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Smlouva 8.96112016
o poskytnutf finaninfch prostiedkri

z rozpoitu St:itniho fondu dopravni infrastruktury na rok 2016

ehnet t
Smluvni stranv

Stdtnf fond dopravni infrastruktury
Sokolovsk6 278,190 00 Praha 9
IC: 70856508
zastoupenf ieditelem
Ing. Zbyilkem Hoielicou
(d6le jen ,,poslqttovatel" nebo ,,SFDI")

a

Obec Doubraviice
Doubravdice94,282 01 eeskf Brod
IC:00235369
zasloupen| starostou
Jaroslavem Prknem
(d61ejen ,,pi{jemce")

uzaviely niZe uveden6ho dne, mdsice a roku v souladu s $ 1746 odst. 2) z6k. d,.8912012 Sb.,
obdans\i zdkonik,

tuto Smlouyu:

ehnek2
ftiel smlo

Udelem t6to Smlouvy je

- zajistit provedeni ust. $ 2 a 3 zdkona d,. 10412000 Sb., o St6tnfm fondu dopravni
infrastruktury ve zndnipozddj5fch ptedpisri (d61e jen ,,zdkond.10412000 Sb.");

- pr6vnd a vbcnd vymezit mezi smluvnfmi stranami podmfnky pro qikon kontroly
poskytovatele vfidi pffjemci v pifpadd nakl6d6ni s poskytnutymi finandnfmi prostiedky
fdelovdho piispdvku dle tdto Smlouvy;

- rcalizovat schv6leny rozpodet poskytovatele pro rok 2016.



1.

ClSnek 3

Piedmdt Smlouw

V souladu se zdkonem t,. 10412000 Sb. a na zdkladd dohody mezi smluvnimi stranami je
piedmdtem t6to Smlouvy uprava prdv a povinnosti mezi poslcytovatelem finandnich
prostiedkri a jejieh piijemcem

- pii poskytov6ni finandnich prostiedkri k ridelu lymezen6mu touto Smlouvou na zilldadd
shora citovan6ho zilkona $ 2, odst. 1, pism. g, tj. pfisp|vek pro naplilovdn{ programfi
zamdienlch ke nlfeni bezpeinosti dopravy a jejiho zpffstupfiovdn{ osobdm s omezenou
schopnost[ pohybu a orientace;

- piiderp6nifinandniehprostiedkt;
- pii kontrolni dinnosti posky'tovatele vfidi pffjemci pii nakl6ddni s poskytnutymi finandnfmi

prostiedky

ClSnek 4

Uiel a vy5e poskytnutf finaninich prostiedkfi

Poskytovatel poskytuje finandni prostiedky vyludnd na ridel specifikovanf touto
Smlouvou, ti. na akci ,,Rekonstrukce chodniku Doubraviice,( ISPROFOND
s217510172
(d61e jen ,,akce").

Finandni prostiedky byly piidEleny v souladu s rozpodtem poskytovatele na rok 2015, ve
zndnt schv6lenych pozmdriovacich n6vrhri, schv6lenlfm Poslaneckou sndmovnou
Parlamentu desk6 republiky usnesenim d.558 ze dne l0.prosince 2014 a na zhI<7add

usnesenf d. 1031 ze737.zased6ni Vfboru SFDI ze dne 23"zhii20l5 a Rozhodnuti
o piiddleni pffspdvku zrozpodtu SFDI pro rok 2015 ze dne 5. ffjna 2015, kter6 je Piilohou
d. 1 t6to Smlouvy. Vzhledem k tomu, Le finandnt prostiedky nebyly derpan6 v roce 2015,
byly v souladu s Rozhodnutim o piiddleni piispdvku zrozpodtu SFDI pro rok 2015
pievedeny k derpdni zrozpodtu SFDI pro rok 2016.

V roce 2016 poskytne poskytovatel piijemci k vy5e vymezendmu ridelu maxim6ln6 d6stku

4 slg 000 Ki

kter6 odpovid6 85,00 7o souhrnu celkov;ich uznatelnych n6kladfi stavebni d6sti akce, kter6
dini 5 316 794,23 Kd vd. DPH po odedtu neuznatelnfch n6kladri uvedenych v Piiloze d. 3
t6to Smlouvy (Svisl6 a kompletni konstrukce, DSPS, dopravnd-inienyrsk6 opatieni,
prezentace projektu, vlchozi revizni zprdva) ve vf5i 223 795,77 Kd vd. DPH z celkov6
ceny 5 540 590 Kd vd. DPH, vyplyvajici ze Smlouvy o dilo se zhotovitelem Tost.cz, s.r.o.
ze dne 22. 12.2015, kter6 je Piilohou (,.2 t6to Smlouvy. Piijemee prohla5uje, Ze tenlo
zhotovitel byl vybr6n v souladu se z6konem d).13712006 Sb., o veiejnfch zaklzkSch, ve
zndnr pozddjSich piedpisri (d61e jen ,,ZYZ"');

3"



4' V odstavci 3 uveden6_ d6stka poskytovanfch prostiedkfi je nepiekroditeln6" V pffpad6, Ze
v prubdhu rcalizace akee dojde ke snfZeni celkoqich uznateliych n6kladri stavebni d6sti
akee uvedenfch.ygdut.3, budou pffjemci poskytnuty finan8ni prostiedky maxim6lnd
v rozsahu odpovidajicim 85 o/o snilenych celkovfch uznatelnycn nanadri stavebnf d6sti
akee. Finandnf prostiedlcy poskytnut6 nad uvedeny procentu6lnf limit pii snfZeni souhmu
vznatelnych n6kladri stavebnf d6sti akce je piijemce povinen po provedem zdvdreindho
vyhodnoceni akce poskytovateli vr6tit. V pffpadd, Ze v prubdiu realizace akce dojde ke

tavebni d6sti akce, budou finandnf prostiedky
v odst. 3 bez vazby na stanovenjz procenfu6lni

stavebnf d6sti akce uvedenfch v odst. 3, 
prostiedkri na souhtnu uznatelnych n6kladri

' el6nek 5

Prohld5enf piijemce

Piijemce prohla5uje, Ze

1. ziidil am6 u ieskd n6rodnf banky (d6le jen ,,iNB"; otevien ridet d. 2006-s4l2l11l07l0
vyhradnd urdeny ve prospdch financovfutt akce,,Rekonstrukce chodniku Doubraviice,,
- ISPROFOND 5217510172 zrozpodtuposkytovatele dle t6to smlouvy;

2. na tuto akci vynalo1i vlastni prostiedky ve vy5i odpovidajici nejm6nd 15,00 o/o celkovych
uznatelnlch n6kladri stavebni ddsti akce uvedenjzch v dl. 4 odst. 3. Soudasnd piijemce
prohla5uje, Le terpdn vlastnfch prostiedkt bude upiednostnEno pied derp6nim finandniho
pffspdvku poskytovatele" Pfi snfZenf celkovfch uznatelnlctr nakhari stavebni d6sti akce
uvedenj'ch v El,4 odst. 3 bude podil vlastnfch (inych) prostiedkri piijemce na akci
upraven ve vazbl na fpravu vy5e podilu poskytovanych finandnich prostiedkri pro tuto
akci dle dl. 4 odst. 4.

Cl6nek 6
Poskytovdni fi naninich prostiedkri

1. Finandni prostiedky poskytovatele urden6 na financovini v souladu s touto Smlouvou
piev6di poskytovatel ze sv6ho ridtu qihradnd na ridet pffjemce speoifikovanf v dl. 5 t6to
Smlouvy na zdk hdnf finandnich prostiedkti a dle vyvoje
pffjmov6 str6nky Lddost o uvolndni finandnfch prostiedkri,
podepsanou osob e ve vdcech uvolfiovdru finandnich prostiedkri
jednat, piedklSd6 pfijemce podle svd skutedn6 potieby finandnich prostiedkri v n6vaznosti
na obdrZen6 faktury, pro jejichZ rihradu se poZadavek na uvoln6ni finandnich prostiedkt
piedkl6d6 a kter6 majf byt piijemcem v souladu s ridelem t6to Smlouvy ve thtte jejich
splatnosti proplaceny. V Z6dosti o uvolnEni finandnfch prostiedkri pfijemce uvede ninev
akce, na kterou maji Un finandni prostiedky uvolndny, dislo ISPROpONO, poZadovanou
d6stku, dislo(a) faktury (faktur), kter6(6) md (maj1 byt z uvolndnych finandnioh
prostiedkfi uhtazena(y) a k Z6dosti doloZi kopii(e) t6to faktury (tdchto faktur) vdetn6
soupisu provedenych praci. U kuhde poloZky uveden6 v soupisu provedenfch praci je



4.

pffjemce povinen zietelnl vyznadit, zda se jedn6 o poloZku uznatelnou (U) nebo
neuznatelnou G't) aviceprirce. Soudasnd k Z6dosti dolohiuZiti svych finandnich prostiedkri
pro tuto akci ve smyslu prolrld5eni uveden6ho v dl. 5, odst. 2 a piipojf destnd prohl65eni
podepsan6 odpovddnou osobou opr6vndnou jmdnem 6i za piijemce jednat, ve kterdm tato
osoba osvdddi vdcnou sprdvnost fakturovanfch d6stek a jejich soulad s financovanfm
ridelem. V piipadd rihrady vice faktur je piijemce povinen piedloZit k Zddosti o uvolndni
finandnich prostiedkri soupisku tdchto faktur. Vzor ,,soupisky faktur" je uveden v pllloze
platnfch Pravidel pro financov6ni programt, staveb a akci z rozpodtu St6tniho fondu
dopravnl infrastruktury (d6le jen ,,Pravidla") ", vydanlch poskytovatelem a zveiejndn;fch
na \uryIry.sfdiaz. Pokud nebude Z6dost i6dnd vyplndna a dololena piilohami dle vjse
uvedenf ch poZadavkfi , nebudou poZadovan6 finandni prostiedky uvolndny.

Piijemce je povinen za :6delem sledov6nf poslgrtnutych transferu a ptijdek velejnfm
rozpodtum izemni rirovnd identifrkovat pffslu5n6 platby z rczpodtu SFDI ridelovymi
znaky. Pro rok 2016 plati dle dfselniku Ministerstva financf iesk6 republiky (d61e jen
,,MF eR") tento ridelov! znak:
(,. 9L628 - Financovdni dopravnt infrastruktury - investice
Pod timto ridelovym znakem budou zahrnuty v5echny investidni (kapit6lov6) prostiedky,
kter6 budou poskytnuty nazdkladd t6to Smlouvy zrozpodtu SFDI piijemci pifspdvku jako
transfery obcim.

Poskytovatel si vyhrazuje pr6vo v mimoi6dnych pffpadech, jei, budou odrivodndny a po
piedchozim pfsemndm upozorndnf piijemce, jim pohadovan6 platby odlolit, pffpadnd
upravit vySi poZadovan;fch plateb.

Finandni prostiedky poskytovanl na zdkLadd t6to Smlouvy na ridet piijemce uvedenf
v dl6nku 5 nilleili poskytovateli aL, do doby jejich skutedn6ho derp6ni v souladu s irdelem,
ke kter6mu jsou poskytov6ny, tj. do odeps6ni zttdlu pffjemce ve prosp6ch prov6d6n6
platby v souladu s ridelem Smlouvy. Poskytovan6 finandni prostiedky neplechazejl
piipsrinfm na ridet piijemce do vlastnictvi piijemce, nest6vaji se souddstf majetku
pfijemce, se kterfm hospodaff a piijemce je povinen prov6st takov6 opatieni, aby
nemohlybjt piedmdtem vykonu pr6v tietich subjektfr.

e]^rrnebl
Po dminlry ierpinf poslrytnuff ch finaninf ch p rostiedkrl

Prdva a povinnosti pifjemce

Piijemce se zavazuje naklfudat s poskytnutjmi finandnimi prostiedky efektivnd
ahospod6rn6 dle ridelu jejich uZiti stanoven6ho touto Smlouvou a sp6di i6dn6ho
hospod6ie.

Piijemee je povinen z poskytnutych finandnich prostiedkfi prov6ddt rihradu svych n6kladfi
odpovfdajfcfch ridelu vymezen6mu touto Smlouvou, tj. rihradu fakfur nebo jejich d6sti, ve
vztahu ke kterfm byla piedloienaifudost o uvolndni finandnich prostiedkfi dle dl. 6 odst. 1

tdto Smlouvy, vyhradnd prostiednictvfm ridtu uveden6ho v dl. 5 tdto Smlouvy. rJdet lze
vytt1ival vyludnd pro prostiedky poskytnut6 dle tdto Smlouvy a pffjemce jej nemriZe
pouZit pro jin6 platby nebo pro jind sv6 finandnf prostiedky.

A.

1.



3' Pfijemce se zavazuje derpat z uvedendho bankovnfho ridtu vedendho u iNg povze
takovou vy5i finandnich prostiedkri, kter6 odpovfd6 schv6len6mu rozpodtu akce a kter6
souhlasi s vySi nezbytnd nutnych n6kladt, kterd piijemce ridelov E vyialoii na realizaci
plndnf dle dl. 3 a4 teto Smlouvy adle zilkonae. rc+t)000 sb.

4' Piijemce se zavlzuie vdst o derp6ni.a uZiti poskytnutfeh finandnieh prostiedkri prukaznou
fdetnf evidenci tak, aby bylo ziejmd derpdni"finandnfch prostiedrkfi v souladu s touto
Smlouvou v n6vaznosti na ridel, pro ktery se poskyujf. Tuto evidenci je povinen piijemce
uchov6vat po dobu pdti let od ukondeni 

-akce, 
na kterou lrou iinindni prostiedky

poskytov6ny. Pii vedenf t6to ridetni evidence je pffjemee plvinen riAit ,, z1konem(" 56311991 Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozddjsich piedpisu a metodickymi pokyny
vydanfmi po skytovatelem 

"

5' Pffjemce provede za kalendSini rck 2076 ztiitovdni zdlohovd postrytnutych Jinanin[chprostiedhfi derpanfch na zill<ladd tdto Smlouvy. Toto zttdtovini je povinen piedloZit
poskytovateli v terminu stanoven6m v metodick6m pokynu poskytovate'ie. Rozsah, forma
atermin ztfttovhni bude stanoven metodickym pokynem uyOuy- poskytovatelem, kterf
bude piijemci zaslSn Piijemce se zavazsJi uiatit k datw,'ktei6 urdi poskytovatj
metodickym pokynem, na ridet poskytovateie d. g3240ll/0i10 vedeny CNB vesker6k3l' 12.2016 v souladu s ridelem t6to smlouvy nevyderpan6 prostiedky ze
zdlohovdposkytnutych finandnich prostiedlcu. Nesplndni Gt; poiinnosti je porulenim
rozpodtov6 kaznd ve_ smyslu $ 44 odst. 1 pism. b) zilLona d. zignooo sb",
o rozpodtovych pravidlech a o zmdnd ndkter;fch souvisejicich zdkonti (rozpodtovi
pravidla), ve znd,ni pozd6j5ich piedpisti (d61e jen ,,rozpodtovipravidla.,), a bude pfi ,rU-
postupov6no podle g 44arozpodtovjch pravidel

6' Pffjemce souhlasf, 1by iNn prubdZnd poskyovala informace poskytovateli o staw
finandnfch tokri a o zristatku na ridtu uvedJn6rnv dl6nku 5 t6to Smiouvy,

7 ' Piijemce se zavazuje piev6st ve5kerd d6stky pendZit6ho plndnf nahrarujiclho rirok
z bankovniho ridtu specifikovan6ho v dldnku S ttto Smlouvy, kter6 obdrZf podle g 33
odsl 9 rozpodtovych pravidel od MF iR, ve prospdch poskyovatele na jeho ridet
t.9324001/0710 veden;i u eNg do 10. ledna 201i.

8' Pffjemce se zavazuje nehradit zposkytnutfch finandnich prostiedkt poplatky zavedeni
bankovniho ridtu a za proveden6 bankovni sluZby.

