
Smlouva o dílo Č.: 057/ LBAA —006 / 2014
uzavřená podle ust. ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany
Objednatel: Obec Přibice
se sídlem: Přibice 348, 691 24
zastoupený: Mgr. Marií Bednářovou, starostkou
iČ: 00600211
DIČ: CZ00600211
Bankovní spojení: 406 002 6614/6800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Marie Bednářová, starostka
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Václav Peloušek

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSC 150 00
stavbu provádí; STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno
zastoupený: Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a kg. Tomášem Hozou, prokuristou

60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vi. 7634
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: František Klemš, vedoucí PJ Hrušky

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v
rozsahu dle čI. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.

2.2 Dílem se rozumí: Obec Přibice — zřízení parkovacích stání a chodníků před OÚ

2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je
přílohou č. 1 k této smlouvě, dále v projektové dokumentací ze dne 4.2.2014 zpracované Ing.
Sárkou Vrbovou, která je přílohou Č. 3 k této smlouvě, a ve stavebním povolení vydaném Městský
úřad Pohořelice, čj. MIJPO 08398/2014 ze dne 2.4.2014 (nabytí právní moci dne 3.4.2014), které je
přílohou č. 2 k této smlouvě.

2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje
provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení realizace díla: duben 2014

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání
objednateli: 6. června 2014

3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje
dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou
termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených
nevhodnými klimatickými podmínkami.
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3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů
nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně
posunuty (tedy o shodný časový úsek).

3.5 Místo realizace díla: Obec Přibice

4. Cena díla

4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: 832 471,92 Kč bez daně z přidané
hodnoty.

4.2 Cena dílaje kalkulována dle cenjednotlivých položek— viz, položkový rozpočet, který je přílohou č.
1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a
dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.

4.3 Smluvní cena je cena nejvýše přípustná.

4.4 Pokud bude v präběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to
buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace,
která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této
smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny
díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla,
bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti URS PRAHA,a.s.
platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního
rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu
předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i vjiné formě než ve fonně dodatku ke
smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli
hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených
vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek.

5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové
doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty v platném znění.

5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností
(tj. bez daně z přidané hodnoty) dle ~ 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Pouze pokud objednatel není plátce daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci
své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba
povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.4 odpoví objednatel
NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních
předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č.4 - Prohlášení objednatele pro účely
uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6. Stavební deník

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla,
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č.
183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znění.

6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.

6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný
komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.
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7. Staveniště

7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další
zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla.
V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín
prov~dení díla, a rovněž veškeré možné dílčí tenníny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora
uvedenému prodlení ze strany objednatele.

7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení
staveniště

7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé při realizací díla.

S. Realizace díla

8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se
zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré
právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák.
262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002
Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb.,
vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména
zák. Č. 133/1985 Sb., vyhl. Č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č.
185/2001 Sb).

8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese
nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází
nebezpečí škody na díle na objednatele.

8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch
nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství
neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na
stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto h~ženýrských sítí, je povinen
dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou
součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení
s poskytnutím této součijmosti zhotovitel v prodlení.

8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem
realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel
k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí
vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla
zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla)
nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné
plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační
proj cidové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle
projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od
objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro
smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije ~ 2630 zák. č. 89/20 12 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je
dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle ~ 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku).
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9.2 Zhotovitel je povinen písenmě oznámit objednateli nejpozději 2 pracovních dnů předem, kdy bude
dílo připraveno k předání.

9.3 0 předání a převzetí díla bude pořízen zápis, ktetý bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních
stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané
zhotovitelem a převzaté objednatelem.

9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení sjinýini drobnými vadami a/nebo
nedodělky, nebrání užívání díla tünkěně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem
neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle * 2628 zák. ě. 89/2012 Sb., občanský
zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných
drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a
dohodnutých termínů jejich odstranění.

10. Záruka za jakost díla

10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel
v rámci záruky za jakost díla odpovídá zato, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a
v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo
dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno
Po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla
objednatelem. Záruění doba činí 36 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní
vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a
vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani poviimosti z vad stavby, ani na tyto vady
neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž
provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo

b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž
provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo

c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla — dopravní zátěž neodpovídá konstrukci
vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení
dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké
brzdění apod)., nebo

d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými
mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými
faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo

e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
f~ příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem,

nebo
g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných

zhotoviteli objednatelem.

10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit
zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno, a to bez zbytečného
odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písenmě oznámit vadu
zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá
povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky
ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude
reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat
reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.

10.4 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava
znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel
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objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení
užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.

10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit
písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele
doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná,
a bude trvat na opravě, přiěemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po
doruěení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude
obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že
náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do
pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi
smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska
zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého
stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko
zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po
zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za
každý den prodlení.

11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli
nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné ěástky za každý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke
smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za
změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.

12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skuteěnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní
strana je povinna tyto skuteěnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných
zástupců smluvních stran.

12.3 Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato
smlouva nabývá platnosti a úěinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem ě. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy.
V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou souěástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Stavební povolení

Příloha č. 3 Projektová dokumentace

Příloha č. 4 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)

12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této
smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní
strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném
ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku
k této smlouvě.
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12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních
stran.

Smlouvu přezkoumal: Smlouvu přezkoumal; Ing. Bronislava Palacká, OTU

V Přibicích dne .~‚~4...4?ĺ7 V Brně dne 23.4.2014

Objednatel: Obec Přibice Zhotovitel: STRABAG a.s.

OBEC PŘ‘BICE
• ~

00211IC 006
oiČ cZ0060021 STRABAG a.s

CCŠTÉPNY z4voo BRNO
ARNI 3

~ ~ CZ-;.“oo BRN.

Mgr. Marie Bednářová Pavel Vacek Ing. Ondřej Volek
starostka obce Přibice ředitel oblasti JIH ekonom oblasti JIH

Zastupitelstvo obce Přibice schválilo tuto smlouvu na svém 27. zasedání dne 24.4.20 14 usnesením č.
309/27/20 14.





KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Obec Přibice - zřízení parkovacích stání před OÚ

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 05.02.2014

ZadavateL: iČ:
DIC:

Uchazeč: iČ:
DIC:

Projektant: iČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 832 471,92

Základ dané Sazba daně Výše daně
DPH zákLadní 832 471,92 21,00% 174819,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

CenasDPH v CZK 1007291,02

STRAB AG
CZ-520%

Strana3 z 17



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatet:
Uchazeč:

Obec Přibice - zřízení parkovacích stání před OÚ

so ioi - Komunikace a zpevněné plochy

Datum: 05.02.2014

Projektant:

HSV - Práce a dodávky I-ISV
1 - Zemní práce .

3 - SvisLé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace .

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

cena ceLkem [CZK]

832 471,92

798 484, 92
134 549,61

807, OO

475 381,79

48 469,00

104 759,32

30219,15

4 299,05

4 025,00
4025,00

29 962,00
14 408,00

5 186,00

10368,00

Kód dítu - Popis

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - IzoLace proti vodě, vlhkosti a plynům

VRN - Ved[ejší rozpočtové nákLady
YRNI - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4- Inženýrská činnost
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SOUP~S PRACÍ

Stavba:
Obec Přibice - zřízeni parkovacích stáni před OÚ

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Datum: 05.02.2014

Zadavatei: Projektant:
Uchazeč:

. ‚ J.cena Cena cetkem Cenová~ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi
~ [CZK] [CZK] soustava
Náklady soupisu celkem 832 471,92

o HSV Práce a dodávky HSV 798 484,92
D I Zemní práce 134 549,61

j 1 K ii 3106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 ioa,oco[ 33,00J 3 564,00~c5 (IRS 201401 1
Rozebráni dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m

PP nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 5 výplni spár
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

yv “dlaždice 30/30“ 108 108,000

~ 2 f K 1113107123 Odstraněni podkladu p1 do 50 m2 z kameniva drceného ti 300mm m2 200,0001 39,001 7 800,00[cS (IRS 201401

~I, odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek v ploše jednotlivě do 50 mZ z kameniva hrubého drceného, O tI. vrst“y přes 200 do 300 mm

yv “podklady pod živ. piochou“ 200 200,000

L~I K 113107142 Iodstranění podkladu p1 do 50 mzživičných tI 100mm I m2 200,0001 28,00! s 600,Oolcs ÚRS 201401 I
~ Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní

prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tI. vrstvy přes 50 do 100 mm
yv “v prostoru budoucího parkoviště“ 200 200,000

K 113154113 lFrézovániživičného krytu tI 50mm pruh š 0,5 m p1 do 500 m2 b~z překážek v trase m2 I 320,0001 82,001 26 240,OOlcS (IRS 201~9LJ

~ Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 mZ bez překážek v trase
pruhu šírlw do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50mm

