km přemístění suti a vybouraných hmot
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skIádce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a

17

99701 3873

1B

99701 3875

19

997231511

vybouranými hmotami

998

Přesun hmot

20

I 634,60

998225111

22,000

240,0c

5 280,0C

2,200

600,00

1

0.224

2 980,00

655.6C

18,30C

130,00

2 379,00
75 559

t

t
t

206,448

'102,00

21 057,7C

2 890,272

11,0C

31 792,95

137,632

10,00

I 376,32

l6

10,00

688,1 6

206,448

100,00

68,B

291,638
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20 644,8(
'18 664,83

Přesun hmot pro pozemnÍ komunikace s krytem z kamene,

monolitickým betonovým nebo Živičným

320,00

64,00

1B 664,83

P.C-

21

Kód poIoŽky

Popis

M.J

Množství
celkem

Cena

jednotková

Cena celkem

PSV

Práce a dodávky PSV

I 155,00

711

lzolace proti vodě, vlhkosti a plynům

I 155,00

711

161212

lzolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8'0

mm, tl do 0,6 mm

m2

í 1.00c

'105,00

1 155,0(

Vedlejší rozpočtovénáklady
Průzkumné,geodetické a projektové práce

fr

VRN4

2

lnženýrská činnost

-lz

Celkem bez DPH

460 115,00
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