9' Piijemce se zavazuje umoZnit poskytovateli poiizov6ni kopii a v..fpisri dokladt z|jdetnt
evidence piijemce v souvislosti s vykonem kontrolni dinnosti poskytovat ele vztahujiei se
k piedmdtu smlouvy.

l0' Pffjemce se zavazuje postupovat pii pffpravd a realizaoi financovdni akce podle platnych
Pravidel.

11' Piijemce je povinen pii realizaci akce, pro kterou &rpd finandru prostiedky dle t6to
Smlouvy, postupovat v souladu s technicko-ekonomickfmi parametry akce uvedenlfmi ve
schv6len6 projektovd dokumentaci piedloZend spolu s! zadosti o piispdvek, na z1klad1
kter6 mu byla schvdlena vy5e pffspdvku. Piijemce je povinen pledem pfsemnd informovat
poskytovatele o v5ech zm6n6ch pii rcalizaci akcl u ayro zmdny mriZe prov6ddt pouze



s pisemnfm souhlasem poskytovatele a za dodrZeni postupu dle ZYZ. Vicepr6ce
proveden6 se souhlasem poskytovatele mimo tuto dokumentaci mohou byt finanew6ny
z poslgrtnutych prostiedkfi pouze s piedehozim pfsernnlrn souhlasem poskytovatell
vpiipadd, Ze jejich provedeni je potiebn6, aby byl dosaZen irdel, pro kteryse piisp6vek
poskytuje, a na zilkladd Dodatku uzavlen6ho k tdto Smlouv6, t<ae Unde financov6ni
vfcepraci upraveno, jinak nejsou piedmdtem financov6ni podle tdto Smlouvy a kjejich
rilradd nesmdji byt pouZity poskytnutd finandnf prostiedky. Pokud pffjemce pouii3.
poskytnut6 finandni prostiedky bez piedchoziho souhlasu poskytovat.t.- t financovani
vicepraci, bude se jednat o neopr6vndn6 pouZiti poskytnutych finandnieh prostiedkri
a porudeni rozpodtov6 kSznE ve smyslu $ 44 odst" 1 pism.b) rczpobtovlch pravidel.

12. Y piipadd, Ze bude z j akdhokoliv dtxodu piediqsnd ukoniena realizace akce frnancovan6
zfrnanlnieh prostiedkfi poskltovanfch dle tdto Smlouvy, je piijemce povinen neprodlend,
nejpozddji do jednoho mdsfce ode dne, kdy doSlo k pieddasndmu ukondenf realiiace akce,
o t6to skutednosti poskytovatele informovat a piedloZit mu zprdvu o dosaZenych
vysledcich rcalizace akce, divodech jejiho ukondenf a uiliti finandnich prostieikri
poskytnutych poskyovatelem a wdtit nevyderpan6 finandni prostiedky, kter6 jiZbyty nu
akci uvolndny, poskytovateli.

13. Pffjemce je povinen uv6ddt v informadnfch a dal5fch materi6lech (vdetn6 informadnieh
tabuli instalovan;fch na mfstd realizovand akce nebo instalovanych na mistd dokonden6
stavby) k akcim financovanym zfinandnfch prostiedkt poskytovanych na zhldadl t6to
Smlouvy fdaj, ie akce je financov6na, pfipadnd spolufinancov6na z prostiedkti St6tnfho
fondu dopravni infrastruktury. Soudasnd s touto infonnacf bude na tdchto materi6lech
uv6ddno i logo poskytovatele, kjehoZ uZiti kuveden6mu ridelu d6v6 poskytovatel timto
souhlas. Logo ke staZenf pro tyto ridely vdetnd manu6lu kjeho uLiti je k dispozici na
www.sfdi.cz.

14. Pffjemce, ktery je pldtcem dand podle $ 94 z6kona d, 23512004 Sb., o dani z plidan'
hodnoty, ve znlni pozddj5ich piedpisri (d61e jen ,,z6kon o DPH") nesmi hradit
z poskytnutfch finandnich prostiedku dail z plidanl hodnoty (d6le jen "DPH,'), pokud m6
u piijatych zdarutelnych plndni n6rok na odpodet dand v pln6 vy5i. JestliZe piijemee je
pl6tcem dan6, kfer;f je povinen kr6tit n6rok na odpodet koeficientem podle g- 76 z6koia
o DPH, mtZe hradit DPH z poskytnulfch finandnich prostiedkri, ale je povinen vr1tit
poskytovateli finandnich prostiedkri DPH ve vf5i pomdrn6 d6sti n6roku na odpodet dan6
odpovfdajicf koeficientu vypodtendmu podle $ 76 zdkona o DPH a to do :O Oni po
celorodnim ziltov 6ni DPH.
Piijemce, ktery je osobou povinnou k dani osvobozenou od uplatiov6ni dand podle $ 6
zirkona o DPH nebo pr6vnickou osobou, kter6 nebyla zalolena nebo zhzena za ridelem
podnikdnf, mriZe hradit DPH z poskytnutfch finandruch prostiedlcu za piedpokladu, Le
nemriZe hradit DPH z jinych zdrojri.

15.Piijemce souhlasf stim, Ze identifikadni ridaje o piijemci finandnfch prostiedkri jsou
uloZeny v centr6lnf evidenci vedend u poskytovatele. Piijemce r"utrdZ souhlasi se
zveiejndnim svdho nilzvu, sfdla, Ii, ridelu a vy5e poskytnutfch finandnfch prostiedkt
z r ozpodtu poskytovatele.

16. Pfi i5dn6m ukondeni akce je pfijemce povinen piedloZit poskytovateli do jednoho roku od
ukondeni financovdni poskytovatelem (viz Pravidla Cl. 1, odst. iS) ,,Zdvdreind
vyhodnocen{ akce" obsahujici zprfvu o splndni zilvaznyeh ukazatelt a podmfnek ridasti



finandnfch prostiedkfi poskytovatele stanovenfch v tdto Smlouvd v rozsahu formul6iri
uvedenlieh v Pravidlech, kolaudadni souhlas, vypisy zkatastrunemovitosti dokladujf ei, Le
pffjemce m6 vlastnickd, pffpadnd jin6 pr6vo k pozemkrim, na kterych byla financ ov,ana
akce realizovhna a kter6 jsou uvedeny vkolaudadnim souhlasu, fotod"ko*entaci
rcalizovanl, akce, pffpadnd DVD di jinf elektronickji nosid dat s nahr6vkou realizovan6
akce apod. V piipad6, Ze v kolaudadnfm souhlasu jsou uvedena jin6 dfsla parcel neZ ve
stavebnim povolenf, doloLi piijemce piispdvku srovn6vaci tabulku tdchto parcelnich disel.
Pokud uvedenou_lhritu nemflZe pffjemce dodriet,napi. nebyl vyd6n kolaudadnf souhlas, je
povinen o t6to skutednosti poskytovatele pisemnd informovat, uv6st drivody nedodrZeni
lhtty a soudasnd polfudat o prodlouZeni lhtity pro piedloLeni ,,Zdvdreindho vyhodnocen[
qkce".

17. Pffjemce se zavazuje, ile nejmdnd po dobu osmi let po ukondenf akce (vizpravidla dl. l,
odst. 25), na lcterou poslgrtovatel na zilkladd t6to smlouvy poskytuje finandni prostiedky,
nepievede majetek nabyty z poskytnutfch finandnich prostiedkri do vlastnictvi tietfch
subjektfl ani jej jinak nezcizi an nepied6 do riplatndho uLivhnt tietim subjektrim
s vfjimkou piipadri, kde takovd nakJhddni s majetkem vyplyv| zplatnd prdvni iprury,
nezastavi tento majetek po uvedenou dobu, ani jej jinak nezatihi prdvy tietfch-oso6,
vyjma pffpadri, kde toto zatileni vyplyv6 zplatnl prilvni irpravy nebo se 

"jednh 
o ziizeni

sluZebnosti inZenyrsk6 sftd ve smyslu 51267 a g1268 zdkonad.Bgl2012- Sb., obdansky
z6konik. Soudasnd je pffjemce povinen zajrstit, aby tento majetek mohl byt po uvedenou
dobu i po jejfm uplynutf trvale veiejnd bezplatnd,uLivfunk ridelu, ke kterdmu je urden.

l8.Pffjemce se zavazuje, ie vsouvislosti sfakturacf plndni, kde krihradd budou uZity
finandni prostiedky poskytovan6 dle t6to Smlouvy, nebude uplatndn reLim pienesen6
dariov6 povinnosti, jelikoZ v pffpadE akce, pro kterou se poskytuje piisp6vekf piijemce
vystupuje v poziu osoby nepovinn6 k DpH.

Pr dv a a p ovinno sti po s lrlt tov atele :

Poskytovatel je povinen piev6d6t poskl'tovand finandni prostiedky dte t6to Smlouvy
vfludnd na ridet piij9m9e, uvedeny v dl6nku 5 tdto Smlouvy v souladu s irdelovfm
urdenfm poskytovan;ich finandnich prostfedkti.

Poskytovatel je opr6vndn pozastavit v odrivodndnych piipadech derp6ni finandnich
prostiedkt zudtu piijemce a neposkytovat dal5i finandni prostiedky pokud piijemce
ztvalnym zprisobem poru5i ustanovenf t6to Smlouvy, napi. pouZije poskytnut{ finandni
prostiedky kjin6mu ridelu, neZ ke kter6mu byly podle t6to Smlouvy poskytnuty.
V piipadd zji5tdnf poruSeni Smlouvy je poskytovatel povinen na tuto skutednost piijemce
upozornit a stanovit mu lhritu kzjedndrtr nfipravy nebo, v piipadd poruSenf Smlouvy, kde
zjedn6ni nfipravy neni moZn6, stanovi poskytovatel piijemei th.itu pro vr6eeni finandnfch
prostiedkri, kterych se poruSeni smlouvy tfk6. Pokud ve stanovend lhritd nebude nfiprava
dle piedchozi vdty zjednhna, pozastavi piijemei deryfini finandnich ptostfedkri
a neposkytne dalSi finandnf prostiedky a soudasnd m6 poskytovatel pr6vo od t6to Smlouvy
odstoupit.

Pokud ve stanovendlhfitd nebude zjedndnanhpravanebo vrdceny finandnf prostiedky tam,
kde zjedn6ni nfipravy nenf moZn6, bude poruSenf povinnosti vypllvajicich ze smlour,y
posuzovdno jako poruSeni rozpodtovd kriznd ve smyslu g 44 rozpodtovych pravidel a bude

B.

1.

2.



d6le postupov6no podle $ 44a rozpodtovych pravidel, Fro ridely odvodri ve smyslu g 44a
odst' 4 rozpodtovych pravidel se bude jednat o mdn6 _zdv-ain| poruSeni povinnosti
uvedenfch ve Smlouvd v piipadd povinno$f uvedenyeh v Cl6nku 7 EdstiA, v odstavci 13
a v il6nku 8 odst. 3 vdta druh6. V techto piipadech bude poruSeni povinnosti postiZeno
odvodem za poru5eni rozpodtovd kdznl, ve WSi 5 % z poskytnutych finandnfch
prostiedkfi, jichi se poruSenf povinnosti ttka. V piipadd, Ze piijimce v prubdhu realizace
akce provede bez piedchoziho pisemn6ho souhlasu poskytovatele zmdnu oproti schv6len6
projektov6 dokumentaci s tim, le tato zmdna nebude mft za n6sledek zm6nu
financovandho ridelu, ani nesniZi vysledn6 uhitn| vlastnosti realizavand stavby, bude toto
poruSeni povinnosti ze strany pffjemce postiZeno rovn6Z sniZenfm odvodem za poruseni
rozpodtovd kaznE ve vy5i od 5 o/o do 20 o/o z poskfinutfch finandnfch prostiedkrijjichZ se
poruSenf povinnosti tyk6.
Vpiipadd poruSenf rozpodtovd kdznE vdrisledku poruSeni ZVZ, bude vyse odvodu za
poruSeni t6to povinnosti stanovena v souladu s pravidly.

4. Poskytovatel je opr6vndn odstoupit od t6to Smlouvy i v pifpadd, Le se prok6ie, ie idaje
sddlen6 mu piijemcem a dokladujici dodrZeni podminek stanovenfch poskytovatelem ve
Smlouvd jsou zkreslend, nepravdiv6 nebo i pies piedchozi upozorndni poskytovatele
neuplnd.

Cl6nek 8

Kontrola nakl6d6ni s finaninfm piispivkem

Piijemce se poskytovateli zavazuje k ridinnd spolupr6ci pfi qykonu kontroly
hospod6rndho, ridelndho a efektivniho naklilddni s ridelovd poskytnutfmi finandnfmi
prostiedky, kontroly dodrlovSrnpr6vnich piedpisri a piislu5nlfch metodicklich pokynri tak,
aby kontrolnim pracovnfktm poskytovatele bylo umoZndno provedenf kontroly v souladu
s $ 3 odst. 2 zikona d. 10412000 Sb. Provedeni kontroly se bude iidit z6konem
(,.25512012 Sb., o kontrole (kontrolni i6d), ve zndru pozddj5fch piedpisti a zdkonern
t,.32012001 Sb., o finandnf kontrole ve veiejnd spr6vd a o zmdnE ndkter..ich z6kont (z6kon
o finandnf kontrole), ve zndnf pozddjSich piedpisri.

Pii zjiSt6ni zhvaLnych nesrovnalosti pii derp6nf finandnich prostiedkfi poskytnutych na
zdkladd: tdto Smlouvy je poskytovatel opr6vn1n i,6dat vr6ceni poskytnutych finandnfch
prostiedlcu, pozastavit jejich derpdni a dinit dal5i nezbytn6 opatienf kzabezpe1ent
piedpoklddan6 efektivnosti poskytnutych finandnieh prostiedkfi v souladu s ptatnymi
piedpisy amezinfirodnfmi zhvazky. O tomto je povinen pisemn6 informovat piijemce.

Poskytovatel je oprdvndn v souvislosti s prov6ddnou kontrolou zjist'ovat u piijemce
a u osob se smluvnimi zdvazky vudi piijemci veSkerd ridaje nezbytnd pro tuto kontrolu.
Piijgmce se zavazuje pisemn6 deklarovat pr6vo poskytovatele na zajiifovhni vedkerych
podkladri a irdajri nutnych pro tuto kontrolu u osob se smluvnimi zilvazky vudi pffjemci ve
smluvnim v4ahu mezi piljemcem a touto osobou v pffpadech, kd; finandni pln6ni
vyplyvajici ze smluvnfho vdahu je financov6no di spolufinancov6no z prostiedkfi
poskytovanyeh na zdkladE t6to Smloury. Toto ujedndnf se tyk6 vyludnd pr6va kontroly
poskytovatele. Tfmto ujedn6nim nejsou dotdena ani omezena prdia kontrolnich
a finandnich org6nri st6tni spr6ry Cesk6 republiky.

1.
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1.

et6nek 9

Ostatnf ujednfnf

Nederp6ni celkov6. 
ry59 ,finandnfeh prostiedkti poskytovanlich podle t6to Smlouvy se

nepovaZuje za neplndnf Smlouvy a nezal<76dd prdvo- piijemce ni doderp6ni finandnfeh
prostiedkti v pii5tim obdobf.

opr6vndn6ho pouZiti finandnich prostiedkri ve smyslu $ 3 pism. e)
pravidel, kteqfm do3lo k poruSenf rozpodtovd kinnd, odvede pffjemce

cerpand nebo zadrLen! frnandnf prostiedky podle toho, zd,a Je jedn6
o zdvaLne nebo mdnd zdvaine poruSeru rozpodtov6 k6zn8,.;at ie vymezeno v dl6nku 7
dSsti B odst' 3 Smlouvy, poskytovateli prostiednictvim miitnd- prislusn6ho finandniho
riiadu, a to vdetn6 pen6le ve smyslu $ 44a odst. 10 rozpodtovych pravidel.

Finandnf prostiedky poskytovan6 podle t6to Smlouvy majf ve smyslu zdkona d. 5S611992
Sb" o dani z piijmu, ve zndni pozddjSich piedpisri, clarakter dotace a o jejich vfSi se pro
fdely odpisti sniZuje vstupni cena hmotn6ho majetku, k jehoi, poiizeni byiy tyto finandni
prostiedky pouLity.

ebnek 10

Zrtv6reinf ujedndni

Tato Smlouvanabfv|platnosti a ridinnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvnf stranou.
Smlouva se uzavith na dobu urditou do 31. prosince ZOiA. fi- tt".;.ou dotdena ustanovenf
Smlouvy, kter6 svou fpravou piesahujf uvedeny dasovy r6mec.