W “průměrná frézovaná ti. Scm“ 320 320,000

K 1113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 95,000! 47,00[ 4465,OOICS ÚRS 2014&i~j

~ Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

W “silniční obruba“ 95 95,000

I 6 K 113204111 Vytrhání obrubzáhonových I m [ 16,000! 35,00! sáo,oojcs (IRs 201401 J
~ Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní

prostředek záhonových
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena cetkem Cenová
[CZK] [CZK} soustava

‘ K 121101101 [Sejmutíornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 250001 25,00[ 625,00[CS ÚRS 201401

~ Sejmuti ornice nebo Lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvaléskládky se složenim, na vzdálenost do 50 m

VY sejmutí travnatého drnu tl.lOcm“ 250*0,1 25,000

~ 8 [ K [122201101 [Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 [ 169,0001 71,00[ 11 999,00[CS LIRS 201401

~ Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravníprostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

yV pro konstrukční vrstvy parkoviště a chodníků 98 98,000

yv pro sanaci podloží pod parkovištěm‘ 71 71,000

W sanace bude provedena v případě nízké únosnosti pláně

yv Součet 169,000

I K [132201201 [Hloubeni rýh š do 2000mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 [ m3 [ 12,0001 167,00[ 2 004,00[CS ŮRS 201401 [
~ Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu vhornině tř. 3 do 100 m3

yv ‘pro uv a jejich přípojky“ 3*2,0*1,0*2,0 12,000

[ 10 K [162201102 [vodorovné přemístěni do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. I až 4 [ m3 25,000[ 52,001 I 300,00[CS ÚRS 201401 [
~ Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na ob‘,yklěm dopravnim prostředku, bez naloženi výkopku, avšak

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

w “přesun ornice v rámci stavby - pro ohumusování“ 25 25,000

[ 11 [ K [162701105 [Vodorovné přemístěnído 10000 m výkopku/sypaninyz horniny tř. 1 až 4 [ m3 [ isi,ooo[ 97,oo[ 17 557,oo[Cs ÚRS 201401 [
~ Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostředku, bez naloženi výkopku, avšak

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. I až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

W “pro konstrukční vrst‘~‘ parkoviště a chodníků“ 98 98,000

VY “pro sanaci podloži pod parkovištěm“ 71 71,000

yv “pro UV a jejich přípojkf 3*2,0*1,0*2,0 12,000

W Součet 181,000

[ 12 [ K 1162701109 I Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1 000 m přes 10000 m [ m3 [ 181 ‚ooo[ II ‚oo[ 1 991 ‚0OICS úRS 201401 [
~ vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšakse složením bez rozhrnuti z horniny tř. I až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých I 000 m

VY “odvoz na skládku VZD 11km“ (98÷71+12)*1,0 181,000

[ 13 [ K 1167101101 lNakládání výkopku z hornin tř. I až 4 do 100 m3 m3 [ 25,0001 32,00[ 800,00[CS úRS 201401 [
PP Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáni, množství do 100 m3, z hornin tř. I až4

VY “naloženi a přesun ornice pro ohumusování“ 25 25,000

~ 14 [ K [171201201 [Uložení sypaniny na skládky [ m3 [ 181,000[ 12,00[ 2 I72,00[CS ÚRS 201401 [
PP Uložení sypaniny na skládky

yv “pro konstrukční vrstvy parkoviště a chodníků“ 98 98,000
yv “pro sanaci podloží pod parkovištěm“ 71 71,000
yv “pro UV a jejich přípojky“ 3*2,0*1,0*2,0 12,000
W Součet 181,000

[ is [ K [I7I2w21I [Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) [ t [ 387,700[ 81,001 31 403,70[CS ÚRS 201401 [
PP Uloženi sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce ( skládkovné)
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‚J.cena Cena celkem Cenová~l
[CZKJ [UK] soustay~_j

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

yv “zeminazvýkopu‘ 98*1,7 166,600
W “zemina ze sanace‘ 71*1,7 120,700
yv “zeminaz hloubeni ráhy“ 12‘1,7 20,400

yv “podklady z vozovek‘ 80 80,000

yv Součet 387,700
~ 16 K 1175101101 [Obsypáni potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. I až 4 uloženým do 3 m ad kraje výkopu m3 8,894[ 160,001 1 423,04[C5 ÚRS 201401

~‘ Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. I až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3
mod jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohozeni sypaniny

yv “přípojky uV Po úroveň zemni pláně“ 3*2,0*1,0*1,5 9,000

yv “odpočet profil potrubí“ .3*2,0*3,14*0,075*0,075 -0,106

W Součet 8,894

[ 17 [ M [583373030 [štěrkopísek frakce 0-8 I t [ 17,788 161,001 2 863,871 CS ÚRS 201401
PP kamenivo přírodní těžené pro stavební účety PTK (drobné, hrubě, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 151 1-2 frakce 0-8

yv 8,894*2 Přepočtené koefidentem množství 17,788

[ 18 [ K 1181102302 [Úprava pláněv zářezech se zhutněním [ m2 sóz,ooo[ 11,001 6 182,oo[cS ÚRS 201401 [
PP Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním

W “parkovacístání“ 198 198,000

yv “vjezd“ 37 37,000

W “chodníky nové“ 221 221,000

yv “chodníky předlažd‘ované“ 100 100,000 ‘

W “zapraveni po rýhách přípojek“ 3*2,0*1,0 ‘ 6,000

W Součet 562,000

H2J K [181301102 Ikozprostřeníornice tlvrstvy do 150mm p1 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 [ m2 [ 200,000[ 30,00[ 6 000,ooIcS ÚRS 201T&i~‘]

‘~, Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tI. vrstvy přes 100 do
150mm

yv “rozprostření získané ornice v plochách zeleně“ 200 200,000

o 3 SvisLé a kompLetní konstrukce 807,00

[ 20[ K [358315114 IBouráni stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 i,ooo[ 807,00[ 8o7,oo[o ÚRS 201401
PP Bouráni stoky kompletní nebo vybouráni otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

W “bouráni uliční vpusti a přípojky“ 1 1,000

0 5 Komunikace 475 381,79

~ [ K [564851111 IPodkladzeštěrkodrtěšotlIsomm [ m2 456,000[ 90,Oo[ 41 040,001C5ÚRS201401 [
PP Podklad ze štěrkodrtl Šos rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tI. 150mm

W “nové chodníky“ 221 . 221,000
yv “parkoviště“ 198 198,000
Vy “vjezd“ 37 37,000

yv Součet 456,000

[ 22 [ K 1564952114 [Podklad z mechanickyzpevněného kameniva MZK tI 180mm m2 [ 241,000[ 184,001 44 344,00[CS ÚRS 201401 [
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dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní

dLaždice betonové dLažba zámková (ČSN EN 1338) dLažba skladebná s fazetou, I mZ=50 kusů HBS 20 x lOx 6 přirodni

“dLažba šedá hLadká“ (300-11 >*1,01

dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná

dLaždice betonové dLažba zámková (ČSN EN 1338) dLažba zámková SLEPECKÁ 1 m2=50 kusů 20 X 10 X 6 barevná

‘varovné a signáLní pásy“ 11*1,01

lKLadeni zámkové dLažby pozemních komunikaci tL 80 mm skupiny Apt do 50 m2
Kladeni dLažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikaci s Ložem z kameniva těženého nebo drceného tL.
do 50 mm, S vypLněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiáLu na krajnici tI. 80
mm skupiny A, pro pLochy do 50 m2

“vjezd k RD p.Rujzt - prostor chodníku“ 7,5*2,0

“vjezd výhLed - prostor chodníku“ 3,0*2,0

“vjezd k RD p.Rujzi - prostor parkoviště“ 37

“parkovací stání šedá barva“ 191

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem ~ 1
~ VooKLao z mechanicky zpevneneno Kameniva M‘~‘ ImineraLni beton) a rozprostrenim as nutnenim, Po znutnenl tL. idu
yv “parkoviště“ 198 198,000

yv “vjezd“ 37 37,000

yv “vjezd výhLed“ 3,0*2,0 6,000

yv Součet 241,000

1231 K 573211111 Postřikživičnýspojovacízasfattuvmnožstvídoo,4Okg/m2 m2 [ 720,000L 11,001 7920,OOICSÚRS2OI4OI
PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kgimz

yv “na odfrézovanou čásť‘ 290 290,000

yv “na ceLou pLochu“ 430 430,000

yv Součet 720,000

~ 24 I K ‚577144111 ksfakový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ASS) t~. I ti 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaLtu [ m2 430,000[ 297,001 127 710,00[CS ÚRS 201401

~ AsfaLtový beton vrstva obrusná ACO II (ASS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaLtu v pruhu šířkydo 3 m tř. I, po zhutněni tI. 50 mm
vy “obrusná vrstva vozovky“ 430 430,000