Nedilnou soud6stf t6to Smlouvy jsou jeji piflohy:
Pifloha d. 1 - Rozhodnuti o piiddleni pffspdvku zrczpodtt SFDI pro rok 2015 ze dne
5. iijna 2015
Piiloha d"2 - Smlouva o dilo se zhotovitelem Tost,cz, s.r.o. ze dne22.l2.2}I5,vdetnd
poloZkov6ho rozpodtu;
Pffloha d. 3 - neuznateln6 n6klady poloZkov6ho rozpodtu akce

Veiker6 zmdny a doplriky t6to Smlouvy mohou byt dindny povze formou dislovanych
pfsemnfch dodatkri anabyvajiridinnosti datem podpisu posledni smluvni stranou,

Pr6va a povinnosti touto Smlouvou neupraven6 se iidi ustanovenimi obdanskeho z6koniku
a dal5fmi platnymi pr6vnimi piedpisy CR.

Piijemce piebfr6 podle $ 1765 obdanskdho zilkonikuriziko zmdny okolnosti.

Smluvni strany prohla5uji, Le tato Smlouva byla seps6na na zitkladd jejich svobodn6,
vdLn6, omylu prost6 a prav6 vfile a Ze se i6dnd sezn6mily s text# t6to Smlouvy
a neshled6vaji v ndm 26dnych vad. Na dtkaz toho piipojuji svd podpisy pod text tdto
Smlouvy.

2.

1.

2.

4.

5.

6.



8.

9.

Obd smluvni strany se zavantji neprodlend pisemnd informovat druhou stranu o v5eeh
z{vaLnfch skutednostech, kter6 by zaklildaly jakoukoliv zmdnu smluvnfho vdahu.

Smluvnf strany vyslovnd prohla5uji, Ze obsah Smlouvy neni piedmdtem utajeni a L,e

souhlasf se zveiejndnim Smloury a jejiehpffpadnfch dodatku na www.sfdi,czbezdal5ich
podminek.

Smlouva je vyhotovena v pdti stejnopisech s platnosti origin6lu s tfm, Ze tfi vjtisky nilleii
poslcytovateli, dva vytisky piij emci,

" 2 "02- 2[1$
V Praze dne

s. zbdkH;i;iil;
ieditel SFDI
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Informativni vipoEet vf5e piispEvku pil zesrnluvnEn[:

Maximdtnf mo2n! piispdvek dle Vliboru (Kd;:
Maximdlni moZnf ptispdvek dte Vliboru (v %):
Celkov6 n6ktady (Kd):
Celkov6 uznatelnd ndklady (K6):
Maxim{tni moini ptispdvek (zaokr. na i000 K6 dot0}:
Maxim6lnimoZnf piispdvek v o/o (zaokr. nahoru):
Minim6lni vlastni poditv % (zaokr. dol&):
Minim€tni vtastni podit (Kd):

eislo Zedosti: 154
Piijemce: Obee Doubranliee
Ndzevakce: Rekanstrukce ehodniku Doubravdiee

Neuznateln6 poloiky v poloZkov6rn rozpodtu:

ha E. S Smtouvy 6" g6i/2016

5195 000,00

85%
5 540 590"00

5 316 794,23
4 519 000,00

85,0096

15,00yo

797 794,23

Zpracoval:

Dne:
lng. Petr Buridnek
25.1.2016

ro 01 CHODNIKY

--

Jy/s/e a Rompletni konstrukce
#21 izolaec sf{n nrn+i

22 7 056,00 I 537,76
23 6 256.80 7 570,73
24 3 250;00 3 932,50

7 430.00 8 990,30
65
67 I482.38 11 473,69
68 136 000,00 164 560,00

t _ -,____ r. vtv.r.v 5 990,00 7 114,80
ro 03

28
I600,00 11 616,00

Celkem neuznaleln6 nA eJrt

223 795,77



STAVtsY PfiO NADOST

Smlouva o dflo (().T0372)

ct.l.
Smluvni strany

Obec Doubraviice
:t91:ry: (ldresa pro dorudov6ni): Doubraviice 94, 282 0t ieskf Brod
IC: 00235369
starosta: Jaroslav Prkno
(d6le jen,,objednatel"), na strand jednd,

a

Tost.cz, s.r.o.
sidlem: Habrek 8, LedeC nad Si{zavou. 584 01
Id: 25956019, DIe: C225956019
zapsand v obchodnim rejstiiku vedendm u Krajskdho soudu v llradci Kr6lov6 v oddilu C"
vloZce dislo 17388
bankovni spojeni: Sberbank CZ, a.s., d.ridtu: 420033359g, k6d banky: 6g00

Komerdni banka, a.s., d,ridtu: 7g-79423502g7, k6d bankv: 0100
kontakt teI:777 .728224, mobil: 77i i28 221
jednatel: Franti5ek VaviiCka,
(d6le jen,,zhotovitel"), na strand druhd,

',".ffXLTii'" 
u,,"

dr. u.
Piedmdt dila

1. Piedmdtem dila je stavebni akce ,,Rekonstrukce chodnikri Doubravdice.6 poloZek praci adoddvek
v rozsahu uvedendm ve vykazu rr'.imdr dodandm objednatelem v rdmci qib6rovdho iizeni aoiendndm
zhotovitelem zaiftelem nfidkf (d6le jen ,,Rozpoiet"). Pr6ce a dod6vlry v Rozpodtu budou provedeny podle
pisemnjch podkladri uvedenjch v odst.2 tohoto dl6nku.

2. Pisemn6 podklady k provedeni dila (d6le t6L ozna(ovhnyjako ,,Dokumentace.6:
a) proiektovti dokumentace qtracovandJirmou SELLA&AGRETA s.r.o., Vrbovd 655, 562 01 Ilstf
nad Orlic{ , sestdvaj[c{ z :
- Prfivodni zprdva A, vypracoval : Ing. Milan petr, 22 slr.
- Ylkres Situace Siritch vztahft, i, 8.1,,
- Vjkres Kooilinain{ siluace stavby, C.8.2.,

_ 
Ulttres Katastrdln[ mapa, i. 8.3.,

- em, t,8,4.5.,- ro piechdzen[, i.8.4.4.,- Technickti zprdva C.l.I., vypracoval: Ing. Milan petr, 16 str.- Vjkres Situace stavby idst i,1 - chocln{ky,6,C,1.2.1.1.
- Vjkres Situsce stavby Cdst C.2 - chodniky, i.C.1,2.1,2.
- Vjkres Situace rekonstrukce kanalizace, C.C1.2.1.3.
- Vjfues Vzorovd pf[(ni fezy, 6.C,1,2.2.
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Vlkres Pracovn[ ie4y, i. C.1.2.3.
V! kres palis ddy, i. C. 1. 2. 4.

Vlkres Silniin{ obrubnfk, i. C.1.2.5.
Vi,kres Zahradn{ obrubnfk, i. C.1.2.6.
V! k r es Vzo rov i ulo ienf k an alix,ac e, i. C. 1. 2. 7,

Vitkres Vzorovd uloieni Sachty kanalixace, i,C.1.2.8.
V! kres Rekonstrukce cho dnikfr Doubraviice, i. C. 1. 2.9.
Technickd zprdva E,1., Terexa Fiedlerovd, 9 slr.
Vlkres Siluace ZOV, i.E.2.

b) Zaddvact dokumentace i.VZ/3/2009 C k poddni nabidky a k prokdzdni kvaliJikace
Nestanovi-li tato smlouva r^jslovn6 jinak, vychdzi se z posledni podoby a rozsahu Dokumentace, jak

byla piedana zhotoviteli pied podpisem tdto smlouvy.
3. Neni-li v tdto smlouvd uvedeno jinak, dilo mfiZe bft mEndno pouze pisemnjmi dohodami smlurmich
stran. Dohodu o zmdnd dilalze uzaiiit i zilpisy ve stavebnim deniku veden6m podle tdto smlouvy. Objednatel
zajisti, aby jeho n6why zmdn di uplesndni pledm6tu dila spliovaly poZadavky stavebniho z6kona, obecnlich
poZadavkfl na v'-istavbu ve mdniplatndm ke dni n6whu a podminky veiejnopr6wich rozhodnuti vydanjch ve
vdci dila.

4. Soud6sti piedmdtu dila nejsou pr6ce a dod6vky, kterd nejsou uvedeny v Rozpodtu, i kdyZjsou uvedeny
v Dokumentaci. V piipadd nesouladu mezi ridaji v Dokumentaci a tidaji v Rozpodtu, m6 plednost Rozpodet a
uplatni se pouze fdaje v Rozpodtu.

5. Skrytou pfekdikou se rozsmi skutednost v mistd pln6ni, o kter6 plati,2e:
a) jeji existenci nemohl ke dni uzavleni tdto smlouvy zhotovitel najisto piedvidat na zdkladE prohlidky

mfsta plndni bezpotliti niveladniho piistroje, sond di jinlich detekdnich zalizeni nebo bez provedeni
wtfl di u.fkopt di jinjch obdobnfch zdsahtt, nebo bez odbom6ho statickdho posouzeni.

b) br6ni provedeni dila zpflsobem stanoven;im v Dokumentaci, nebo znemoifluje Y6dn6 dokondeni
pledmdtu dila, nebo neumoZiluje provedeni dilaza splndni ptedpokladu vyplj,vajiciho
z Dokumentace, nebo neumoZf,uje dokondeni dila provedenim mnoZstvi mdrnjch jednotek
praci/dod6vek uvedenjch v Rozpodtu.

Skrytou piek6Zkou dle t6to smlouvy jsou d6le geologick6 podminky v mistd plnEni, kter6 nesplrluji
hodnoty di limity piepokl6dand pro provedeni dila v Dokumentaci.

Zhotovitel neni povinen prov6ddt dilo od okamZiku zji5t6ni skrytd piekdiky na dile do okamZiku
uzavieni Dohody o zmdnd pfedmdtu dila s objednatelem, kterou bude stanoven postup poskytujici ieieni skrytd
piekdiky, doba a cenajeho provedeni. JestliZe v dobd piimdiend okolnostem a ridelu t6to smlouvy objednatel
neplijme n6vrh zhotovitele na Dohodu o zmdnd pledmdtu dilaposkytujici ieseni skrytd piekdiky, mriZe
zhotovitel od t6to smlouvy odstoupit.

V piipad6, Ze Dohoda o zmdnd pledmdtu dila poskytujici ieseni skrytd piekdZky nebude zahrnovat
ujednSni o zm6nd ceny dila, ani vr-fslovnd ujedn6ni, 2e cena dila nebude mdndna, bude cena dila zmdndna
zptisobem obdobnjm postupu stanovendmu pro zm6nu ceny dila v odst.2, dl.V t6to smlouvy, tak aby do ceny
byly zahrnuty a zohledndny v5echny novd zji5tdn6 skutednosti skryt6 piek6Zky, zejm. nav'.iSeni n6kladri na jeji
ieSeni.

Ujedn6ni o skryt6 piekdLce podle tohoto odstavce 5. il.[. t6to smlouvy ponech6v6 nedotdend
ustanoveni $2627 odst.l Obiansk6ho zfkoniku a neruSi jeho zdvaznost pro vztah zaloLeny touto smlouvou.

dl ur.
Misto pln6ni

1. Mistem pln6ni dila je:
- pozemek na parcelSch dle Dokumentace v katastr6lnim rizemi Doubraviice.

2. Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli misto pJndni vyklizend od movit'-ich vdci, ve stavu
umoZf,ujicim vdasn6 ai6dn6 provedeni dila, pisemnd - Zdpisem o piedani aptevzelimista plndni, nejpozddji do
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30 dnt od uzavi
plndni, urdeni pl
pheni, vfkres ur istd

materi6lu na pro
po
po zi se dle tdto smlouvy z odpovddnosti objednatele zatip add Skody na vedenich (voda, plyn, el. energie,tel uvy z odpovEdnosti objidn aiie'zatrylnost Z6pisu opled6ni apievzeti mista plndni.
3 ' obj misto plndni bylo po celou dobu prov6ddni dlla zcelapiistupnd pro pracovnilqy,
dodavatele a 

^otovitele 
k provedeni dila.

cl.rv.
Doba pln6ni

] Doba plndni podin6 dnem, kdy objednatel pied6 zhotoviteli v souladu s touto smlouvou misto plndni akondi uplynutim 120 dnri,
2: Doba plndni stanoven6 v odst.l tohoto dlfnku se prodlouZi o podet dnri prodleni objednatele spieddnfm mista trrlndni zhotoviteli v souladu s touto smlouvou, nebo o poert dni prbdteni objeinatele
s poskytnutfm soudinnosti k provedeni dila, nebo o podet dni prodleni buSronut.i" s phdnim svych z1vazktr
k zajiStdni piistupnosti mista plndni podle odst,3ct.fil. teto ,rnlouoy, nebo o podet dni prodleni ou;ednatele
S

3 smluvnimi partnery,nebo v drisledku poruSeni zhvazkuo v odst.l tohoto dldnku prodlouZena o podet dni
potiebnfch k provedeni oprav.
4' JestliZe dojde podle tdto smlouvy ke zm6n6 dila, a smluvni strany soudasnd rny'slovnd nedohodnou
zachovdni nebo zmdnu doby plndni, prodlouZf se doba plndni stanovend v odst.l tohoto ildnku o dobu, kter6je
obvykle tieba k r ealizaci dohodnutd zmdny .

5' Doba plndnf stanoven6 v odst.l tohoto dldnku se prodlouZi o podet dnri, o kter6 bude tieba pozdrLet
ci se rozumi zejm. klimatickd podminky, podasi), aby
i pr6vnimi pledpisy di pravidla obvyklych postupri

6ni pojicich hmot, nan65eni powchoqich hmot,
ii prov6ddni dila.

a) zjisti, Ze v6ci piedand objednatelem zhotoviteli k provedenf dila nebo pokyny dand objednatelem
k provedeni dila, zejm. Dokumentace jsou pro provedeni dfla nevhodno, n.uor

- dilo s nimi nebo podre nich neni vribec moznd provdst, a/nebo
- provedeni dila s nimi nebo podle nich by mohlo zprisobit vady dila, alnebo
- provedeni dila s nimi nebo podle nich podle by bylo v rozporu s platn;fmi pr6vnfmi piedpisy
(,i zdvaznymi technickjmi normami vztahujicimi se k dilu;

tak ode dne, kdy zhotovitel ozndmi objednateli 4istdni dle bodu a) do dne, kdy bud bude uzavien a dohoda
smluvn[ch sfiun o vttmdnC nevhodnlch vCc[ nebo unind pokynli (opravd Dokumentace), nebo do doby
pisemndho sddlenf objednatele, Le trvdna prov6ddni dfla Jtakor.-imi vdcmi nebo podle takovychpolcynri (podle

ovinen provdddt dflo. Doba pln6ni stanoven6 v odst.l
kdy zhotovitel neni povinen prov6ddt dilo na
o vjmhnd nevhodnttch vdcl nebo undndpokltnfi (optavd Dokumenlace), v dobd piimdiend okolnostem a ridelu tdto smlouvy , 

^tZ"kter6koli 
ze stran od

smlouvy odstoupit.

7 ' Doba plndni stanoven6 v odst.l tohoto dlfnku se prodlouZi o podet dnfi, ve kterych zhotovitel nebude
povinen prov6ddt pr6ce na dile z drivodu skrytd piekdZky podle odst.S ildnku II. tdto smlouvy nebo z drivodu
skryt6 piek6Zky podle 92527 odst.t Obdansk6ho zdkoniku.

b)
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ct. v.
Cena dila a zprisob zaplaceni

l. Cenadilastanoven6nazflkladlRozpodtujakopevn6anejvy5eptipustn6 prorozsahceldhodilajakje
vymezeno v il.II. t6to smlouvy,vyjma piipadu uveden6ho v odst.3 tohoto il6nku:

- VySe ceny dila bez dand z piidand hodnoty (d6le jen,,DPH") je: 4.579.000,-Ki
- VjSe DP}{ za piedpokladu uplatndni sazby DPH Ztoh je: 961.590,- Kd
- VfSe ceny dila s DPH je: 5.540.590,- Kd

Objednatel podpisem smlouvy prohla5uje, Ze pii vj5e uveden6m plndni neni z hlediska zdk. (:.23512004 Sb., o
dani z piidand hodnoty v jeho platn6mzn5ni osobou povinnou k dani, ai:e piijatd zdanitelnl plnEni nepouZije
vfhradn6 pro svou ekonomickou iinnost. V piipadd, Ze objednatel je osobou povinnou k dani (DPH) a plijatd
zdaniteln6 pln6nf pouZije vihradn6 pro svou ekonomickou iinnost, zavazuje se v souladu se zhk. d.23512004
Sb., o dani zpiidand hodnoty v jeho platndm zn6ni odvdst i6dn6 a vdas dafl zptidand hodnoty z v'-iSe uvedendho
plndni ptislu5n6mu finandnimu uiadu. V piipad6, Leby v drisledku nepravdivosti v,-fSe uvedendho prohl65eni a
nesplndni v'-iSe uveden6 povinnosti vznikla zhotoviteli jakdkoliv Skoda, je objednatel povinen ji zhotoviteli
nahradit.

2. Postup pii zm6n6ch dila:
JestliZe dohoda smluvnich stran o zmdnd dila bude zahrnovat navf5eni mnoZstvi mdrnjch jednotek

poloZek (dinnosti a dod6vek) v Rozpodtu, a jejich cena nebude dohodnuta nebo smluvni strany r{slovnd
neprojevi vflli prov6st zmdnu dilabez dohody o cend, bude cena dila nav'y'Sena o d6stku vypodtenou soudtem
n6sobkri velikosti jednotlivfch dohodnulich nav'-iSeni mnoZstvi mdrnfch jednotek poloZek Rozpodtu a jim
odpovidaj icich j ednotkorn-ich cen.

JestliZe dohoda smluvnich stran o zmdnd dila bude zahrnovat poniZeni mnoZstvi m6rnjch jednotek
poloZek (dinnosti a dod6vek) v Rozpodtu, ajejich cena nebude dohodnuta nebo smluvni strany vjslovn6
neprojevi vtli provdst zm6nu dilabez dohody o cend, bude cena dila poniZena o d6stku vypodtenou soudtem
ndsobkri velikosti jednotlivfch dohodnut'-ich poniZeni mnoZstvi mdrnlich jednotek poloZek Rozpodtu a jim
odpovidaj icich j ednotkovych cen.

V piipadech, kdy dohoda smluvnich stran o zmdn6 dila bude zahrnovat hmotnd vfsledky dinnosti nebo
dod6vek, kterd nejsou obsaZeny v poloZkdch Rozpoitu, bude cena dila naqfsena o dohodnutou cenu novfch
praci a dod6vek. Nebude-li jejich cena dohodnuta nebo smluvni strany vfslovnd neprojevi vrili provdst zmdnu
dilabez dohody o jeji cen6, bude cena dila nau.iSena o rn-iSi ceny, j akou za provedeni takovd zmEny dila stanovi
cenik stavebnich praci tzv."Cenovri soastavs (JRS" spoleinosti iIRS PRAHA, a.s. y cenovd hladind aktudlni ke
dni uzavlen[ dohody o zmdnd dila. Nebude-li moino cenu zjistit dle Cenovd soustqvy URS, bude cena dila
nav'j5ena o vy5i ceny, jak6 se za provedeni takovd zmdny dila obvykle plati.
3. DPH v cend dila s DPH uvedend v odst.l tohoto ildnku vychdni z aktuillnE platndho znEni zdkona
i.235l2004sb. Zhotovitel je opr6vndn zmdnit cenu dila s DPH prostlednictvim rn-iSe DPH, tak aby procentni
sazba DPH, kter6 se bude v den zdaniteln6ho plndni daf,ovdho dokladu vrtahovatna fakturovan6 plndni byla
v souladu se zndnim v t6 dob6 platndho z6kona upravujicim DPH.

4. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila s DPH pFevodem na riiet zhotovitele.

a) rihradami cen diti{ch plndnt s DPH. Uhrady kaZd6ho diliiho ptndni bude objednatel prov6d6t
vZdy nejpozddji do 14 dnrl ode dne, kdy mu bude dorudena faktura na d{lit plndni. Faktury na d{lit
plndn{bude zhotovitel vystavovat na ziikladd Soupisu provedenfch pracf a dod6vek, kterf bude
schvilenf objednatelem, nebo u kterdho se objednatel dostane do prodleni se schvdlenirn podle
odst.S tohoto il. smlouvy.

b) uhradou d6stky, kter6 bude zbyvat z ceny dila s DPH po odedteni rihrad na diliich plndni podle
pism. a) tohoto odst. il.V. smlouvy o dilo (zbytek ceny dila), nejpozddji do 14 dnri ode dne, kdy mu
bude dorudena faktura na zbytek ceny dfla. Fakturu na zbytek ceny dila mfiie zhotovitel vystavit
aL po plevzeti piedmdtu dila Zilpisem o plevzeti dilabez zjevn!,ch vad, nebo po odstrandni posledni
vady popsan6 v Zdpise o pievzeti dila.

5. Dlliimplndnimjsou v5echny pr6cea dod6vky, kter6 zhotovitel opr6vndnd zahrnul do Soupisu
provedenfch pracia dod6vek (d6lejen,,Soupis provedenj'ch praci"). Zhotovitelje opr6vndn do Soupisu
proveden;ich praci zahrnout pouze i6dnd provedend jednotky praci a dod6vek na dile. Nebude-li dohodnuto

4str.z8 SoD Z



jinak, zhotovitelje oprdvndn vyhotovit So
kalend6fniho mdsice, nebo ke dni pied6ni

Soupis provedenjch praci bude o
plndni ajeho cenov6ho ohodnoceni v soul

ostupng

eho dos

denych praci, pokud bude vyhotoveny
enddinich dnri ode dne, kdy mu ho

ir.vr.
Podminky

1 Objednatel poslcytne zhotoviteli veskerou sou i6dndmu a vdasn6mu provedeni dila.2. Soudinnost provede objednatel na vlastnf n6kl udinnosti objednatele je zejm6na:
ohlednd mista pJndni a prostor

o kter'-ich je v tdto smlouvd qislovnd stanoveno
rychmd blt dilo provedeno, vd. ve5keny'ch

kontrolovat prov6ddni dila nakontrolnich dnech,
mistd plndni. Terminy a dasy koniini kontrolnich dnrl

kontrolu zakryvanlchd6sti dila do 2 pracovnich dnrl o
na ndklady zhotovitele poLadovat odkryti tdch praci, kt
kontrole dtla a objednatel kjejich provedenfm nedal so
pracovnich dnfi od v!,zvy ke kontrole dila , objedtateln
stanovisko, plati, ie se zakrytfm souhlasi.
5' Stavebnideniknadilepovedepouzezhotovitel.Zhotoviteljepovinen zapisovatdostavebnihodeniku
vsechny skutednosti rozhodnd pro pladni dila, minimdlnd v rozsahu sianovendrnv $ 157 stavebn iho z6kona.
Stavebnf denik bude dostupny objednateli a dalSim osobiim opr6vndnfm dle stavebnih o zilkonak z6pisrim do
s.tavgbnihg deniku kdykoli v dobd provdddni praci n ile u oioby povdrend zhotovitelem k rischovd stavebniho
deniku. Zhotovitelzajisti, aby osobapovdienljimk - ^

pracina dile plitomna v mistd plndni, Objednatel bude
stavebniho deniku a prov6ddt do n6j z6pisy. KaZdSi pode

lryluvni stranou, di jejim zdstupcem, ze kerdho lze wd,it obsah vrile ohlednd ptedmdtu dila di doby dokondeni
dila di ceny dila bude zdva,znympisemnfm n6whem kuzavrenidohody. V kaZd5i kontrorni den a pii kaZd6
niiv5tdvd mlsta plndni se objednatel zavazuje:

- podepsat ditelnd v5echny dosud nepodepsand str6nky stavebniho deniku, na kterych bude z6pis od
zhotovitele (vZdy pied vyrrZenim jejich kopii)

- prov6st zdpis do stavebnfho deniku, a to minizAvEr tiskacimi o6. telem, zejm
prov6 deniku. obi
zaddtkempiislu5ndho jedn6ni zhotoviteli p"ied6no oruka
7' SFDI m6 pr6vo libovolnd nahliZlt do uzaviend smlouvy mezi objednavatelem a zhotovitelem, D6le mdSFDI pr6vo k zaji5t'ov6nf ve5ken-ich podkladri a ridajfr nutnych pro kontroiu hospod6rndho, ridelndho a
efektivniho nakl6d6ni s ridelovd poskyrnutymi finandnimi piostredky u zhotovitele.

il. vrr.
Pled6ni a pFevzeti dfla

l' zdvazekzhotovitele provdst a dokondit dilo dle tdto smlouvy je splndn pied6nim dfla v souladu s toutosmlouvou, objednatel se zavazaje dostavit se do mista plndni k protriidce aplevzetipiedmdtu dila di jeho d6sti
urdend zhotovitelem k plevzeti (dilo di jeho drist d6le uvaoenylato ,,piedmdt pied6ni,) v den a v dase
stanovendm ve vyzvd dorudend objednateli. Dorudenim vyzvy se rozumi rez jeji zaps6nido stavebniho deniku.
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2. O prubdhu pievzeti piedmdtu pted6ni polidi zhotovitel z6pis, dtie ,, Z6pis o pievzeti dila", na kter6m
uvedejeho poiadovd dislo. Zhotovitel umohri objednateli, aby provedl do Z6pisu o pievzeti dila vlastni
vyj 6dieni k prubdhu pi evzeti. Z6pis o plevzeti dila podepsanf obdmi smluvnlmi stranam i je povaLov6n za
pisemnou dohodu o ve5ker'-ich ujednrinich v n6m uveden}ich, s u-ijimkou t6ch bodri, o nichZ kterrikoli smlu.rmi
strana v'jslovnd uvede, Ze s nimi nesouhlasi.
3. Objednatel zajisti prohlidku piedmdtu pied6ni tak, aby byla provedena s odbornou pddi v den a v dase
stanovendm vevyzvl dorudend objednateli podle odst.l. tohoto il6nku. Objednatelje povinen zajistit zapsdni
v5ech vad a nedoddlkri zji5tdnjch pii prohlidce do Zdpisu o pievzeti dila.
4. JestliZe dilo nebude mit vady v okamZiku prohlidky podle odst.3. tohoto ikinku, nebo objednatel pti
prohlidce piedmdtu dila podle odst.3. tohoto dlfnku nezjisti vady, nebojestliZe zji5tdnd vady nebudoubranit
bdZn6mu uLili dila, bude dle tdto smlouvy vi:dy platit, Ze piedmdt piedrini je dokonden a objednatel je povinen ho
bezodkladnd plevzit od zhotovitele aplevzetipotwdit do Zbpisu o pievzeti dila.
5. Objednatel v den a v dase stanovendm ve rnizvd dorudend objednateli podle odst.l. tohoto il6nku
provede drikladnou prohlidku mista plndni a ostatnich prostor, kterd zpiistupnil zhotoviteli k provedeni dila a
do Z6pisu o pievzeti dila uvede Skody, o kteqfch se domniv6, Ze je zhotovitel zprisobil v mist6 pln6ni, nebo
v prostorech, kter6 zpiistupnil zhotoviteli k provedeni dila. O 5kod6ch, kterd nebudou uvedeny v Z6pise o
pievzeti dila se bude aZ do prokhzdni opaku mit podle tdto smlouvy zato, Le v dob6 plevzetipiedmdtu pted6ni
nebyly.
6. Zhotovitel odstrani vady popsan6 v Zfpisu o plevzeti dila z titulu odpovddnostizavady
v dohodnut6m terminu nebo do 15 dnri ode dne pievzeti piedmEtu pied6ni. Objednatel se zavantje bezodkladnd
potvrdit i6dn6 odstrandni vad di nedod6lkfl pievzat6ho ptedmdtu zhotoviteli pisemnd do Zflpisu o plevzeti dila di
do jin6 listiny piedloZend zhotovitelem.
7 . Nebude-li dohodnuto jinak, objednatel neni opr6r.ndn dilo, ani d6st dila, jakkoli uLivat, ato aL do doby
neZ dilo bude v celdm rozsahu pievzato od zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen misto plndni dila vyklidit do 7 dnri ode dne pievzeti dilabez vad nebo do 7 dnri
ode dne schvdleni odstrandni vad pievzat6ho dila.
9. Vyjma zkou5ek na dile, jejichZ provedeni platn6 pr6vni piedpisy piedepisuji k pted6ni dila objednateli,
zhotovitel neni povinen prov6st na dile Z6dn6 zkou5ky, o kter-ri'ch tato smlouva vry'slovnd nestanovi, Le je m6
prov6st zhotovitel. Neprovedeni zkouSky, ke kterdmu neni zhotovitel povinen, nebude vadou dila ani drivodem,
pro ktery by objednatel byl opr6vn6n od ztrotovitele piedmdt dila nepievzit.
10. Vyjma pisemnosti ohlednd provedeni dila, jejichi:, dod6ni platnd pr6vni piedpisy piedepisuji k pied6ni
dila objednateli, zhotovitel neni povinen dodat objednateli Zddnd pisemnosti, o kterych tato smlouva v'-islovnd
nestanovi, Le je md zhotovitel dodat objednateli. Nedod6ni pisemnosti, ke kterdmu neni zhotovitel povinen
nebude vadou dila ani drivodem, pro kter'_i by objednatel byl opr6vndn od zhotovitele piedmdt dila nepievzit.

dt.vrrr.
Odpovddnost zhotovitele za vady dila

L Zhotovitel poskytne objednateli z6ruku na jakost stavebniho dila v ddlce 66 mEsicri od plevzeti dilana
objednatelem,
2. Oznfmenf vad dfla, zalderd odpovid6 zhotovitel, musi bit provedeno objednatelem v z6rudni dobd,
pisemnou formou (pisemn6 reklamace) a dorudeno prokazatelnd zhotoviteli. Objednatel v ozndmeni vad vLdy
vady popi5e a uvede, jak se projevuji.
3. Yady ozn6men6 dle odst.2 tohoto il6nku, pokud za nd odpovid6 zhotovitel, budou odstrandny opravou,
a nebude-li to piimdlend vlznamu vady, bude poslcytnuta sleva odpovidajici vy5i Skod zprisobenfch
prokazateln6 tdmito vadami objednateli. Odstrandni vad provede zhotovitel ve lhritd sjednan6 a nedojde-li k
dohodd o tdto lhritd, tak ve lhritd piimdiend.
4. Zar:vka se nevztahuje na vady dila zprisobend:

a) v dfrsledku vad provedeni dinnosti v mist6 pln6ni, kter6 nebyla pfedmdtem dila, a kterou neprovedl
zhotovitel;
b) bdhfm opotiebenim;
c) obvyklfm ribytkem materi6lu;
d) vadnou ridrZbou nebo zanedb6nim pokynri zhotovitele kjeho uZiv6ni;
e) neodbornjm z6sahem v d6stech dila, kdeje obvykld di rnfrobci tdchto d6sti dila doporuden6 pouZit
sluZeb osob pracujiclch s odbornou p6di,
f) pouZitim v miie, kter6 neni obvykl6 nebo piim6ien6 ridelu dila;

5. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel r:udiza ripJnost a kvalitu Dokumentace di jinfch pisemnich
podkladri, podle kterych mdbyr dilo provedeno. Zhotovitel neodpovid6 zavady dila, kter6 vypl!,vajize
skutednosti, Ze se zhotovitel neodchflil od popisu provedeni dila v Dokumentaci, nebo v dohodd s objednatelem
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n s*nytt podkladech, podle kter".ich ma byt dilo provedeno. Zhotovitel tak6 neodpov id6 zavadyd eprovedeni ptaci, jejiiht'provedeni Dokumentacg nebo dohoda s objednatelem, nebo jin.fP kprovedeni dila, neuv6di.

zhotovitel, uhradi obj ednatel zhotoviteli veskerd n6kladv
straflov6nfm tdchto vad (zejmlnan6kladri na reklamace u
ch pracovnfkri, n6kladri na piepravu zaiizenl a
zfdashrdnfch pracovnfl<fl).
zhotovitele potwdit kaLd€,i6dn6 odstrandni vad di
d do Zdpisu o plevzeti dila di do jind listiny piedloZend

ilrx.
Smluvni pokuty

dila v dobd pinEnf stanovend podle t6to smlouvy,
zapoEaty kalend6ini den prodleni.

enim ceny dila vd.DpH, zaplaii zhotoviteli smluvni
en prodleni.

v souladu s touto smlouvou, zaplati
end6lni den prodleni .

dildiho plndni v souladu s touto smlouvou.
oda[i kalenddin{ den prodlenf,

"UA, 
na fdet opr6vndn6 strany do 14 dnri po

4.
rr nni d strany nanilltradu Skody zprisobend
Y Prr pokuta,5' Smluvni pokuty nelze zapodist proti jakdkoliv splatnd pohledavce druhd smluvni strany.

ir.x.
Odstoupeni od smlouvy

1' V piipadd odstoupeni odt6to smlouvy z jndho drivodu, neZ poruHeni smlouvy ze strany zhotovitele,
uhradf objednatel zhotoviteli pouze:

a) kterd bude od
Rozpodtu dvek
en6ch dle c

'HA, a.s. v cenovd hlqdind aktudlnf ke dni odstoupenf
od smlouvy;

b) Skodu, kter6 mu vznikne v drisledku neproveden}ich praci a dod6vek na dilo, vd. fhrad,
k jejichZ zaplaceni se zhotovitel do dne odstoupeni oa teto smlouvy jiZ smluvnd zavizal svym
dodavatehim na dile.