~ 25 K 577145112 IAsfaitový beton vrstva Ložní ACL 16 (ASH) ti 50mm š do 3m z nemodifikovaného asfaLtu m2 I 290,0001 232,00[ 67 280,OOICS ÚRS 201401

~ Asfaltový beton vrstva Ložní AcL 16 (ASH) a rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaLtu v pruhu šírly do 3 m,po zhutněni tL. 50 mm

W “vyrovnávka v odfrézované části, prům.tL,Scm“ 290 290,000

j 26 K 596211111 [KLadení zámkové dLažby komunikací pro pěšítí 60mm skupinyA pL do 100 m2 L m2 [ 300,000[ 165,001 49 Soo,ooICS CR5 201401 J
KLadení dLažby z betonových zámkových dLaždic komunikací pro pěší s Ložem z kameniva těženého nebo drceného tL. do

pP 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tI. 60 mm
skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

W “nové chodníky“ 221 : 221,000

yv “původniaiesnovou dLažbou“ 100 100,000

yv “odpočet vjezd p.RujzL‘ .7,5*2,00 ‘15,000

yv “odpočet vjezd výhLed“ .3,0*2,0 -6,000

yv Součet 300,000

[27! M 1592451100 L m2 [ 291,890[ 138,00! 40280,82[C5ÚR5201401
PP

vy
~ 28 M ‚592451190

PP

W

[ 29 ‚ K 1596212210

PP

yv
yv

W

W

291,890

I m2 ‚ 11,1101 271,00‘ 3010,811C5úR5201401 L

11,110

~ mz L 256,000! 168,00‘ 43008,OOICSÚRS2O14O1 L

15,000
6,000

37,000
191,000
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pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Cenová
[CZK] [CZKJ soustavayv parkovací stání červená barva - vyznačení park. míst‘ 7 7,000

Vy Součet 256,000
~ 30 M 1592451090 [dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní m2 248,4601 181,00 [ 44 971,26 k~ ÚRS 2014 0~

PP dlaždice betonově dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná 5 fazetou, I m2=50 kusů 20 X lOx 8 přírodní

W “vjezd k RD p.Rujzl - prostor chodníku“ 7,5*2,0*1,01 15,150

W “vjezd výhled - prostor chodníku“ 3,0*2,0*1,01 6,060

W ‘vjezd k RD p.Rujzl - prostor parkoviště“ 37*1,01 37,370

W “parkovacistáni“ 191*1,01 192,910

yv “odpočet var.pás RD p.Rujzl“ ‘7,5*O 4*1 01 -3,030

Vy Součet : 248,460

L~~J M 592451 190R [dložba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná I m2 3,030 322,00[ 975,66 [
PP dlaždice betonové dlažba zámková ~ČSN EN 1338) dlažba zámková sLEpEcKÁ I m2*5o kusů 20 x lOx 6 barevná

yv “varovný pás vjezd p. Rujzl“ 7,5*0,4*1 ‚01 3,030

~ 32 [ M 1592451080 dlažba skladebná 20x10x8 cm červená [ m2 [ 6,969 [ 2 18,00 [ 1 519,24 ks ÚRS 201401 1
PP dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná s fazetou, I mZ*50 kusů HBB 20 X lox a červená

W ‘vyznačení parkovacích míst‘ (13*5,0*0,1+2*2,0*0,1)*1,Ql 6,969

K [599142111 ůpravazálivky dilatačních nebo pracovních spáry asfaltobetonovém krytu hl do 40mm š do 40mm [ m [ 49,0001 78,00[ 3 822,00[CS ÚRS 201401
PP Oprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm

D 8 Trubní vedení 48 469,00
~ K 871315221 [Kanalizační potrubíz tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SNS DNI5O [- m [ 6,0001 346,001 2 076,O0[CS ŮRS 201401

PP Kanalizační potrubí z tvrdého Pvc systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%, tuhost třídy SN 8 ON 150

yv “přípojky uličních vpusti“ 1,5+2,0+2,5 . 6,000

[ 35 [ K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé ON 150 kus I 9,000[ 147,001 1 323,00[CS ÚRS 20l~~~

~ Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého řvc systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000
v otevřeném výkopu jednoosých ON ISO

W “předpoklad 3x koleno na 1 přípojku“ 33 9000

136 [ M [286113610 koleno kanoUzace plastové KGB 150x45‘ I kus [ 9,000[ 96,00[ 864~00ICSúRS2Q1~~i~j
PP trubky z polyzinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systěm (Pvc) kolena KGB KGB 150x45‘

[ I K I894812612R [vyříznuti a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 vč. napojení D.M I kus 3,000j 2 766,001 8 298,0O[
pp Vyříznuti a utěsněni otvoru ve stěně šachty ON 160 vč. napojení Di-M

W “napojení přípojky DN150 na bet, kanalizaci DN400“ 3 3,000

I 38 [ K I8959411I1R Ivpusti kanalizační ulični z betonových dílců typ UV-50 normální D+Mvč. lit.mříže [ kus [ 3,000[ II 028,00[ 33 084,00~ [
PP vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální O+M vč. lit.mříže

[ 39 [ K 1899331111 [výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením poklopu I kus [ i,ooo[ 1 306,001 1 306,00[CS ŮRS 201401 [
PP výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

I 40 I K [899431111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu [ kus [ 2,000j 759,001 1 518,00[CS ÚRS 201401 [
~i, vyskova uprava uucnsno vstupu neoo vpusti Oo ~LsJ mm zvysensm Krycino nrnce, soupece neDo nyorantu oaz upravy

nrmaflir
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obrubník betonový silniční přechodový L • P Standard 100xI5xI5-25 cm

obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + p standard 100 X 15 X 1
10*1,01

5-25

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Cenová[CZK] [CZK] soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 104 759,32

~ 41 j K 1914111111 ‚Montáž svislé dopravniznačky do velikosti I m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus I 1,0001 173,00‘ 173,00[CS ÚRS 201401
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Yv vyhrazené parkováni P121 1,000

‚ 42 M 404442580 ‚značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700mm [ kus 1,000‘ 795,00‘ 795,00 cs IYRS 20I4ó~~j
výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL

PP plech Al NIC, 3M povrchová Ůprava reflexni fólii tř.l obdélníkové značky lPS,lP9,IPII,lPlZ, 1P13,ISI5, IJI-IS, E2,E12
500x700 mm AL- 3M reflexní tř,1 .

yV značka P12‘l 1,000

[ I K [914511112 [Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou [ kus I 1,000‘ 807,00‘ 807,00[cS ŮRS 201401 J
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

[ 44 [ M 1404452350 koupek Al 60- 350 [ kus [ 1,000‘ 934,001 934,00 cs 1)85 201401
pp výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky At 60 - 350

~ 45 [ M 404452400 patka hliníková HP 60 kus I 1,0001 138,00‘ 138,00 Ics 1)85201401 [
PP výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízeni silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 60

[ 46 ‚ M 404452530 [vičko plastové na sloupek 60 [ kus I 1,000‘ 35,00‘ 35,00‘ CS 1)85 201401
~ vyrouky a raouLe orientacni pro navesti a zaoezpecovaci zarizeni ssln,cnl znacKy aopravni svisle vidce psastova nadn,inni‘ An

[ 47 [ M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus [ 2,000‘ 63,001 126,00 cS 1)85 201401

~ výrobky a tabule orientačni pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky nasloupek us 60

j 48 [ K 1915131111 ‚vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly I m2 [ 1 ‚ooo[ 207,001 207,0O[cS (iRS 201401
PP vodorovné dopravní značeni stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní .

yV “symbol vozíčku“ 1 1,000

‚ K [916131213 [Osazenisilničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do ložez betonu prostého m 217,000‘ 201,00‘ 43 617,OOJcS ÚRS 201401

~ Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatéhoboční opěrou z betonu prostého tř. c 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

W “nájezdová“ lii 111,000

yv “přechodová“ 10 - 10,000
vy “silniční“ 96 96,000
W součet 217,000

[ 50 ‚ M [592174650 [obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm [ kus 96,9601 82,00‘ 7 950,72 ‚CS 1)85 201401 [
PP obrubníky betonově a železobetonové obrubník silniční standard ioo x 15 x 25

W 96*1,01 96,960

I si [ M 1592174680 obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm [ kus [ 112,110 [ 66,001 7 399,26 cs 1)85 201401 1
PP obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 xiS X 15

yv 111*1,01 112,110

[ 52 I M [592174690 [ kus I 10,100‘ 168,00‘ I 696,80 [CS 1)85201401
PP

W 10,100
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f PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Cenová
~ [CZKJ [CZK] soustava
~ ! K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do Lože z betonu prostého m J 98,000[ 201 ‚oo[ 19 698,OOICS DRS 201401