2' odstoupeni od tdJo smlouvy se nedotyk6 n6roku na ndhradu Skody vznikld porusenim t6to smlouvy, aniplatnosti ustanoveni o smluvnich pokut6ch.

ilxr.
ZiloEre(n6 ustanoveni1. a) Zhotovitel ujist'uje objednatele, Ze povdiil pana Ing. a, ter:777 72gz7s,e_mail:

o.prasek@tost.cz, aby ho zastupoval ve vztahu zaloLen|mroito
- jedn6ni s objednatelem
- prov6ddni z6pisri do stavebniho denfl<u
- uzavirdni dohod s objednatelem o upiesndnf di zmdn6 piedmdtu dila

ou@ou lffi';#ii"J,'ljffiT:;i3i;Tffi:'?,j",1,x';.":1,"?,1', 
e-mai':

- prov6dbni z6pisri do stavebniho deniku
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- kontrola dila (zejm. zakyvanychd6sti dila)
- schvalovdni dildich plndni (dle odst.5 dl. V. t6to smlouvy)
- pievzeti dila
- uzavtrdni dohod se zhotovitelem o upiesn6ni di zmdn6 dila,
-uzavirdni dohod se zhotovitelem o zmdn6 ceny dila

2. Rozpodet je Piflohou d.l t6to smlouvy. Dokumentace je Piilohou E.2 tlto smlouvy. Piilohy jsou
nedilnou soudAsti t6to smlouvy,
3. Neni-li stanoveno v t6to smlouvd jinak, lze vesker6 zmdny a dopliky tdto smlouvy provSddt pouze
pisemnou dohodou podepsanou obdma smlurmimi stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vy'tiscich s platnosti origin6lu, znichLkaZd6 smluvni strana obdrZi
jeden podepsanj exempl6i.
5. Stane-li se ndkterd ustanoveni tdto smlouvy neplatn;im, zttstbvhplatnost ostatnich ustanoveni nedotdena, s
tim,2e namisto neplatndho ustanoveni se pouZiji ustanoveni obdanskdho z6koniku, kter6 nejvice odpovidaji
fmyslu smluvnich stran z neplatndho ustanoveni.
6. Souhlas s uzavienim t6to Smlouvy o dilo dalo zastupitelstvo obce Dobravdicejedn6nim konan6m dne
21.1 2.201 5, usnesenim (,. 97/1 5.
7 . Obd smluvni strany shodnd prohla5uji, Ze obsahu t6to smlouvy porozumdly a Le je v plndm souladu
s jejich vtli a na drikaz toho piipojuji svd podpisy.

V Doubravdicich dne 22.12.2015

Obj ednatel: Obec Doubravdice

jm6no a piijmeni: Jaroslav Prkno

funkce: starosta

V Leddi nad S6zavou dne2I.l2.20I5

Zhotovitel: Tost.cz, s.r.o.

jmdno a piijmeni: Franti5ek Vaviidka

funkce:jednatel

podpis:..

K"g
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K6d:

Stavba:

JKSO:

Misto:

C7-CPY:

Objednavatet:

Obec Doubravtice

Zhotovitel:
Vypl6 fdaj

Projektant:

SELLA AGRETA s.r.o.

Zpracovate[:

Ing. Milan Petr

SOUHRNNY IIST STAVBY
8/2014

Rekonstrukce chodnik0 Doubravdice

82229
Obec Douvravdice
452331 00-0

CC-C7:

Datum:

C7-CPA:

2112

26.11.2015

42.11.1

Vypti fdaj
Vypti 0daj

IC:

Dtd:

IC:

Dti:

ti:
Dtd:

te:

Dte :

Ndktady z rozpodt0
Ostatni n6ktady ze souhrnn6ho tistu

Cena bez DPH

4 579 000,00
0,00

4 579 OOO,0O

DPH z6ktadni

sniien6

21,00%

15,00%

4 579 000,00

0,00
961 590,00

0,00

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

qgqqt a podpis: Razitko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razftko

5 540 590,00
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REKAPITULACE OBJEKTU
8/2014

Rekonstrukce chodnik0 Doubravdice

Obec Douvraviice

Obec Doubravdice

STAVBY
K6d:

Stavba:

Misto:

0bjednavate[;

Zhotovite[:

Datum:

Projektant:

Zpracovate[:

SELLA AGRETA s.r.o.

Ing. Milan Petr

Cena bez DPH [CZK] Cena s DpH [CZK]

1) Naklady z rozpodt0

0812014- tO 01 Chodnfky

0812014' to 03 Nasvdtlenf piechodfi
I

2) Ostatni naklady ze souhrnn6ho listu
ostatni n6ktady

Vyptfi vtastni

Vypti vtastni

Vypti vtastni

Celkov6 naktady za stavbu 1l + 2l

4 579 000,00

4 270 560,00

309 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 579 000,00

5 540 590,00

5 167 377,60

373 212,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 540 590,00
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KRYC1 LIST ROZPOdTU

Rekonstrukce chodnik0 Doubraviice

0812014-1 - lO 01 Chodniky

Stavba:

Objekt:

JKSO: 82229
Misto: Obec Douvraviice

Objednavatel:

Obec Doubraviice

Zhotovitel:

tendr

Projektant:

SELLA AGRETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Mitan Petr

CC.C7:

Datum:

te:

Dtd:

IC:

Dte :

td:

Dtd:

ld:

Dtd:

26.11.2015

N6ktady z rozpodtu
Ostatnf n6ktady

Cena bez DPH

4 270 560,00
0,00

4 270 560,00

DPH z6ktadni

sniien6

21,00%

15,00%

4 270 560,00

0,00
896 817,60

0,00

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razftko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razftko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razftko

5 167 377,60
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REKAPITULACE ROZPOETU

Rekonstrukce chodniki Doubraviice

0812014-1 - tO 01 Chodnfky

Obec Douvraviice

Obec Doubraviice
tendr

K6d - Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovate[;

Stavba:

Objekt:

Mfsto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

26.11.2015

SELI-A AGRETA s.r.o.
Ing. Mitan Petr

1) N6klady z rozpodtu

HSV - Prdce a dod6vky HSV

1 - Zemnf pr6ce

2 - Zakt6d6ni

3 - Svist6 a komptetnf konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubni vedenf

9 - Ostatnf konstrukce a pr6ce-bour6ni

99 - Piesun hmot

VP - Vfceprdce

2) Ostatni niiklady
Taiizeni staveniSt6

Projektov6 pr6ce

Uzemni vtivy

Provozni vlivy
Jin6 VRN

Komptetadni dinnost

Celkov6 n6klady za stavbu 1) + 2l

Cena cetkem [CZK]

4 27O 560,00

4 270 560,00

914 097,60

12 960,00

23 992,80

2 346 614,40

g 545,00

g1g 666,25

45 693,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 270 560,00
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ROZPOEET

Rekonstrukce chodnikri Doubravdice

0812014-1 - lO 01 Chodniky

Obec Douvravtice

Obec Doubraviice
tendr

Stavba:

Objekt:

Mfsto:

Objednavatet:
Zhotovitet:

Datum:

Projektant:
Zpracovate[:

26.11.2015

SELLA AGRETA s.r.o.
Ing. Milan Petr

N6klady z rozpodtu

HSV - Pr6ce a dod6vky HSV

4 270 560,00

4 270 560,00
1 - Zemni or6ce 914 097,60

dtaiba vjezdy

53+26

star6 chodnfky z6mkov6 dt.

876+29

Soudet

79,000

905,000

984,000

113106123
Rozebr6nf dlaieb nebo dilci komunikacf oro

2 K 113107223
Odstrandni podktadt nebo krytri s o tt. vrstvy do
200 mm m2 984,000 98,00 96 432,0C

dtaiba vjezdy

53+26

star6 chodnfky z6mkov6 dt.

876+29

Souiet

79,000

90s,000

984,000

K 113107242
odstraneni podktadu pt pies 200 m2 iiviinyich tt
100 mm m2 429,50C 45,00 19 327,50

k niivsi

60

z6sah do vozovky

(609+1 30)-0,5

Soudet

60,000

369,500

429,500

4 K 113154253
Fr6zovdni iiviin6ho krytu tt 50 mm pruh i 1 m
pt do 1000 m2 s piek6ikami v trase

m2 739,000 25,00 18 475,00

piefrezoviini k napojeni

(609+1 30).1

st6v. n6jezdy a chodniky

609 + 600+130 1 339,000

6 K 1 20001 1 01
)ffplatek za ztiieni vykop6vky v blizkosti
rodzemniho vedenf m3 37,770 320,00 12 086,40

37,77 37,770

K 120901121
Bourdni zdiva z betonu prost6ho prokt6daneho
kamenem m3 3,000 4 500,00 I 3 500,0(

opdrka p0vodni

3,000

8 K 121103111
Skqivka zemin schopnfch zrlrodndni v rovin6 a

ivahu do 1:5 m3 37,50( 65,00 2 437,50

rabatko za chodnikem

250.0,1 5 37,500

9 K 122302201
Odkop6vky a prokop6vky nezapaien6 pro sitnice
objemu do 100 m3 v hornin6 ti. 4 m3 1 43,30C 149,00 21 351,70

svan

37

chodniky
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Hloubeni nih 5 do 600 mm v hornin6 ti. 3

1 20-0,3.0,3

Soudet

svan

JI

trativod pod chodnfkem

1 20*0,3*0,3

vlikopdvky pro chodniky
(876+29)-0, 1 0+ (53+26).0,20

rabiitko za chodnfkem

250-0,1 5

Souiet

svan

5t

trativod pod chodnfkem

1 20.0,3.0,3

4ikopdvky pro chodniky

(876+29)*0, 1 0+ ( 53+26)* 0,20
rabatko za chodnikem

250'0,1 5

Souiet

37,000

1 0,800

1 05,300

37,000

1 0,800

1 06,300

37,500

191,600

Vodorovn6 piemist6ni do 1000 m
z horniny tf, 1 ai 4

Vodorovn6 piemistdnf do 10000 m
uj'kopku/sypaniny z horniny tf. 1 ar.4

13 K 167101102
NaktiidSni rnl'kopku z hornin ti. 1 ai 4 oies 1OO

m3 m3 191,60C 69,00 13 220,40

svah

37

trativod pod chodnikem

1 20-0,3.0,3

vlikopavky pro chodnfky

(876+29)*0, 1 0+(53+26).0,20

rabatko za chodnikem

250.0,1 5

SouEet

37,000

1 0,900

1 06,300

37,500

191,600
14 | K 1171201201 Utoieni sypaniny na sktiidky m3 I 154,10( 10,0c 1 541,00

svah

37

trativod pod chodnikem

1 20*0,3'0,3

vfkop6vky pro chodniky
(876+29)*0, 1 0+(53+26)*0, 20

Souiet

37,000

1 0,900

1 06,300

1 54,1 00
15 | K 1181102302 Uprava ptiin6 v z6iezech se zhutn6nim m2 I 1 809,150 21,00 37 992,1

z6sah do vozovky

(609+1 30)*1

dtaiba vjezdy

53+26

sta16 chodniky ziimkov6 dt.

876+29

Soudet

739,000

79,000

sp6r i 4 mm ht do 100 mm

Piiptatek ZKD i km piemistEni suti a
10 176,183 152 642,75
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MJ Mnoistvi J.cena [CZK]

997211511
Vodorovna doprava suti po suchu na vzd6tenost

997211611 suti na dopravni prostiedky pro

Zakt6ddni

20 K 11561111 ffptn odvodilovacich ieber nebo trativodrl-
<amenivem hrublim drcenfm frakce 4 ai 16 mm

m3 1 0,90c 1 200,00 1 2 960,00

0096012

trativod pod chodnikem

1 20*0,3*0,3

nopovd f6l.ie 5 0,5m d6tky 120m vi. ukonieni
tiStou

120.0,6

1 0,800

Svist6 a kompLetni konstrukce ?2 ()0t
21 K 711161313 lzotace proti zemni vlhkosti st6n nopowmi

fotiemi pro b6in6 podminky m2 72,000 98,0( 7 056,00

f6lie multifunkini profilovand (nopovd) O\S x

a montiii lapaie stie5nich splavenin

5,0005

i
5

Komunikace

53+26

star6 chodniky z6mkovii dt.

876+29

Souiet

79,000

905,000

984,000

24 | M 1ss2441010 lopai stieinich splavenin - geiger DN 125 mm kus 
l

5,000 
| I 486,00 7 430,00

451561111
LoZe pod dtaZby z kameniva drcenEho drobn6ho

26 | K 1564851111 Podktad ze it6rkodn6 SD tt. 1s0 mm m2 79,000 178,00 14 062,00
dlaiba vjezdy

53+26 79,000
77 | K 1s64861111.1 Podktad ze Stdrkodrt6 sDa tt 200 mm m2 1 274,5001 250,0( 31 8 625,00

131111

Vozovka za obrubnfkem

(609+1 30)*0,5

star6 chodniky z6mkov6 d[.60

876+29

Souiet

(609+1 30).0,5

369,500

905,000

1274,500

29 K 5651351 1 '1
Asfattow beton vrstva podktadni ACp 16
(obatovan6 kamenivo OKS) tt 50 mm i do 3 m

m2 369,500 350,00 129 325,00

vozovka za obrubnikem

(609+1 30).0,5 369,500

30 K 567122114
Podktad z kameniva zpevn6n6ho cementem KSC
I tt 120 mm m2 82,160 240,0c 19 718,40

dtaiba vjezdy

53+26

107

79,000

107,000

31 K 572340111
Vyspravenf krytu komunikaci po piekopech
ptochy do 15 m2 asfattovlim betonem ACO (AB)
tt 50 mm

m2 1 07,000 450,00 48 1 50,00

32 K 573111112
Postiik iivitn! infittraini s posypem z asfaltu
mnoistvi 1kglm2 m2 369,50C 50,00 18 475,00

(609+1 30).0,5
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(609+1 30).1

Souiet

MJ Mnoistvf J.cena [CZK] Cena_celkem

spojovacf ze sitniini emulze v

34 K 577134111
Asfattovli beton vrstva obrusna ACO 1 1 (ABS) tf.
I t[ 40 mm 5 do 3 m z nemodifikovan6ho asfattu

m2 739,000 360,00 266 040,00

609+1 30

35 K 577165111
Asfattovyi beton vrstva obrusn6 ACO 16 (ABH) ta
70 mm 5 do 3 m z nemodifikovan6ho asfattu

mt 369,500 630,0c 232785,00

(609+1 30).0,5

star6 chodniky z6mkov6 dt.