‘~ Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. c 12/15, do Lože z betonu prostého téže značky

yv chodníkový 98 98,000

L_~~ M 592174120 obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm kus f 98,980 64,00 6 334,72 CS ÚRS 201~ď~
PP obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 13-10 100 X 10 X 20

yv 98*1,01 98,980~ r K [919735111 Řezánistávajícího živičného krytu hl do 50mm J m 115,000[ 43,00J ‘~ ~“~,°°I~ DRS 201401 J
PP kezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

~ 56 K 961044111 [Bourání základů z betonu prostého m3 ~ 949,00! 3 772,28[CS DRS 201401

PP Bouráni základů z betonu prostého

W “základ pod přístavkem (7,3+7,3+l,3)*0,5*0,5 3975

~ K [981011411 [Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukci do 10 % postupným rozebíráním [ m3 [ 1 8,980[ 323,00 6 1 30,541C5 DRS 2014 o~i~J
~ Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého

podílem konstrukci do 10%
yv “demolice přístavku z cihel pálených“ 1,3*7,3*2,0 18,980

D 997 Přesun sutě 30 21 9,15
[ 58 K 1997013801 Poplatek za uloženi stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) I t 57,805j 81,00[ 4 682,21 [CS DRS 2014

pp Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

W 27,54+19,475+0,64+2,2+7,95 57,805

K [997013803 IPoplatek za uloženi stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) J t J 3,037[ 81,00[ 246,00[CS DRS 201401
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů

W “cihly 3,037 3,037

[ 60 [ K 1997211551 [vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dol km I t [ 120,9601 60,O0[ 7 257,60[CS ÚRS 201401 [
~í, Y000rovna poprava suti oez nalozeni, ale se stozenim a 5 hruoym urovnanim ze sypKycn materiatu, na vzoalenost Oo

1 km

W “podkladyzvozovek“ 80 80,000

W “frézáť‘ 40,96 40,960

W Součet 120,960

[ 61 [ K [997221559 [Příplatek ZKD I km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů I t [ 1 824,000[ l,00[ 1 824,00[CS DRS 201401 [
~ Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý I

km přes 1 km

W “drcenné kamenivo vz~ 11km“ 80*10 800,000

W “frézát - ViD 26km“ 40,96*25 1 024,000

W Součet I 824,000

L62 J K [997221561 [vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km [ t [ 97,042[ 60,oo[ 5 822,52[CS DRS 201401 1
~ v000rovna Poprava suti bez natozeni, ate se stozenim as nruoym urovnansm z Kusovych materialu, na vzoatenost Go

1 km
VV “betonové dlaždice“ 27,54 27,540

W “obruby“ 19,475+0,64 20,115

W “vpust a přípojka“ 2,2 2,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

W ‘základ přístavku‘ 7,95 7,950

W “city přístavku“ 3,037 3,037

W “živičné kry“ 36,2 36,200

W Součet 97,042

~J K 997221569 [Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopraw suti z kusových materiálů t I 513,4201 I,oo[ i 513,42~cs ORS 201401 [
~ vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hnsbým urovnáním Příplatek k ceně Za každý další i započatý I

km přes 1 km
yv vše kromě živice na skládku VZD 11km

yv “betonové dlaždice“ 27,54*10 275,400

vy ‘obruby“ (19,475.0,64)*10 201,150

vy “vpust a přípojka“ 2,210 22,000

vy “základ přístavku“ 7,95*10 79,500

yv “cihly přístavku“ 3,037*10 30,370

yv “živičné kry VZD 26km“ 36,2*25 905,000

yv Součet 1 513,420

[ 64 I K 997221845 [Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (sktádkovné) I t [ n,iáo[ II 5,001 8 873,4o~CS ÚRS 201401 [
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

yv “živičné kry“ 36,2 36,200

W “frézát“ 40,96 40,960

W Součet 77,160

D 998 Přesun hmot 4 299,05
~ 65 [ K 1998223011 [Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným [ t [ 226,266[ 19,00[ 4 299,05[CS ORS 201401

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

o PSV Práce a dodávky Psv 4 025,00
D 711 IzoLace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 025,00

~[ K [711161511 Izolace fóliemi nopovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitetnost7o kN/mZ m2 [ 25,000[ 16l,00j 4 ozs,oo[cs CJRS 2014~
PP Izolace nopovými foliemi na ploše svislé sanace vlhlvých stěn nebo soklů, zatižitelnost 70 kN/m2 (PT)

yv “ochrana zdi a soklu RD a opěrné zídky“ 25 25,000

o VRN VedLejšf rozpočtové náklady 29 962,00
D VRNI Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 408,00

[ 67[ K [012103000 [Geodetické práce před výstavbou [ soub 1,000[ 2 305,00[ 2 305,00[cS ORS 201401 [
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

W “vytyčení stáv.inž, síti“ 1 1,000

~8 [ K [012203000 [Geodetické práce při provádění stavby [ soub [ i,ooo[ 1 153,001 1 153,00~cS ŮRS 201401 [
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při prováděni stavby
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J.cena Cena celkem Cenová ~1MJ Množství
[CZK] [CZK} soustava

PČ Typ Kód Popis

W “činnost geodeta v průběhu stavby‘ 1 1,000

5~ K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub 1,0001 2 305,001 2 305,00[CS ÚRS 2014B~1
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

yv “geodetické zaměřeni skutečného provedeni“ I 1,000

~ 70 K 013244000 IDokumentace pro provádění stavby soub 1,000[ 5 763,00[ 5 763,00[CS ŮRS 2014ä~j

~ Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění
stavby

171 K 1013254000 [Dokumentace skutečného provedeni stavby [ soub [ 1,0001 2882,OD[ 2882,oO[CS0R5201401 [
~ Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného

provedeni stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 5 186,00
1721 K [032103000 [Náklady na stavební buňky [ soub [ 1,000! 576,00[ 576,00[CSÚRs2014i~i~]

PP Zařízeni staveniště vybaveni staveniště náklady na stavební buňky

[ 73 [ K 1034203000 [Oploceni staveniště [ soub I ‚ooo[ 576,001 576,oo[cs ÚRS 201401
PP Zařízeni staveniště zabezpečeni staveniště oploceni staveniště

[ ~ K [034403000 [Dopravní značení na staveništi [ soub [ i,ooo[ 3 458,00[ 3 458,00[CS ORS 201401 [
PP Zařízení staveniště zabezpečeni staveniště dopravní značeni na staveništi

[ 75 [ K [039103000 [Rozebrání, bourání a odvoz zařízeni staveniště [ soub [ 1 ‚ooo[ 576,001 576,oo[cs ÚRS 201401 [
PP Zařízeni staveniště zrušeni zařízeni staveniště rozebráni) bourání a odvoz

D VRN4 Inženýrská činnost 10 368,00

[ 76 [ K [041103000 [Áutorsi<ý dozor projektanta ‘ [ hod [ 15,000[ 403,00[ 6 045,00[CS ÚRS zoi~i~j
PP Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta

[ n [ K [041203000 [Technický dozor investora [ soub [ 1,000[ 1 153,00[ 1 153,00[CS ŮRS 201401 1
PP Inženýrská činnost dozory technický dozor investora

[781 K [043134000 [Zkouškyzatěžovací [ soub [ 1,000[ 3170,00[ 3170,00[CSŮRS2O14DI [
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měřeni zkoušl~, zatěžovací
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ksx?13~4ěstský úřad Pohořdice r ~“

(~‘~Gdbordonra‘nr I .

? ~ .~O76683~ :
Vídeňská 699, 691 23 POHORELICE ‘

. . ~a‘~‘ .

Vase zit: . . . .i~ . .

2edne . :
MUPO 08398/2014 . toto väzhódnulÍ nabylo ~~vn.‘ mOQL

Šj~i‘s.zn.: SZMUPO 04343/2014/05 dne‘

Vyřizuje: Ing. M.iroslavSár . ťe .Jykófiatelfle .

Telefon: 519301370 ‘ dne
Fax: 519.424552 ‘ MěstskÝ úřad pohoreilce

. . . 3ť
B-mail: miioslav.sar®pohorehce.cz dn?
IDDS: Svjbzr8 . ‚

. V Pohořelicích dne 2.4.2044 „‚;: . !
Obec Přibice ~

Přibice 348
691 24 Přibice ICO: 00600211 ‚

Z~stoupená: Marií Bednářovou starostkou. obce ‚ . ‚ ‚ ‚

. ROZHODNUTÍ ‘

Městský úřad Pohořelice — odbor dopravy a silničního hospč~dářství; jako příslušný spec~áiní
stavební úřad pro silnice dle ~ 15 zákona č. 183/2006 Šb., o úzetnt‘ plánování a ‘stavebním
řádu, (dále ‘jen stavební zákon) a podle ~ 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve stavebním řízení přezkoumal žádost o s,tatební povolení‘ na stä~bu,;Ob‘~c
Přibice — zřízení parkovacích stání a chodníků před OŮ“ na pozempíchparc. Č. 2200/i,
1613/2, 1614, 1665/4, st. 107/2, st. 109/2 v k.ú. Přibice, ‘kterDu dne 18.02.2014 podalä obec
Přibice, 691 24 Přibice 348, ICO: 00600211 .zastoupéúá ~tarostkou obce paní ‘ Marií
Bednářovou, (dále jen stavebník), a na základě výše u<‘ed‘ěhéhó s,psčiální stáyební ú~ad
podle ~ 115 stavebního zákona vydává

‘stavební povoleüí ‚ ‘ ‚

na stavbu: ‘ ‚ ‘

„Obec Přibice — zřízení parkovacích starn a chodníků před OU“
napozemcíchparc. Č. 2200/1, 1613/2, 1614, 1665/4, st. 107/2st. 109/2v k.ú. Přibice.

N~j, ‘yýše uvedenou stavbu vydal územní rozhodnutí Č. 56/20i3‘M~t1‘PohĎř~liÖe odbor územního
liláiiování a stavební úřad pod čj. MUPO 29833/2013 dne 09.12.2013. ‘ ‚ ‚

‘Šiavba obs‘ihufe ‚ ‚ ‚ ‘, ‘ ‘ ‚

‘N~yrh pa~~ovapích stání a cho~bjíku pro p~ší před obecním ůř~d~,mYa*Qvä‘Qí ‘s$M :búdou
‘rjává~ovat na místní komunikaci s obslužnou ňinkcí. Parkovací rhístajsou navržena koIm~ V‘délcě
5,OÚm a podelna v šišce 2,OOm Zakladni přičny sklon komunikace je 2,00%
Dešt‘ove vody budou z vozovky odvedeny pomoci 3 kusu uhčnych vpusti Vpusti budou osazeny
na štěikop~skove lože U 10cm a obsypany rovněž štěrkopiskem až do urovně zemin planě
síbi~níb,o tělesa; ‘ ‚. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‚ ‘

‚ ‘ 1/10



V místě vsmp~i na místa jto pfec‘házeiií a přejezdu chodníku do g~r~ž~ Se provedgu bezbari~rové
ú,i)IaVy. ‚

Parkovaci stain budou vyznačeny vodoiovnyni dopravmm značemm formou zamkove dlažby
od1i~iíé:bä“Ýy. Symbol ýozíčku bude proveden nátěrem bílou barvou.

fl6 pró~édeůí štá~bý sé stänoví tyto podmínky:
1 Stavba bude realizovana na pozemcioh, ktere j~ou uvedeny v uzemnim rozhodnuti Č 56/2013

vydanym Městskym uřadem Pohořelice — odbor uzenmiho planovam a stavebm uřad ze dne
0~.i2,~0i3 ~.j:: MUPO 29~33J20i3. . ‚

2 Stavba bude provedena podle proj ektove dokumentace ověřeno ve stavebmm, kterou zpracoval
Ing; Sátká Yřb‘ová, CK~klT 1005456, Borodinova 4, .623 00 Brno, IC: 81669455, kte~4 je
‚~řílobo,u‘tůhóto rozhodnutí. . ‘ . .

3. ‘Sfaýh~ bude prováděňa do,dav~telsiw. Provádět ‘,stavbu může jako zhotovitel jen staý~bní
podnikatel, ktery při jeji realizaci zabezpečí odbome provaděm stavby stavbyvedoucim Dale
žabó~pečí, aby práce ná .sťavbě, kjejímuž prgvedení je ~ředep~áno zvláštní oprávnění,
výkonávalyjen osoby, které jsou držiteli ta,kového oprávnění.

4. ‘Staveb~ňk zajistí vytýčenf p~o~tož‘dvé polohy stavby subjektem k tomu. optávněným.
5. Při proVádění stavby je nutno dodržova± předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických

zařízeni a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
6. •Stavb‘~ bude provedena dodavatelsky před zahájením prací sdělí‘ stavebník stavebpím‘i úřadu

nŮzev dodavatelské ±lrmy a‘předloží její oprávnění k provádění této činnosti.
7. Osob~, pověřená investorem k výkouu odborného dozoru nad prov4děním stavby, odpó~ídá za

soulad její polohy s projektovou ‘dokumentací.
8. Stávebník oznámí termín zahájeijí prací na stavbě‘a zároveň oznámí i dodavatele stavby (včetně
‚ stavbyvedoucího) a předloží jeho oprávnění k provádění prací.
9. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditehiém místě u vstupu na staveniště štítek o

povolení stavby a ponechá j pj tam až do dokončeni stavby, případně do vydání kolauda~ního
souhlasu.

10. Na stavbě bude veden stavební deník, ktei-ý bude předložen při kolaudačním řízení stavby.
11. Při r&alizaei stavby musí být dodržovány platné právní předpi~y na úseku odpadového

. hospodářství, tj, z4kon Č. 185j2001., o odpadech (zejména ~ 16) a jeho prováděcí vyhlášky.
12. Stavebník jepovinen oznámit odboru dopravy z4měrzapočít‘s užíváním stavby nejméně 30 dnů

p~edcrn. S užíváním stavby. ~ro Ůčtl, k ú&nuž byl4 stavba povolena, může být započato, pokud
do 30 dnů‘od o~ná~nei‘~í odbor d~prayv rozhodnutím užívání stavby n~zakáže‘

13. Při provádění st~vby btiddij dodrženy podmínky soublašů, rozhodnutí .a stanovisek dotčených
osob, orgkúů ~ .organižácí: ‚

$žonioravdcá pjywírenská, ‚ u.s., Plynárenská 499/1, 651 ‘~2 Brno vyjádření ze dne
O8.QX2.013 pod zn.~5OQQ~O832‘5. ‘

Povrch nad plynai enskym zaři.zenut požadujeme zhotovit z rozebnatehieho materialu
Nad plynarenskym zařizemm nesmi byt uimstěny obrubmky nebo jme zařizem s pevnym
základem. ‘ ‘ ‘

Požadujeme dodižet kryti plynovodu v minirnaim hloubce 0,8m
Nynáren~lťé ~řízení je chráněno och±äíwým pásmem dle zá~cona č.45,8/2000 Sb, ye žnění

‘ pózdějšíqh předpisů. .

Ochiannym pasmem se iozuim souvisly prostoi v bezprostředm bhzkosti plynarenskeho
zařízení, kýč~ní~ . ‘ ‘.

a) U bízkotlakýe1~ a středotlaký~h plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozyád~ plyn
v zastavěném území obce lm ra o~b~ strany od půdorys~i,
b) u~ ost ích plynovodů a plyilQyQ4i4ch přípojek 4mna obě strany od půdorysu,
.c) u tecbnólogických objtkt~ 4m od půdorysu
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Ph keg!izati yvedené stavby bw~ou do4rženy.podmfnlcypYo ptovádění stónbní činnosti
v ochranném pdsmflynárehského zařízení: .

‘1) zá stavební činnosti se ~rď ůčéIy. tqhoto st~nc~viska p~y~žtijí vš~clty činnosti prováděné
v ocbraimem pasmu plynarenskeho zařizem (tzn i bez vylcopove teclmologi~),
2) stavebm činnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zařizem je možne realizovat pouze při
dodržem podminek stanovenych v tomto stanovisku Nebudou-li tyto podmmky dodrženy,
budou stavebm čnmosti, popř upravy terenu provaděne v ochranneni pasmu plynárenskeho
zařizem považovany dle Q68 zakona Č ~58I20O0 Sb ve zněn pozdějšich předpisů za činnosti
bez našeho předchoziho soublasu Při každe změně projektu nebo stavby (zejmena trasy

. navrhQvaných inženýrs1,cý~h sítí) je nutně požádat o ndvé stanovisko k této změně,
. před zahájením stavební činnosti v ochranném pášmu. p1y~i.áťenských zařízení bude

provedeno vytyčen plynarenskeho zařtzem Vytyčen provede přislušne reginnalm centrum
(fořinulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákažnick4 lila 840 11 33 .55).
Z~cl&st o vytyčení bude podána minimálně 7 dní ~řed požadováitým vytyčenínt Při žádošti
iw~d~ žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanovíška. Bez vytyčení a

:*~~9 určení uložení plynárenského zařízení nesní být stavební ~iimosti zaháježiy.
Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení •stayební jinosti v ojhraimém
$smu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude ~epsán protokol,
4) bude dodržena mj. ČNS 730 6005, TPG 702 04 tab. 8., zákon čA58/2000 Sb. ve zněůí
pozdější;h předpise, případně další předpisy související s uvedenou atavbou,
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6) při pitv6dění stavební ~innosti v ochrami6m pásiíiu plyii4roňského zařízení je investor
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo Ic poškození plynáx~nského zařízení nebo
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,
zemina bude těžena pouze ručně bez použi~í pneumatických, elektrických, bateriových a
motor&vých nářadí,
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerpše.ní stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození,
8) vpťíNdě použití bezvýkopových tecbtidldgií (např. ptotlakii) bude před zahájením
st~vební činnosti provedenou obnažení plynáreiiského ~ařízení vť4ště křížení,
9) iieprodleně oznámit každé i sebemenší poškozenÍ p1ynárensk~ho zařízení ~‘v& izolace,
signalizačního vodiče, výstražné, fólie atd.), na telefon i2a9, . .