876+29

596211113
Kladeni z6mkov6 dtaiby komunikaci pro peli tt

37 ) tt s92451100
dloiba skladebnd HOLLAND HBB 20xt0x6 ci
piirodni m2 911,U0 199,00 181 296,96

dtaZba

876 876,000

38 K 596211114
Priptatek za kombinaci dvou barev u ktadeni
betononlch dlaieb komunikacf pro p65i tt O0

mm skupiny A
m2 29,00c 2s,00 725,00

dlaibo zdmkovd PROIIIENADA slepeckd 20xt1x6

skladebnd HOLLAND HBB 20x10x8 cm

t9 29,000

40 K 596211211
Kladeni z6mkov6 dtaiby komunikaci pro pdli tt
80 mm skupiny A pt do 100 m2 m2 79,000 235,0C 18 s65,00

42 K 596211214
Piiptatek za kombinaci dvou barev u ktadeni
betonornj'ch dlaieb komunikaci pro p6ii tt 80
mm skupiny A

m2 26,000 25,00 650,00

26 26,000

27,U0

,6^000

45,000

45J00

26

43 lvl 5924s1230
dlaibo zdmkovd PROT ENADA 20xt0x| cm
barevnd m2 27,U0 299,m I084,96

44 K 599141111
Vyptn6nf sp6r mezi sitniinfmi ditci iiviinou
z6[ivkou m 745,000 85,0( 63 32s,00

61 5+1 30

609

7

45 K 916131213
lsazeni sitniiniho obrubniku betonov6ho
itojat6ho s bodni op6rou do loie z betonu
rrost6ho

m 609,000 329,00 200 361,00

46 M 592174920
obrubnik betonovy silniini ABO 1-tS 100x10x30
cm kus 633,360 178,M | 12 738,08

609,000

633,360

60r,.000

600,000

600^000

609

47t K 916331112 lOsazeni 
zahradniho obrubnfku betonoveho do

lto2e z betonu s bodni oo6rou m 600,00( 260,00 1 56 000,00

600

48 M 592173030
obrubnik betonovy zohrodni piirodni ieda ABO
6/20 50x5x20 cm ,(us 1 248,000 48,00 59 904,00

Rusl mspotfebo:

1 200,000

1 30,000

49 K 916431111
lsazeni bezbari6roveho n6jezdov6ho
)etonov6ho obrubniku do betonov6ho toie tt
150 mm

m I 30,000 410,00 53 300,00

30

on
00.

30

1

1
1

1 30,000

8 - Trubni vedeni

50 M 592174680
obrubni k betonovy si lniini ndjezdovy Standard
100x15x15 cm kus 135,2M 145,00 19 604,00

sl I K 1722219191 Jpemont6iazp6tn6mon
8 545,00

Strana 8 z 14



MJ Mnoistvf J.cena [cZK] cena celkem

riprava utidniho vstupu nebo vpusti do

9 - Ostatni konstrukce

49,5 49,500

a o

53 K 171101101
Utoieni sypaniny z hornin soudEn,.icn do nasypli
zhutn6nich na 95 % ps m3 49,500 32,00 1 584,00

54 | lt 1583441970 litdrkodrt'lrakce 0+z t I e4,0501 3e0,001 36 67s,s0
niisyp k n6vsi

49,5
49, s00

914111111 svisl6 dopravni znaiky do vetikosti 1 m2

/g

5l K 914511112
Mont5i sloupku dopravnfch znaiek O6tt<y Oo l,S
m s betonoWm zdktadem a patkou kus 1 2,000 850,00 1 0 200,0c

12 12,000
58 ] M 4U44NN lznoiko doprowi svistd kus , t2,unl | 4so,N - t? 400fr

12
1 2,000

s9 ) tA 14044522s0 lstoupekzn AO - en kl_t2,no, 600,00i 7200,00
IL

12,000

1Z
1 2,000

61 K 915131112
Vodorovn6 dopravnf zna-eni retroreftexni bitou
barvou piechody pro chodce, Sipky nebo
svmboty

mt 277,000 560,0c 1 55 1 20,00

277 277,000

62 K 966006132
Odstran6ni znafek dopravnich nebo
orientafnich se sloupky s betonovli,mi patkami kus 1 0,000 120,00 1 200,0(

10

63 | K 1979097111.1 lpoptatekza skt6dku - ostatni zemina
svah

37

trativod pod chodnikem

1 20.0,3.0,3

qikop5vky pro chodniky

(87 6 +29 ). 0, I 0 + (5 3 +26 
) 
*0, 20

Souiet

671 K l9877dio lDopravn6inien!'rsk6opatieniDtO

99 - Piesun hmot

1 130,687

Piesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
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PC Typ K6d Popis MJ Mnozstvi J.cena [cZKl cena celkem
lczKl

K 0,00

K 0,00
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KRYCI LIST ROZPOETU

Rekonstrukce chodniki Doubraviice

0812014-3 - lO 03 Nasvdtleni piechodri

Stavba:

Objekt:

JKSO: 8ZZZ9
Mfsto: Obec Douvravdice

Objednavate[:

Obec Doubraviice

Zhotovite[:

tendr

Projektant:

SELI-A AGRETA s.r.o.

Zpracovate[:

Ing. Milan Petr

CC.C7:

Datum:

te:

Dte :

tl.

Dtd:

tl.

Dte :

ti.

Dtd:

26.11.2015

Niiktady z rozpoitu
Ostatnf ndktady

Cena bez DPH

308 440,00
0,00

308 440,00

DPH z6ktadnf

sniien6

Projektant

Datum a podpis: Razftko

Objednavatel

Datum a podpis: Razftko

64 772,40

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko

373 212,40
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Stavba:

Objekt:

Misto:

0bjednavatet:
Zhotovitel:

Obec Douvravdice

Obec Doubravdice

tendr

K6d - Popis

1) N6klady z rozpodtu

KOD - POPIS MONTAZE

D5 - POPIS MATERIALU

D6 - POPIS DODAVKY

D7 - POPTS HZS

D8 - VEDLEJSiNOZPOdTOVE NATUOY

VP - Vfceprdce

2) Ostatni n6klady

Taiizeni staveni5t6

Projektov6 pr6ce

lizemni vtivy

Provoznf vlivy
Jin6 VRN

Kompletadni dinnost

Celkov6 n6klady za stavbu 1l + Z\

Rekonstrukce chod nikfr Doubraviice

O8l2O14-3 - tO 03 Nasv6tlenf piechod0

REKAPITULACE ROZPOETU

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

26.11.2015

SELLA AGRETA s.r.o.
Ing. Milan Petr

Cena cetkem [CZK]

309 440,00

308 440,00

29 130,00

1 59 000,00

g 600,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

308 440,00
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ROZPOdET

Rekonstrukce chodnikri Doubravtice

O8l2O14-3 - tO 03 Nasvdtleni piechod0

Obec Douvraviice

Obec Doubravtice
tendr

Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednavate[:
Zhotovitet:

Datum:

Projektant:
Zpracovate[:

26.11.2015

SELI-A AGRETA s.r.o.
Ing. Mitan Petr

NSklady z rozpodtu

KOD - POPIS MONTAZE

308 440,00

308 440,002 I K 174872122p10 luronieniGoer0 oo sx+ Ki L_ l?,000] 20,001

vrvv

240,00

160

vytltieni trati kabetov6ho vedenf v zastaGn6m

1 60,000
a I K Va87z1Zzp1Z iWkopkabetov6ninyj.sOxrOOcmEmrf,c M | 160,000 200,001 32 000,00

160
1 60,000

1 600,0(
160

1 60.000

14 400,00
12 12,000

12,000
8 | K 17a872122p16 lfotie vlistraZna i.33cm M I 160,0001 5,00 800,00

1 60,000
zeminy na skt6dku,vi.uloieni na

to
1 6,000

1 400,0c
4

4,000
11 | K 17a872122p3 lkabetovdspojkaSVCZ 10-16mm2 KS | 1,0001 480,00 480,00

1 1,000
12 | K 17a872122p4 lsvorka SR02 KS I 14,0001 25,00 350,00

14 14,000
13 ) K !7a872t22p5 ]CvXV Ltxro 75OV ryUJ M | 60,0001 15,00 900,0(

60 60,000
14Lt< L4v7z1zzp6 lcvxv l"z,--sw 1vr4 M I 100,000i 20,0c 2 000,00

100 100,000
15 ) K )7a872122p7 lcyXy 3lxr,s 750v (vu) M | 120,0001 25,00 3 000,0(

120
1 20,000

16 | x VqWUnpA ldr6t FeZn rOnrrn tvr, 4 I 140,0001 40,00 5 600,0c
140 '140,000

2 800,00
140 140,000

D5 - POPIS MATERIALU
18 , tA ,345715330p18 ,odboind t orkowin SV gJ6.4 KS | 4,000) 650,00 2 600,@

4

14
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14,000

29 130.00

tgI u lttsztsssoptg l*ot"to 210,00
1

4,000

1,000
20 | r p4571533op20 svorka SR02 Ks | 14,0001 10,ool 140,00

21 tA 345715330p21 CYKY4Jxt0750V t | 60,0@1 50,00 3@0,@



MJ Mnoistvf J.cena [GZKJ cena_celkem

60,000

100
tvl | 100,(n0t 2t,0|l - ,tOOr\O

1 00,000
CYKY 3Jxl,5 750V

120 Waa,ooR
1 20,000

drdt FeZn 10mm

140
tYt | 140,0W 32,001 -- 44il0fr

140,000
25 til 1345715330D25 chrdniika Kopoflex KF 09040 M_L _149'0sl 11,o0l - t tao,oo

140
140,000

kopany pisek do trosy tl,lht\cn

-

W 29o,oo',----- a6a6p
1 6,000

D6 - POPIS DODAVKY

27 K )78472122p27
59 000.00J(vup vv ilq prsLiluu vc. osazenl 0o HD pE JS

KS 6,000 26 500,00 1 59 000,00

bezp a ti c ov!+ sV 6 t a. t, pii. in-rli oini r' uza r. r soo.
se svitidlem ltC2 ISjW, Wbojkou S-150W

6

D7 - POPIS HZS

6,000

28 , K l7847212ZpZB ,;cnozi,evizni zpraua
9 600

HOD | 16,00c 600,001 9 600,00
1 6,000

p8 - VEDLEJSI nOZpodrovE NAXr_loy
yl \Je472122p34 joop@r 0 500

soub | 0,300 35 000,001 10 500"0(
0,3

0,300
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1. Identifikační údaje 

a) Označení stavby 

 „Rekonstrukce chodníků Doubravčice“ 

 

b) Stavebník, nebo objednatel stavby 

Objednatel    : Obec Doubravčice 

Zastoupený:      : Jaroslavem Prknem starostou obce 

se sídlem     : Doubravčice 94 

PSČ      : 282 01 – pošta Česká Brod 

IČO      : 00235369 

DIČ      : CZ-00235369 

Tel     : 321 677 901 

E-mail:    : ou@doubravcice.cz 

 

c) Projektant, nebo zhotovitel projektové dokumentace 

SELLA&AGRETA s.r.o. 

Vrbová 655 

562 01 Ústí nad Orlicí 

Jednatel a odpovědná osoba ve věcech smluvních ing. Milan Petr 

Tel. 465 472 241 

Fax. 465 472 241 

e-mail  sella.agreta@seznam.cz 

Kontrola  - Alena Truhličková 

HIP   - ing. Milan Petr, aut. Ing.- Č. ČKAIT 0700829 

 Odpovědný projektant  voda - ing. Milan Petr, aut. Ing.- Č. ČKAIT 0700829 

 Odpovědný proj. doprava - Miroslav Vurbal.- Č. ČKAIT 0601573 

 Projektant  - Tereza Fiedlerová 

   

2. Základní údaje o stavbě 

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

 Urbanistické a funkční  řešení stavby je podřízeno záměru investora na rekonstrukci 

stávajících  chodníků a v nich uložené dešťové kanalizace a uličních vpustích. Veškeré 

rekonstruované chodníky a sjezdy jsou v současné době stávající a navazují na silnici druhé třídy 



SELLA&AGRETA s.r.o. 
Vrbová 655 

Ústí nad Orlicí  

Průvodní zpráva DSP/DOS             Rekonstrukce chodníků Doubravčice                              5 

II/113 a místní komunikaci. V současné době je již naplánována rekonstrukce silnice II/113, 

která musí být s touto stavbou zkoordinována!  

Stavba bude umístěna na pozemcích v k.ú. Doubravčice: 

Kat. území Par.číslo kulutra vlastník 

Doubravčice st.190 zast. plocha a 
nádvoří 

Obec Doubravčice, č.p. 94, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 60/3 zahrada Obec Doubravčice, č.p. 94, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 63/1 ostatní plocha Obec Doubravčice, č.p. 94, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 288/1 ostatní plocha Obec Doubravčice, č.p. 94, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 948/2 ostatní plocha Obec Doubravčice, č.p. 94, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 993/3 ostatní plocha Obec Doubravčice, č.p. 94, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 1001/1 ostatní plocha Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

Doubravčice 1001/2 orná půda Obec Doubravčice, č.p. 94, 28201 Doubravčice 

 

Sousední pozemky  

Kat. území Par.číslo kulutra vlastník 

Doubravčice st .1 zast.pl. a nádvoří 
SJM Vlnas Luboš a Vlnasová Markéta, Navrátilova 666/7, Nové 
Město, 11000 Praha 1 

Doubravčice st .2 zast.pl. a nádvoří 
SJM Janeček Jindřich a Janečková Radmila, č.p. 1 282 01 
Doubravčice 

Doubravčice 2/2 zahrada 
Kroupa Jaroslav, Krovova 557, Klánovice, 19014 Praha 
Kroupová Marie, č.p. 3, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 2/3 zahrada Jordáková Eva, č.p. 127, 28201 Doubravčice 
Doubravčice st .4 zast.pl. a nádvoří Mantoanová Jaroslava, č.p. 59, 28201 Doubravčice 
Doubravčice st .5 zast.pl. a nádvoří Žitná Irena, Bořivojova 1075/38, Žižkov, 13000 Praha 3 
Doubravčice st .6 /1 zast.pl. a nádvoří Smital Radek Bc., Břustkova 592/19, Výškovice, 70030 Ostrava 

Doubravčice st .9 zast.pl. a nádvoří 
Pospíšil Richard MVDr., Újezdec 9, 28601 Petrovice I 
Pospíšilová Yvona Ing., č.p. 28, 28201 Doubravčice 

Doubravčice st .10 zast.pl. a nádvoří Pertlíčková Jana, č.p. 228, 28802 Všechlapy 

Doubravčice st .12/2 zast.pl. a nádvoří 
Kroupa Jaroslav, Krovova 557, Klánovice, 19014 Praha 
Kroupová Marie, č.p. 3, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 57 zahrada 
SJM Vlnas Luboš a Vlnasová Markéta, Navrátilova 666/7, Nové 
Město, 11000 Praha 1 

Doubravčice 59/2 zahrada 
Diviš Václav, č.p. 230, 28201 Doubravčice 
Říhová Lenka, č.p. 230, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 60/1 zahrada 
Jirkal Martin, Hanzlíkova 527/13, Čimice, 18100 Praha 8 
Pešková Eva Ing., V kapslovně 2761/4, Žižkov, 13000 Praha 3 

Doubravčice 61/1 zahrada Mantoanová Jaroslava, č.p. 59, 28201 Doubravčice 
Doubravčice 61/3 zahrada Hrabánek Jindřich, č.p. 104, 28201 Doubravčice 
Doubravčice 63/1 ostatní plocha Obec Doubravčice, č.p. 94, 28201 Doubravčice 
Doubravčice 63/2 TTP Pertlíček Martin, č.p. 228, 28802 Všechlapy 
Doubravčice 65/2 zahrada Nechvíl Jaroslav, č.p. 35, 28201 Doubravčice 
Doubravčice 66/2 zahrada Bátorová Jana, V Malém Háji 353, 250 70 Odolena Voda 
Doubravčice 67/1 zahrada Froňková Zdeňka, č.p. 149, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 70/1 zahrada 
Hrdličková Marie, č.p. 43, 28201 Doubravčice 
Pačesová Marie, Přistoupimská 432/3, Malešice, 10800 Praha 10 