tO) před provedením zásypu výkopu ‚r ochranném, pásmu plynárenškého zařízení bude
~rov~d~na kdntrola dodržení podmínek stanovenýdh prd ~tä~obní činňosti v ocb~pném
~ásmi.i plynárenského zařízení a kontrola plynárenského z~ří~i1. Kdnttolu provede příslušná.
provozní oblast (formulář a koiitajct naležiwtc ~a www.rwe7d:s.~z ij~bo Z4ka~nická i~nka ~4O
11 33 55) Zadost o kontrolu bude podana minjmalně 5 drn před požadovanou kontrolou Při
žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) üvedenou v úvodu tohoto stanbýiska.•
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zařizem, here uebylo odhaleno O provedene
kontrole bude sepsán protokol. B~z proveden~ kontroly nesmí být plynovodní. zaří~ení
zasypano V připadě, že nebudou dodiženy vyše uvedene podmmky je povinen stavebmk na
~áklad~ výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce dol~žiF pr~kaznou dokumehtaci o
neĎ6~k~z~ní PZlčhem výstavby - nebo provést ňasvé náklády koňttolní ~bndy v místě styku
stavbý ä p. ;. . . . . ‚ .‘

11) plynarenske zařizem bude před zasypem vykopu řadně podsypano a obsypano tčženym
pískem~ zhütněno a ‘bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s CSN EN
12007-1-4, TEG 72 01, TP&‘702 04, ‘

l2~ neprodleně. po skončení stavební čirinošti budou řádně osazeny vš~cbny poklopy
n~dze~nní prvky.plyn&enského zařízení.
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.13) poldo~yuzá~ětů a ostatních arrnátur na plynárenském z~řízpní vč. hl~Ýních uz4věiů p1ym~
~HUP~ na odběniem plynovem zařízeni udržovat stale přistupne a .amkčm Po celou dobu
&vátú st~ýebhí Činnosti. .

14) přípa~lné zřizování staveníště, sldkdováiíí materiálů5 stavebních strojů apod. b.ud~
‘realizov.ánci mimo ochranné pásmo plyn. zařízení.
15) bude zachována hloubka uložení plynárensk~h~ zaťízení (n®í-li ve stánóvi,sku uve4eňo
jiflak). ‚ .

16) při použiti naldadmch vozidel, stavebnich strojů a mechanismu zabezpečit pří‘padny
‘přejezd.přes plynárenské z~.řízení uložením pan~lův inístě přejezdu plynárenského‘ zařízel!í.

Plat pouze pro uzemi vyznačeno v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsicu ode dne jeho
vydání. ‚ . ‘

Za spravnost a upj.nost dokumentace předložene s žadosti včetně jejího souladu s planymi
~ř~dpi‘~ý plně zodpQvídá její zpr4vodatel. Stáúovisko neňährazuje případná další standviska
jcjinýin ~ástem stavby.

E.ON Česká r~ublika, as., Regionální SpFÓVa sítk ~W a )WV Hodoüín: „Vyj&iření a
existenci z«řízení ‚listribučn[soÚstavy (elektrická síť) ve vIastnktvíE.ONDistflbuce, as. a
podrnínkJ~z práce vJehb blízkostíze dne 12.07.2013 zn. E7456-Z051322530.
V zájmov~in‘i~emí výše uved~úé ‘stak‘by s~‘nachází:
Nadzeúiní Vede Í NN. ‘

Příp. NN — cizí žařízení; .

Při pro%‘áděhí zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit ≠edmětné distribuční zařízení,
jste povinní dle zákona Č. 309/2Q06Sb., .a nařízení vlády č. 591/2006Sb., u~iint vešker‘
opatření, aby nécldšlb ks škodám na rozvodném zařízění, na iůajékl& tebo ‘zdraví osob dl.
proudem, ~ejména tím, že bude ~hjištěno: ‚

1. Výkupové práce lzq provádět v min. vzdálenosti lin od sloupů tak, aby nedošlo
knarušem jejich stability a uzemňovaci soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen piovoz
el. zäřížchí a bezpečnost óso& Dálě požaaujeme dodrždvát platná ustanovení noiem
P~Ni‘N‘50il0-1 aPNE33 3302.

2 Při provaděm stavebmch praci nesni dojit k poškozeni el zařízeni
3. V důsledkti stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění ~l. zafízei«.
4. Ohlášení jakéhókoliv pó~kození distribučního a s.děloya.qího zařížení y provozováiií

ECD na telefonní Čí~l6 aQO 225 577. ‚

5. Kontakty j~dnotliÝýeh provozovatelů zařízen4
. VN+NN ‚RS p.P~tráš519394236

Telefórnca 02 Czech Republic, a s - vyjadřeni o existenci sítě eleki, oiflclcýcli
konnžnikací a iikobe‘nz.é půdpnínky ochrafly sítě elektroi;icl‘ýcli käniútzi1ä~í
společnosti ze dne 03 072013, čj 611828/13
Na zakladě ‘určem a vyznačepí zajmoveho uzemi žadatelem a na zakladě stanovem důvodu peo
vydani Vyjadřem vydava společnost nasledujici Vyjadřem - dojde ke střetu — se síti
elektionickych komunikaci (dalo jen SEK) společnosti Telefonica, j ejiž existence a poloha
je zakieslena v přiloženem vyřezu z učelove mapy SEK
Vyjadřem je platne pouze pro zajmove uzemi určene a vyznačene žadatelem, jako~ 1

dŮvod vydání Vyjadření s~novený ž~datelem v žádosti. ‘ ‚ ‚

Stavebmk, nebo jim pověřena třetí osoba, je povmen bez zbytečneho odkladu pote, kdy
zjistil, že jeho zaměr, pin ktery podal shorn označenou žadost, je v kolizi se SEK a nebo
zäsáhůjé 40 Ochranného pásiňa SEK, néjpozději ‚tk před počátkem ~ptacováuí
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projektové dokumentace stavby, která kolidujó .sé SEK á ňebo zasahujé do Ochraítuého
pásma SEK, vyzval spol. Telefonica ke stanovení konkrétnich pdditfnelc oohrany
SEK,připadně k přeloženi SEK, a to v prac Dny od 8 00 do 15 00, prostřednictvím
zaměstnance Telefonica pověřeného ochranou sítě — Aleš Pokóthý, tel.: 541 132 698,
606 613 871, .

e-mail: ales.pokorny(‘~telefonica‘com. . .

Přeloženi SEK zajisti jeji vlastnik, společnost Telefomca Stavebník, který vyvolal
překladku SEK je dle ustanoveni *l0d odst 16 zakona Č 127/2005Sb~ o el komumkacich
a o změně některych souvisejicich zakonů pownen uhradit společnosti Telefonica veškeré
nakiady na nezbytne upravy dotčeneho useku SEK, a to na m-ovni stavajiciho technickeho
fešem“. ..

Pro učely přeloženi SEK dle tohoto Vyjadřem je stavebnik povinen uzavřit se společnosti
Telefónica Smiovu o realizaci překládký SEK.: . . . ‘

Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK spo(ečnóšti .Telefóflica.: . ‘

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen ‘pťi prováděn~ jakýchkoliv .:čii3hostí;
zejména stavebních nebb jiných prací, při odstraňování havárií a, ~rojaktování staveb; ř~dit•se
platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (Včetnš doporučených),
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit v~k~ró~ ‘óp~třebí
nezbytna k tomu, aby nedošlo k poškozeni nebo ohroženi sitě elektromckych komunikaci
ve vla~tnictví společnosti Telefónica 02 aje výsloVně srozuměn s tím, ‘že SEK jsouSoi.ť~ástí
wřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsóu chráněny právními
předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení Činí 1,5 ~t po straiiách
lcrajníhď vedení.
fli jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebnil~ nebo jím po.věř&iá třetí
osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby ~iédo~lo k
poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo soůběhu čitriiostí se SEK je
povinen řídit se platnymi pravmnu předpisy, tecbmckymi a odbomymi normami (včetně
dpppti‘.čeúých~, správnou praxí v oboru stavebnictýí a technologičkýitťi pbsttipy. Při
jakekohv činnosti ve vzdalenosti nejmeně 1,5 m od lcrajniho vedeni vyznačene trasy
PVSEKje povmen nepouživat mechanizačmch prostředků a nevhodneho nařadi
Pio případ porušeni kterekoliv z povumosti stavebnika, nebo jim pověřene třeti osoby,
založene ‘Podminkami ocl‘uany SEK společnosti Telefomca 02“, je stavebnlk? nebojím
pověřena třeti osoba, odpovědny za veškere nakiady a škody, kteie společnosti

‘TelefóúiQa 02 vzniknou porušením jeho poviimosti. . ‚ ‚ . .

Započeti činnosti je stavebink, nebo jim pověřena třeti osoba, povinen oznamit POS
Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či tel‘efonicky :~ telefonní
číslo shora uvedené, přičemž takové oznámeni bude obsahont čNo yyjád~ení, k němuž
se vztahují tyto podmínlq‘. . .

Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je staý~bn~k, •n‘*.o jím
pověřena třeti osoba, povinen zajistit vyznačeni tiasy PVSEK na terenu dle polohopisne
dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všečhhý .ö‘šóbý, kt~fé
budo‘ií a nebo by mohly činnosti provádět.
Stavebmk, nebo jim pověřena třeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv &eti osobu,jež
bude provadět zemni pince, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu
PVSBK přičnymi sondami, a je srozuměn s tím, že možna odchylka uloženi středu trasy
PV‘SEK stranová i hloubková, činí +í- 30 cm mezi skutečn~m tilož~níni. PVStK a
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. ‘ .

Při provaděni zemmch praci v bhzkosti PVSEK je stavebruk, nebo jim pověřena třeti
osobá~ poýiňen . ‘ýbsttipovat tak, ‘aby nedošl& l~e změně bJo~ibky uložění nebo
prostoroveho uspořadam PVSEK Odkryte PVSEKj e stavebmlc, nebojim pověřena třeti
osbbá povinen zabezjitčit proti prověšeni, póškození a odcizení. .
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Při zjištěni jakehokohv rozporu mezi udaji v projektove dokumentaci a skutečnosti je
stavebmk, nebo jirn pověřena třeti osoba, povinen bez zbytečneho odkladu zastavit
piace a zjištěni rozporu oznamit POS a v přerušenych pracich pokračovat teprve pote, co
od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče; na sloup apod. je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zenmí práce se zvýšeno~i
mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti.
~1oupů NVSEK je po.vin~n provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k haftišení jÓjich
stability, to vše za dodržem platnych pravmch předpisu, tecbmckych a odbomych norem
(včetně doporučenych), spravne praxi v oboru stavebmctvi a technologickych postupů

~Při prov‘dění zemních prací, při kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen :~tá*lM~,

hébojím pověřená třetí osoba před zakť ytím PVSEI( vyzvat POS ke ktýntrole. Z~bz je
.ó~rávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.: .

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat ~ kryty
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor. bez s.oDWasu společnosti
Telefónica 02. .

Stavehník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávn~n trasu PVSEK mimo vozovku
přejfžd& vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, i~ež PYSEK fádně
zabezpečí pioti mechanickemu poškozem Stavebmk, nebo jim pověřena třeti osoba, je
povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trašy PVS.SIC PH přepravě
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stav~bník, iíebb jím
pověřená třetí osoba, povinen respektovat Výška NV SEK nad zemí.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PV~$K. (včetně..
vcbranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit
roz~q]~ a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkoy~šf, vjezdů aj~).. .

Stav~bník, nebo jím pověřená třetí osoba, j~ povinen rnanipuiačpí a ~kl~ové plophy
zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na~v itianipulačníph a~ skladových
plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu
stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto !‘Podm5nek ochrany SEK
společnosti Telefónica 02“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
$tä&ebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn už~yat; p.ře.mís~ovat a
qdstraňovat teclmologipjcé, ochranné a pomocné piylcy SEK. .

Stavebnic, nebo jmi pověřena třeti osoba, neni opravněn bez předchozího projednani s
P9~. jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEt(, ~jWénas ochrannou
slďini optickych spojek, optickytm spojkann, technologickymi rezervami či jakymkohv
jmym zařízením SEK Stavebmk, nebo jim pověřena třeti osoba, je vyslovně srozuměn s
tím; že technologická rezerva přcdstavuje několik desítek metrů k&belu stočenéhp do

~ ochranou optické spojky je skříň o hraně cca I m.
Stavebmk, nebo jun pověřena třeti osoba, je povinen každe poškozem či kradež SEK
ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištěni takove skutečnosti, oznamit

. pQ5 gvävebaík, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení u~init na
:P9~*~‘é službě společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem 800 184 084, pro
:obhrst Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500. . .

P~kúd by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osobý, k níž je třeba povolení
špt4vhího. orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení
SEK, je stavebmk, nebo jím pověřena třetí osoba, povmen kontaktovat POS a předložit
žákt$lení SEK clo příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační

V případě, že pro činnosti stavebnika, nebo jim pověřene třeti osoby, neni třeba povolem
spravniho organu dle zvlaštniho pravrnho předpisu, je stavebnIc, nebo jím pověřena třeti
osóbá, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednddušené
dolcj.imentace ~katastrální mapa, plánek), ze které bude žcela patrná míra dotčení SEK.
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Vodovody ~ kakudizace i‘ř~e1av, a ‚Čech ova 23, 690 11 Sřeclav vyj~fdřen! ze dne
09.08.2013 pod čj.:POZ÷2013-002612. . .

Spo1e~nost Vodovody a kanalizace Bteclav, a s (dalo jen VaK Břeclav, a s) souhlasí
s piovedenim stavby za předpoldadu dodržení mže uvedených podmmek
1 zajmovem prostoru je situovan voclovodm řad z trub IPB DN 100 mm, ktery požadujeme
před zahajewn zemmch praci vytyčit na zak1ad~ piseimie objednavky U střediska vodovodů
f~u~top~če~teLč.; 519 41~i 05$) . . .

2. při ~rovádění stavby požadujeme vodovodní řady respektovat dodržením CSN 73 .6005
??‚Pr9~tQr0ve uspořádáiií sítí technického vybavenř‘ ‚ . . ‘

3.. do 6á~ového hai~biiogramu předmětné stavby po~ádujeme zábnidut výiněnti vodo,vpdji
včetn~ navrtavacich pasu stavajicich vodovodmch připojok v zajmovem prostoru, kterou bude
proyadět provozn středisko vodovodů Hustopeče
4. i5oklójý vodovodních aimatur H+S jiožadújénie osadit .do iiit‘elěty nově pitvčdehé
cýMó~t~žky . ‚

5. kanaliza~ v obci není v majetku ani provozovkia VaK gř~ciaý, a.s. .

6 zahajeni praci požadujeme 14 dnů předem pisenině oznamit středisku vodovodů Hustopeče
7.‘ in‘ve~tor prokazateln~ě s~$mí dodavatele ~tavby s obsahem aktuáb4hĎ statib‘viska~ VaK
Břeclav, a.s. as vytyčcnďi.t trasou ‘vodovodních řadů.

POUČÍ« České republiky, 15~xjs1cé feditelství — specializované pracoviště dopravního
mženýrství Brno-venkov, Kounicova24, 611 32 Brno stanovisko ze dne 23.08.2013 vydahé
pod KRPB-203498-2/ČJ-2013-0600D1-SKO
P.plicie ‘CR souhlasí s reaIiz~cí stavby.

Krajská hygi~nická staízicÉ ‘Jihomoravského kraje se sídlem v‘B,~n.t Jdá&oya 4~, 602 00
Buto — .závazne (souhlasne,) stanovisko ze dne 22 072013 pod čj KHSJM‘
327~8ĺ2013Z~V/tĺOK~ ‚

IÍ‘asičský záchÝänný ~boÝ JiJtöhzóMv.~kéJ,o kr‘zje, Icrajšké kditelstv4 Zubatého 1, 614 00
B; no — zavazné (‘souidasn& stanovisko ze dne 31 072013 vydané pod čj HSBM-4-238-
30/1~ÓPST-2013.

NIP~ Sezbariérové pi4~střed~ .o.p.s.,, ilavlí8kova 4481Z4‘~, fl6 01 Jihlava, iČ: 27163 Q59‘ —

St4ndyisko ť7ďad$~‘z« dne.! OqO 7.20 3 vydaMpod zn.: 064130012. ‚ ‚

Městsky úřad Pohořelice, V‘deňská 699, 691 23 Pohořelice odbo; živo/niko prostředí
Souhrwzé iyjádřeníOfl~ ze dne 10.07.2013 pod čj. IWUPO 1 6456/2013. ‘ .

.Rovodíflotrny s.,p., Dřevařwk4 11, 601 75 Brno stanovisko ze dne 1~, 07.2013 pod značkou
PM033226/2013-203ĺFa. ‘ . . ‘

a) z hlediska planovam v oblasti vod nen uvedeny zaměr v rozporu se zajniy hajenymi
Pláhem .obl~ti povodí r‘iyje. Uvedený zám& ~{e tedy možný. ‘ .

b) Z hlediska dalšich zajmů chLanénych zakonen Č 254/200lSb, o vodach a o změně
některýčh z~konů souhlasím s uvedeným z~měrem.
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14. Na st4vbě bude vedenstavební 4eník, kLérý bude.předložen při kolaudäčnku řízení stavby.
15 Při realizaci stavby must byt dodržovany platne pravm předpisy na useku odpadoveho

hospodářství, tj. zákon č. 185/2001., o odpadech (zejména ~ t6) aj.~h~ p.r‘o~fáděcí vyhlášky.
16. Stavebník je povinen oznámit odboru dopravyzáměr započít s ‘i4íváním staÝby ůejm~n~ SC) dnů

p~edern. S užíváním stavby pro účel, Ic němuž byla stavba povolena, může být žapočato, pokud
do 30 ‘dnů od oznámení odbor dopravy rozhodnutím užívání stavby hezakáže. . .