Doubravčice 71/2 ostatní plocha Obec Doubravčice, č.p. 94, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 71/8 zahrada 
Pastorek Martin, č.p. 69, 28201 Doubravčice 
Pastorková Lenka, č.p. 69, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 71/9 ostatní plocha Polák Milan, č.p. 64, 28201 Doubravčice 
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Doubravčice 71/10 ostatní plocha Pokorný Václav, č.p. 67, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 76/3 zahrada 
SJM Dvořák Martin a Dvořáková Michaela, č.p. 27, 28201 
Doubravčice 

Doubravčice 76/4 zahrada Chmelenský František, č.p. 96, 28201 Doubravčice 
Doubravčice 76/5 zahrada Douša Jaroslav, Zelená 408, 29442 Luštěnice 

Doubravčice 76/6 zahrada 
Stošová Marie, Na Pankráci 1252/67, Nusle, 14000 Praha 4 
Suchánková Marie, Kodaňská 651/22, Vršovice, 10100 Praha 10 

Doubravčice 76/7 zahrada Obec Doubravčice, č.p. 94, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 79/2 zahrada 

Divina Karel, Plavecká 402/10, Nové Město, 12800 Praha 2 
Divinová Alena Ing., Plavecká 402/10, Nové Město, 12800 Praha 2 
Divinová Michaela, Plavecká 402/10, Nové Město, 12800 Praha 2 
SJM Kuba Albín a Kubová Alena, č.p. 102, 28201 Doubravčice 
SJM Kulhánek Pavel a Kulhánková Eva, č.p. 101, 28201 
Doubravčice 
Šimáně Miroslav, č.p. 99, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 79/8 zahrada Pelc Tomáš, Omská 1354/6, Vršovice, 10000 Praha 10 

Doubravčice st .83 zast.pl. a nádvoří Bouček Jan, č.p. 48, 28201 Doubravčice 

Doubravčice st .84 zast.pl. a nádvoří 
SJM Cígler Miroslav a Cíglerová Helena, Lidická 378/27, Smíchov, 
15000 Praha 5 

Doubravčice st .85 zast.pl. a nádvoří 
SJM Cígler Miroslav a Cíglerová Helena, Lidická 378/27, Smíchov, 
15000 Praha 5 

Doubravčice st .86 zast.pl. a nádvoří Bátorová Jana, V Malém Háji 353, 250 70 Odolena Voda 
Doubravčice 86/1 ostatní plocha Obec Doubravčice, č.p. 94, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 86/3 zahrada 
Kotrchová Helena, Svatbín 59, 28163 Kostelec nad Černými lesy 
Nováková Helena, č.p. 105, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 86/8 orná půda 
Kotrchová Helena, Svatbín 59, 28163 Kostelec nad Černými lesy 
Nováková Helena, č.p. 105, 28201 Doubravčice 

Doubravčice st .87 zast.pl. a nádvoří 
SJM Jurajda Antonín a Jurajdová Ludmila, Vašátkova 819/28, 
Černý Most, 19800 Praha 9 

Doubravčice st .88 zast.pl. a nádvoří 

Boučková Eva, č.p. 57, 28201 Doubravčice 
Brabcová Miroslava, č.p. 108, 46843 Jiřetín pod Bukovou 
Kunová Marcela, č.p. 50, 28201 Doubravčice 
Štěpánková Věra, č.p. 65, 28914 Hořany 

Doubravčice 98 zahrada 
SJM Votýpka Bedřich Ing. a Votýpková Helena, Lublaňská 1002/9, 
Vinohrady, 12000 Praha 

Doubravčice st .102 zast.pl. a nádvoří 
SJM Votýpka Bedřich Ing. a Votýpková Helena, Lublaňská 1002/9, 
Vinohrady, 12000 Praha 

Doubravčice 106/2 zahrada Jordáková Eva, č.p. 127, 28201 Doubravčice 

Doubravčice st .108 zast.pl. a nádvoří Polák Milan, č.p. 64, 28201 Doubravčice 

Doubravčice st .110 zast.pl. a nádvoří Růžičková Hana, č.p. 66, 28201 Doubravčice 

Doubravčice st .111 zast.pl. a nádvoří Pokorný Václav, č.p. 67, 28201 Doubravčice 

Doubravčice st .116 zast.pl. a nádvoří 
Pastorek Martin, č.p. 69, 28201 Doubravčice 
Pastorková Lenka, č.p. 69, 28201 Doubravčice 

Doubravčice st .132 zast.pl. a nádvoří 
Kroupa Jaroslav, Krovova 557, Klánovice, 19014 Praha 
Kroupová Marie, č.p. 3, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 
288/45 
 

ostatní plocha 
Holubička Roman Ing., Tusarova 1462/16, Holešovice, 17000 Praha 
7 

Doubravčice 
288/46 
 

ostatní plocha Bouček Jan, č.p. 48, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 
288/49 
 

ostatní plocha 
Holubička Roman Ing., Tusarova 1462/16, Holešovice, 17000 Praha 
7 

Doubravčice 
288/50 
 

ostatní plocha 
Holubička Roman Ing., Tusarova 1462/16, Holešovice, 17000 Praha 
7 

Doubravčice 288/51 ostatní plocha 
Holubička Roman Ing., Tusarova 1462/16, Holešovice, 17000 Praha 
7 



SELLA&AGRETA s.r.o. 
Vrbová 655 

Ústí nad Orlicí  

Průvodní zpráva DSP/DOS             Rekonstrukce chodníků Doubravčice                              7 

Doubravčice 291/1 zahrada 
Pospíšil Richard MVDr., Újezdec 9, 28601 Petrovice I 
Pospíšilová Yvona Ing., č.p. 28, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 291/2 zahrada Smital Radek Bc., Břustkova 592/19, Výškovice, 70030 Ostrava 

Doubravčice 301/2 ostatní plocha Švehlová Šárka, č.p. 55, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 304/1 zahrada 
SJM Jurajda Antonín a Jurajdová Ludmila, Vašátkova 819/28, 
Černý Most, 19800 Praha 9 

Doubravčice 
304/2 
 

zahrada 
SJM Jurajda Antonín a Jurajdová Ludmila, Vašátkova 819/28, 
Černý Most, 19800 Praha 9 

Doubravčice 309/2 zahrada 
Melich Oldřich, č.p. 112, 28201 Doubravčice 
Melichová Marie, č.p. 112, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 309/15 zahrada 
Melich Oldřich, č.p. 112, 28201 Doubravčice 
Melichová Marie, č.p. 112, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 309/16 zahrada SJM Bína Miroslav a Bínová Iva, č.p. 120, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 309/17 zahrada Kubiatko Štefan, č.p. 144, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 309/18 zahrada Baborský Tomáš Ing., č.p. 143, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 309/19 zahrada 
Honč Martin, Hnězdenská 587/18, Troja, 18100 Praha 
Hončová Jana Ing., Na Zelence 180, 33701 Ejpovice 

Doubravčice 309/20 zahrada 
SJM Doskočil Milan a Doskočilová Irena, č.p. 116, 28201 
Doubravčice 

Doubravčice 310/2 TTP Křečková Helena, č.p. 158, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 310/3 TTP Křečková Helena, č.p. 158, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 414 ostatní plocha Obec Doubravčice, č.p. 94, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 415/1 ostatní plocha Růžičková Kateřina, Gerská 1250/40, Bolevec, 32300 Plzeň 

Doubravčice 415/2 ostatní plocha 
Kroupa Jaroslav, Krovova 557, Klánovice, 19014 Praha 
Kroupová Marie, č.p. 3, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 415/3 ostatní plocha 

Kieweg Miloslava, č.p. 110, 28201 Doubravčice 
Kvasničková Valérie, Michnova 1625/1, Chodov, 14900 Praha 4 
Strnadová Miluše, V slavětíně 298/28, Horní Počernice, 19300 
Praha 9 

Doubravčice 415/4 ostatní plocha Krylová Hana, č.p. 19, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 415/6 ostatní plocha 
Borovská Zdeňka, č.p. 143, 28201 Břežany II 
Foltýn Václav, Sázavská 323, 28167 Stříbrná Skalice 

Doubravčice 948/1 ostatní plocha Obec Doubravčice, č.p. 94, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 948/3 ostatní plocha Obec Doubravčice, č.p. 94, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 988/2 ostatní plocha Obec Doubravčice, č.p. 94, 28201 Doubravčice 
Doubravčice 979 ostatní plocha Obec Doubravčice, č.p. 94, 28201 Doubravčice 
Doubravčice 1002 ostatní plocha Obec Doubravčice, č.p. 94, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 1030/1 ostatní plocha 
Jirkal Martin, Hanzlíkova 527/13, Čimice, 18100 Praha 8 
Pešková Eva Ing., V kapslovně 2761/4, Žižkov, 13000 Praha 3 

Doubravčice 1030/2 ostatní plocha Obec Doubravčice, č.p. 94, 28201 Doubravčice 

 

b) Předpokládaný průběh výstavby 

 - zahájení: 2016 nebo dle finančních možností objednatele 

 - etapizace a uvádění stavby do provozu: 

stavba bude postavena a uvedena do provozu po částech.  

První etapou bude výstavba  chodníků a nasvětlení přechodů viz. aktualizace PD pro SFDI.  

Rekonstrukce dešťové kanalizace bude následovat jako celek v druhé etapě. 
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− dokončení stavby:2016 nebo dle finančních možností objednatele. 

 

c) Vazby na regulační plán, územní plán, případně územně plánovací informace a  

 územní plán 

 Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Doubravčice.                                          

 

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

 Zájmové území se nachází v katastrálním území Doubravčice. Jedná se rekonstrukci  části 

chodníků, vjezdů k nemovitostem ,dešťové kanalizace a uličních vpustích. Součástí stavby budou 

i dva nové přechody pro chodce včetně nasvětlení nových přechodů i jednoho stávajícího 

přechodu. Chodníky  jsou ve špatném stavu a ztěžují přístup k nemovitostem a pozemkům. 

Všechny řešené sjezdy jsou stávající. Stavba nachází v zastavěném území a chodníky se dle 

stávajícího stavu po levé nebo pravé straně přimykají k silnici druhé třídy II/ 113.  

 Chodníky jsou umístěny vždy mezi krajem silnice a mezi stávající zástavbou jako jsou  

budovy, garáže, ploty a  přilehlé parcely.  Pozemky je svažité. Podél chodníků jsou na několika 

místech umístěny stávající opěrné zdi.  

 Dojde k bouracím pracím stávajících krytů chodníků a vytrhání obrubníků. 

 Vlivem stavby nedojde ke kácení stávající zeleně.  

 Na ploše zájmového území se nacházejí tato podzemní a nadzemní vedení a zařízení: 

Poř. č. Provozovatel, vlastník                  Druh vedení, zařízení              

 

1. 

ČEZ Distribuce, a.s. 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 

Podzemní vedení VN 

Podzemní vedení NN 

2 Obec Doubravčice 

Vodovod 

Veřejné osvětlení 

Dešťová kanalizace 

Splašková kanalizace 

3. 
Telefónica O2, a.s. Za Brumlovkou 

266/2, 140 22 Praha 4 
kabelová podzemní vedení 

 

 Informace o průběhu inženýrských sítí jsou předmětem obchodního tajemství a je 

možné je využít pouze pro tuto  projektovou dokumentaci ! 

 Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně v mapovém podkladu. 

 Jsou v kopiích přílohou „Doklady“. Všechny podzemní sítě se musí před započetím 

prací nechat vytyčit správci  jednotlivých sítí! 

Musí být splněny podmínky všech správců sítí uvedených ve vyjádřeních, které jsou součástí této 

PD! 
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 Před započetím stavby musí být u všech dotčených správců požádáno o souhlas s

  činností v ochranných pásmech a musí být dodrženy podmínky provádění stavební 

činnosti v ochranných pásmech dle vyjádření správců sítí.  

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní  

prostředí 

Stavba nebude mít  trvalý negativní dopad na kvalitu životního prostředí. Pouze při její realizaci 

dojde k dočasnému negativnímu působení.  Vlivem používání těžké stavební techniky dojde ke 

zvýšené hlučnosti a prašnosti blízkého okolí. Na zhotovitele stavby musí být ze strany 

objednatele (TDI)  kladen požadavek, aby tyto negativní dopady na životní prostředí po dobu 

realizace co nejvíce eliminoval !  Při provádění veškerých stavebních prací musí být zabráněno 

úniku  škodlivých ropných látek ze stavební techniky. 

 Na zdraví občanů stavba nebude mít negativní vliv.   

 

f) Celkový dopad stavby na dotčené území, a navrhovaná opatření 

 - vztahy na dosavadní využití území    

 V tomto případě se jedná o rekonstrukci a proto není nutno provést vyjmutí pozemků 

dotčených stavbou ze ZPF. 

 Území bude využíváno jako infrastruktura pro území . 

 - vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 

 Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, která řeší vztahy na ostatní 

plánované stavby v zájmovém území. 

 - změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 

 Nedojde k dotčení stávajících staveb, které by vyžadovaly změny nebo překládky.  

 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

 Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 

 

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 

k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby  

 Technické řešení ve fázi ohlášení. PD respektuje předjednané podmínky pro ohlášení 

stavby viz. doklady .  
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b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

 Technické řešení respektuje požadavky regulačního plánu. 

 

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

 

 Jako mapových podkladů byly použit mapy : 

 - přehledná mapa měř. 1 : 10.000 

 - katastrální mapa měř. 1 : 1.000 

 - geodetické podklady (výšk. a pol. zaměření) Landgeo s. r. o. 

  Miroslav Pačes 

  Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 – Smíchov 

 

d) Dopravní průzkum 

 Dopravní průzkum nebyl prováděn. Se zvýšením intenzity dopravy se nepočítá. 

 

e) Geotechnický průzkum a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 

  V rámci PD ohlášení stavby nebyl geotechnický a hydrogeologický průzkum vyhotoven. 

 

f) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 

rezervaci nebo je v památkové zóně 

 Stavba se nenachází v  památkové rezervaci nebo památkové zóně.  

 

4. Členění stavby 

a) Způsob číslování a značení 

 Stavba je řešena jako jeden celek – obsahuje tři inženýrské objekty. 

 

b) Určení jednotlivých částí stavby 

 Stavba je řešena jako jeden celek. 

 

c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

Stavba je řešena jako jeden celek se 3 inženýrskými objekty. 

IO 01 Chodníky 

IO 02 Rekonstrukce dešťové kanalizace 

IO 03 Veřejné  osvětlení 
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5. Podmínky realizace stavby 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

 Stavba bude prováděna bez vazby na jiné  připravované objekty technické infrastruktury. 

 

b) Uvažovaný průběh výstavby 

Stavba se bude realizovat jako celek. Nejprve budou realizovány sanace stávajících vrstev  

chodníků, na které naváže výstavba nových chodníků. Součástí stavby bude i nasvětlení 

přechodů. Průběh výstavby je závislý na klimatických podmínkách a finančních možnostech 

investora. 

 

c) Zajištění přístupu na stavbu 

Stavba je přístupná z místních komunikací a silnice druhé třídy II/113. Přístup k přilehlým 

nemovitostem bude zajištěn po celou dobu výstavby provizorními přejezdy.  

 

d) Dopravní omezení 

Před zahájením stavebních prací bude provedeno dočasné dopravní značení na příjezdových 

místních komunikacích, které bude odsouhlaseno Policií ČR-DI. 

 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 

převezmou jednotlivé části objektu po jejich ukončení 

 Vlastníkem stavby bude obec Doubravčice. 

 

b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

 Stavba bude užívána veřejností. Provozovatelem bude jejich majitel nebo určený správce. 