17 Stavbu lze uživat jen na zakladě kolaudačniho souhlasu - ~122 odst 1 z Č 183/2006Sb
. . (stavební zákon). . . .

8.~ sousedů a jiných stavbou dotčěnýbh stran ňesmí být narušeny, vč.hluku, :~rašflosti,
znečištěm vozovek a chodmlců Prace fla stavbě, ktere yytvařeji hluk, nebudou piovaděny
v době nočního klidu a o vikendech Připadne škody budou majitelum ulnazeny podle platnych
~ódpisů. . . .

~č~stníkem řízení‘ dle .~ 27 odst. ‘Í písm. a) ~ákcn Č. 500/~O04.,. spi*Qn ~ád~ vé Ži‘iění
pozdějšich předpisu, (dare jen spravm řad) v souladu s ustanovenim ~ 68 odst 2 spravmho řadu
je óbeč Přibice, IC~ 00600‘ 21 1, se sídlem 691 24‘PřibiceS4S. .

. Odůvodnění

Odbor doiirávý• a Eibiičnujao hospodářství Městského úř‘4du Pohořelice obdržel dne
18.02.2014 žádost o výdáůf stavebního povolení na .štavbu: ‚~Obec Přibice zř~ní
parkovacích stání a chodníků před OU“ na poze~ ‚cjch parc‘. ‘~. 22Q0!l,1613/2, 1614, 1665/4,
st. 107/2, st. 109/2 v k.ú. Přibice, kterou dne 18.02.2014 .~~dala obec Přibiée~ 691 24 Přibice.
348, ICO: 00 600211 v zastoupení Marií Bednářovou — starostkou obce. Na výše uvedenou
stavbu vydal územní rozhodnutí Č. 56/2013 MěU Pcihoř~1ice odboř ú~émního plánování a
stavebníúřadpod Č.j. MÚ?Ó 29833/2013 dne 09.12.2013. . .

Sjieciiální stavebbí úřad oznámil zahájení stavebního řízění ~Jnáňiým úča~tníkůiii ří~ení á
4oťčeným oi~nůtn a ‘zároveň podle ustanovení ~ 112 odst. 1 štävebního zákona stanovil ten~ín
ustního jednam a ohledaní na mistě na den 25 03 2014
Zjednam dne 25 03 2014 byl pořizen protokol Vpruběhu řízem spectaim stavebm úřad
přezkoumal předloženou žadost z hledisek uvedenych v ~ 111 stavebního zakona a posoudil
shromažděna stanoviska a připominicy Zjistil, že proj ektova dokumentace st~.vby splňuje
obecne tecbrncke požadavky na vystavbu a je zpracovana opravněnou osobou a že
uskutečněmm stavby nejsou oluoženy veřejne zajmy am nepřiměřeně omezena či ohrožena
práva a opráVněné zájmy účastníků řízení. .

Stanoviska učastiuku řízeni a dotčenych organu a spravcu inženyiskych siti byla zkoordrnovana
a podminky těchto organu byly zahrnuty do podmrnek iozhodnuti Byl schvalen plan
kcÝntrbb-iíbh prb.hjídek stavby. . . . .

Protože specialm stavebm uřad v pruběhu řízem neshledal důvody bramci povolení stavby,
tozhodi způsobem uvedeným ve výroka. . . ‘ .

Při vymezovam okruhu učastmlcu stavebmho řízem dospěl specialní stavebm úřad při odboru
dopravy a SH MW Pohořelic~ k~ávěrn, že v danám případě toto právní,pos~ní ~odls * 109
oJs~ I stavebního zákona zaujímají: .

- Obec Přibice, 691 24 Přibic~ 348 - žadatel a vlastník pozemku na kterém só má záiňěr
uskutečnit .

- Rujzlová Věra, Přibice 98, Staiňco4~ič František, Přibice 94, Rujzl Jiří, Přibite 35l - vlastníci
sousedních pozemků .
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- dotčení •~právci sítí: RON Česká iepublika, s.r.o.~ VaK Břeclav, a.s., Telěfónica 02 Čzech
Republic, a.s., RWE, Jihomoravská plynárenská; a.s. Brno.

Pou čční

ProtLtomutó •r‘dzltódnutí ~c lze dlě Q 81 ódšt. I zákbna Č. 500/2Ů04 Sb., spr&vní řád, vpiatném
zněni (dale jen spravm řad) odvolat do 15 dnů ode dne doručeni ke Krajskému uřadu
Jihomoravslceho kraje, odbor dopravy a to podámm u odboru dopravy a silnčniho hospodařství
MČU Pc~hoře1ice. . ‚

Přadi~é•b~d~‘d1ání musí obsahovat náležitostĺ uvedené v Q 82 odst. 2 správního řádu.
Rozhodnuti je oznameno doručemm stejnopisu pisenneho vyhotovem do vlastních rukou
Lhůta ~ dtvolán.í počíná běžet dnem ná‘slédiijícfm Po doručení písei~u1ého ‘~ýhotoveĎí
rozhodnuti, nebo nejpozději Po uplynuti desateho dne, kdy bylo necloručene a uložene
~tÝŽhodnutj připraveno k vyzvednutí. ‘ . ‚ ‘

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení habudo právní moci.

Stäve~bní povdleňí. pozbývá platnosti, je~tIiže do dvou let o~ dne, kdy nabylo ‚práyi3í, moci,
úebúde stavba, žáhájena. . ‚.

. .

Ing. Miroslav Sár ‘ .

védouc~ odboru dopra‘y a SB ‚ ‘.

Za vydaiu tohoto povolem byl podle pol 17 pism i) zakona č 634/2004 Sb, o spravnich
poplatcich, ve zněm pozdějšich předpisů vyměřen spravm poplatek ve vyši 10 000,- Kč, ktery
byl uhrazen dne‘ 02.04.2014.

Ověřená projektov& dokuňientace a štítek „Stavba povolená“ budou žadateli předí~ny po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí. ‚

. ‘ .. ‚ ‚

Učastníci řízení (dopoitč~ně do vlastních rukou nä doručenku)
Ohec fli~ióó -~DŠ‘ : ‘

‚ ‘Stankovič Fraútišek, Přibice 94, 691 24 Přibice
Rujzl Jiří, Přibice 351, 691 24 Přibice
Rujzlová Věra, Přibice 98, 691 24 Přibice

Dotčená or2ány .‘ ‚

M~ěLJ Pohořélice, odbor ZP
IvIěU Pdhořelice, odbor ‘~z~wního plánování a stavební úřad
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KH~ YinK, Jeřábkova 4, 602 00 Bito — DS
FIZS JtĎK, Stefánkova 32, 602 00 Brno — DS
Policie CR1 DI Brno-venkov, Kounicoca 24, 611 32 Brno DS
Povodí M•~~a~ s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno - DS
Vaic Bř~c1av, a.s. — DS
E~ ON Servisní s.r‘o. — DS
RWE,Jihomoraýská plynárenská, a.s. — DS
Telefónica Czech Republic, a.s. — DS
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Příloha ě. 4

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel Obec Přibice
se sídlem : Přibice 348, 691 24
lČ 00600211 DIČ CZCZOO600211

Zhotovitel STRABAG as.
se sídlem Na Bělidle 198/21,
15000 Praha 5
lČ 60838744 DIČ CZ60838744
zápis do OR — Městský soud v Praze, odd. B, vložka 7634

Smlouva o dílo Číslo: ~7(4~ď~ť. Název díla: Obec Přibice — zřízeni parkovacích stání a chodníků před OÚ
— óó~,ĺie ĺ9

Jako obiednatel dle výše uvedené smlouvy o dílo tímto prohlašuji.
-že jsem plátce daně z přidané hodnoty (dále Jen DPH) a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své
ekonomické Činnosti: ANO

-že ve vztahu k dílu dle výše uvedené smlouvy o ílo vystupuji jako osoba povinná k dani (nejde o plněni
související s Činností ph výkonu veřejné správy): ANO NE *)

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení
nepravdivých Či neúplných údajů.

OBEC PŘ:w«
. 591 24 PŘIBICEObjednatel IČ: 0060021

DIČ CZOO6fl I

• J&C_
podpis odpovědného zástupce objednatele

Vysvětlivky
*) Od 1.1. 2012 dochází ke změně uplatňováni DPH v případě stavebních nebo montážních prací (*92a a
násl. zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) — povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je
přenesena na příjemce plnění