 

7. Předání části stavby do užívání 

a) Možnosti postupného předávání části stavby do užívání 

 Stavba chodníku bude do užívání předána jako jeden celek. 

 

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

 Stavba nebude užívána před jejím dokončením. 
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8. Souhrnný technický popis stavby 

8.1. Celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje základní technické 

parametry 

 Projektovaný rozsah 

 Technické řešení respektuje požadavek investora (objednatele) na zvýšení kvality 

dopravní obslužnosti v zájmovém území. 

 

IO 01Chodníky 

 Projektová dokumentace je zpracována s ohledem na potřebu zlepšení kvality povrchu 

stávajících chodníků. Povrch bude dlážděný. Řešená stavba je rekonstrukce stávajících chodníků 

a proto je respektováno stávající šířkové i výškové uspořádání dotčených ulic. Chodníky jsou 

převážně šířky 1,50m (dle skutečného stavu). Řešené vjezdy k pozemkům jsou všechny stávající. 

 V místech kde se chodník dotýká stávajících staveb jakou jsou domy a plotové obezdívky 

musí být mezi chodníkem a stavbami umístěna svislá nopová izolace. Nopová izolace bude 

upevněna dle návodu výrobce a to plastovými kotvící hmoždinkami. Horní okraj bude zakončen 

pomocí Z lišty z pozinkovaného, titanového nebo měděného plechu. Tato lišta bude upevněna 

pomocí nerezových řebíků, šroubů či hmoždinek. Pod skladbou chodníku bude u budov a 

podezdívek vytvořen drenážní prostor o rozměrech 300x300 mm, který bude zasypaný štěrkodrtí. 

Tato drenáž bude svedena do stávajícího odvodnění. 

 Při řešení dopravního prostoru byl dodržen požadavek na zachování průjezdního 

prostoru pro vozidla hasičských záchranných sborů (ČSN 73 0802 a navazujících norem o 

požární bezpečnosti staveb). 

 

Celkové řešení je patrné z přílohy C.1.2.1. „Situace stavby“.  

Úsek Délka 

(km) 

Šířka chodníku 

(m) 

Podélný sklon 

(%) 

Příčný sklon 

(%) 

Kryt 

A1 0,559 18 
1,50 – 1,75 (výjimka 

1,30m) 
3,64 – (-7,64)   jednostranný     2,00 dlažba 

B1 0,019 60 1,50  (-1,33)   jednostranný     2,00 dlažba 

B2 0,028 65 1,50 (výjimka 1,30m) (-1,72)   jednostranný     2,00 dlažba 

B3 0,035 59 1,50  1,23 – (-0,41)   jednostranný     2,00 dlažba 
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IO 02 Dešťová  kanalizace 

Rekonstrukce dešťové kanalizace sestává ze systému 4 částí kanalizačního sběrače „A“ , uličních 

vpustí a přípojek od uličních vpustí. 

 Jako materiál sběrače  je navrženo PVC DN 300 mm SN 8 a u přípojek k UV je použito 

PVC 150 mm SN 8. 

Sběrač Materiál Profil Délka 

A1 PVC 300 mm 287,82 m 

A2 PVC 300 mm 243,85 m 

A3 PVC 300 mm 44,25 m 

A4 PVC 300 mm 33,28 m 

 

UV č.  Materiál Profil Délka 

1 PVC 150 mm 0,6 m 

2 PVC 150 mm 0,6 m 

3 PVC 150 mm 0,85 m 

4 PVC 150 mm 1,1 m 

5 PVC 150 mm 0,5 m 

6 PVC 150 mm 1,1 m 

7 PVC 150 mm 0,3 m 

8 PVC 150 mm 1,1 m 

 

IO 03 Veřejné osvětlení  

 Jedná se o doplnění nasvětlení 3  přechodů pro chodce celkem 6 lampami veřejného 

osvětlení se zvýšenou intenzitou. 

 Kompletní prováděcí projektovou dokumentaci  DPS zajistí oprávněná prováděcí firma. 

 Kabely CYKY  budou uloženy dle ČSN 33 20 00-5-52 v hloubce 0,7m ve volném terénu 

a chodníku a 1 metr v komunikaci. 

 

8.2 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1.1. Pozemní komunikace – místní komunikace - chodníky 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

 Viz. odd. 8.1. 
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b) Základní charakteristiky p říslušných pozemních komunikací 

 - kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání 

Funkční skupina dle ČSN 73 6110 (místní komunikace IV.tř.)  

 Všechny chodníky budou výškově napojeny na stávající silnice a budou akceptovat 

stávající výšky jednotlivých vstupů a sjezdů k nemovitostem. Napojení bude dále splňovat 

vyhlášku ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  Po ukončení stavebních prací bude styčná spára 

mezi stávající vozovkou a novým silničním obrubníkem zalitá asfaltovou emulzí. 

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací 

 Míra zhutnění zemní pláně 95% PS byla stanovena s ohledem na její předpokládanou 

minimální únosnost Edf =30 MPa. 

 - vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch 

 Návrh konstrukce chodníků jednotlivých úseků byl proveden dle TP170  Navrhování 

vozovek pozemních komunikací 

Chodníky budou součástí 1. etapy. 

 

 

8.2.1.2. Rekonstrukce dešťové kanalizace 

 

Sběrače celkem Délka 609,2m Dimenze 300 mm      Materiál PVC 

Cekem šachet 26ks Dimenze 1000 mm    Materiál Beton 

Celkem 8 UV Délka 6,15m Dimenze 150 mm      Materiál PVC 

 

Kanalizace bude součástí  2. etapy 

 

8.2.1.3. Veřejné osvětlení 

 Bude realizováno nasvětlení tří přechodů pro chodce. Nasvětlení je patrné z přílohy 

C.1.2.1.1. a C.1.2.1.2. SITUACE STAVBY 

 

8.2.2. Odvodnění chodníků 

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah 

 Zemní plán bude odvodněna stávajícím způsobem k odvodňovacím prvkům, které jsou 

součástí silnic.   
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 Povrchové  odvodnění  zpevněných  ploch  je  stávající a to převážně jednostranným 

příčným sklonem a  podélným sklonem směrem k uličním vpustím, odvodňovacím žlabům, které 

jsou stávající. V místech kde jsou vyústěny střešní svody přímo na chodník, bude ve všech 

případech umístěn nový lapač střešních splavenin (gajgr) s bočním odvodněním.  

 

8.2.3. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace 

 Součástí nejsou parkovací plochy pro motorová vozidla. . 

 

8.2.4. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

 S ohledem na druh výstavby nejsou zapotřebí  záchytná bezpečnostní zařízení.  

 

b) Dopravní značení 

 Dopravní režim podléhá zákonu č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikací.  

 Dopravní režim bude navazovat na již vzniklý systém dopravního značení. Dojde  

k označení dvou nových přechodů. Přechody budou z obou stran označeny svislou dopravní 

značkou IP 6 „Přechod pro chodce“, značky budou umístěny na sloupech veřejného osvětlení při 

nasvětlení přechodů. Dále zde bude umístěno vodorovné dopravní značení V 7 „Přechod pro 

chodce“. Ve vzdálenosti  50m budou před přechody umístěny svislé dopravní značky A 11 

!Pozor, přechod pro chodce“. Před zahájením stavebních prací bude provedeno dočasné dopravní 

značení na příjezdových místních komunikacích, které bude odsouhlaseno Policií ČR-DI. 

 

c) Veřejné osvětlení 

 Projekt řeší nasvětlení jednoho stávajícího a dvou nových přechodů. Veřejné osvětlení 

(VO) není tímto projektem řešeno.  

 

d) Ochrana proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a možnost jejich 

migrace 

 S ohledem na druh výstavby není ochrana proti vniku volně žijících živočichů na 

komunikace a možnost jejich migrace v této PD  řešena. Řeší ji ÚPSU obce. 

 

e) Clony a sítě proti oslnění 

 S ohledem na druh výstavby nejsou clony a sítě proti oslnění  řešeny. 
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9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

a) Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivů na řešení 

stavby 

 Byl zohledněn průzkum o existenci stávajících podzemních a nadzemních vedení 

s příslušnými ochrannými pásmy, která se na řešené lokalitě nacházejí. V ochranných pásmech se 

zhotovitel musí řídit podmínkami vlastníků dotčených podzemních sítí. 

 Podkladem pro technické řešení bylo výškopisné a polohopisné zaměření řešené lokality 

a vyjádření i existenci podzemních sítí – zaměření převzato od správců.  

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopové území, 

kulturní památky památkové rezervace, památkové zóny  

a) Rozsah dotčení 

 Stavba se nenachází v zátopovém území. 

 Stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně. 

 

b) Podmínky pro zásah 

 V technickém řešení byly podmínky uvedených ochranných pásem respektovány.  

 

c) Způsob ochrany nebo úprav 

 Ochrana vod: 

 Systém odvodnění komunikací – rekonstruovaná dešťová kanalizace je navržena tak, aby 

nahodilé ropné látky zachytily sorpční vložky vtokových košů  uličních vpustí. 

 

d) Vliv na stavebně technické řešení stavby 

 Stavebně technické řešení respektuje ochranné pásmo vedení NN, VN v majetku ČEZ 

a.s., kabelů v majetku Telefónica O2, a.s. a veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu 

v majetku obce. 

 

11. Zásah stavby do území 

a) Bourací práce 

 Dojde k odstranění nevyhovujících stávajících vrstev chodníků a komunikací. 

 

b) Kácení mimoletní zeleně a její případná náhrada 
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 Nedojde k žádnému kácení porostů 

 

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

 Není nutné provedení sejmutí kulturní vrstvy (ornice).  

 

d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

 Ozelenění nebo jiné úpravy jsou součástí stavebního objektu, který je předmětem této PD. 

 

 

e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

V tomto případě se jedná o rekonstrukci a proto není nutno předem provést vyjmutí pozemků 

dotčených stavbou ze ZPF. 

 

f)  zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

g) Zásah do jiných pozemků 

 Stavba bude realizována na pozemcích určených k tomuto účelu ohlášením stavby nebo 

stavebním povolením. 

 Stavba musí být po dobu nezbytně nutnou zajištěna proti přístupu nepovolaných osob. 

 Při provádění stavby je nutno zachovat možnost přístupu  a příjezdu k sousedním 

objektům a pozemkům.  

 Okolní pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

 

h) Vyvolané změny staveb (přeložky, úpravy) dopravní infrastruktury a vodních toků 

 Nebudou vyvolány změny staveb dopravní infrastruktury a vodních toků. 

 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

a) Všechny druhy energií 

 Stavba nevyžaduje zvláštní požadavky na energie.  

 Elektrická energie z distribuční sítě nebude pro potřebu stavby odebírána.   

 Provádění stavby nevyžaduje potřebu vody, betonová směs bude na stavbu dopravována 

z centrální výrobny betonu.   
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b) Telekomunikace 

 Provádění stavby nevyžaduje potřebu napojení na telekomunikační zařízení, telefonické 

spojení bude řešeno pomocí mobilních telefonů.  

 

c) Vodní hospodářství 

 Provádění stavby nevyžaduje potřebu napojení na vodovodní síť. Povrchové vody 

z komunikací budou odvedeny do okolního terénu a stávajícího systému dešťové kanalizace. 

 

 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

 Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu  

 - silnice druhé třídy II/113 

 - místní komunikace obce  Doubravčice 

 

e)  Možnosti napojení na technickou infrastrukturu  

 -Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu silnice druhé třídy II/113 a 

místní komunikace. 

 

f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

 Odpady vznikající užíváním stavby (posypový materiál) musí být zneškodňovány 

předepsaným způsobem dle platných předpisů. Zneškodnění odpadů vznikajících užíváním 

stavby je v kompetenci provozovatele stavby.  

 

13. Vliv stavby a provozu pozemní komunikaci na zdraví a životní 

prostředí 

a) Ochrana krajiny a přírody  

 Stavba bude mít krátkodobý negativní dopad na kvalitu životního prostředí hlavně při její 

realizaci. Vlivem používání těžké stavební techniky dojde ke zvýšené hlučnosti a prašnosti 

blízkého okolí.  

 Na zhotovitele stavby musí být ze strany objednatele (STD)  kladen požadavek, aby tyto 

negativní dopady na životní prostředí po dobu realizace co nejvíce eliminoval !  Při provádění 

veškerých stavebních prací musí být zabráněno uniku škodlivých ropných látek ze stavební 

techniky. 
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 Při  realizaci  stavby  musí  být  respektovány  obecné  podmínky  ochrany  rostlin, 

živočichů a dřevin v souladu s §§ 4, 5 a 7  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 

b) Hluk 

S ohledem na předpokládanou intenzitu dopravy není plánováno opatření na snížení hladiny 

hluku v okolí  místní komunikace. 

 

c) Emise z dopravy 

 S ohledem na předpokládanou intenzitu dopravy není řešeno. 

 

d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

 Nedojde k znečištění podzemních vod a vodních toků. 

 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

 Při  provádění  stavby  je  nutno  dodržovat  veškeré platné předpisy a nařízení týkající  

 se  bezpečnosti  práce  a technických zařízení, zejména zákon č.262/2006 Sb. zákoník 

práce a na  něj  navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb. a o vyhlášku 

č.48/1982 Sb.o bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášek č.591/2006 Sb. 

včetně příloh č.207/1991 Sb. a č.192/2005 Sb. 

 Při  pracích  v  blízkosti   vedení   inženýrských   sítí   e   nutné   dodržovat   veškeré 

podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony:  

č. 458/2000  Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb.      

  o elektronických   komunikacích. 

 

f) Nakládání s odpady 

 Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 

Sb. 

 Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na 

místě stavby bude v rámci stavebního dvora zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny 

shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 

Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 

symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým 
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požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 

budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 

 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

a) Mechanická odolnost a stabilita 

 Konstrukce vozovky je navržena podle TP 170, kde je zaručena mechanická odolnost 

konstrukcí.  

 

b) Požární bezpečnost 

Technické řešení komunikací a vodovodů splňuje podmínky pro průjezd a využití požárních 

vozidel podle platných předpisů.  

 

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

 Viz. odd. 13. 

 

d) Ochrana proti hluku 

 Viz. odd. 13. 

 

e) Bezpečnost při užívání (bezpečnost při provozu na pozemních komunikacích) 

 Viz. odd. 10.2.3. 

 

f) Úspora energie a ochrana tepla 

 S ohledem na druh výstavby není v PD řešeno. 

 

15. Další požadavky 

 Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení : 

a) Užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecně technické 

požadavky na výstavbu, snadná údržba, životnost) 

 Technické řešení zaručuje dostatečnou kapacitu objektu, obecně technické požadavky na 

výstavbu, snadnou údržbu a dlouhou životnost stavby. 
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b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby osobami s omezenou schopností  

 orientace a pohybu 

Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je samostatnou přílohou (B.4.) této PD. 

 Šířky chodníků vycházejí ze stávajících podmínek a jsou převážně šířky 1,50m. V trase 

chodníku A1 v km 0,335 13 – 0,340 13 dojde ke zúžení chodníku a šířku 1,30m, která bude 

pokračovat až na opětovné rozšíření km 0,389 00 – 0,400 50. Na toto zúžení bude udělena 

výjimka č.1 od příslušného stavebního úřadu. (viz. příloha F. Dokladová část).  V trase chodníku 

B2 v km 0,000 00 – 0,009 70 přechází šířka chodníku z 1,30m na 1,50m. V délce 9,70m tedy 

nebude dodržena požadovaná minimální šířka chodníku a proto bude udělena výjimka č.2 (viz. 

příloha F. Dokladová část).   

 Byly dodrženy maximální a minimální požadavky na podélné sklony všech 

rekonstruovaných chodníků. V úseku A1 je podélná sklon v rozmezí 3,64% - (-7.64%). Skon ve 

dvou místech překračuje podélný skon 5,00% a to konkrétně ve staničení 0,016 47 – 0,081 78 

sklon (-5,90%) a ve staničení 0,340 00 – 0,443 11 sklon (-5,89% až -7,64%). Nedojde ovšem 

k překročení podélného sklonu 8,33% ani délky 200m a proto není nutné zřizovat odpočívadla. 

Podélné řešení chodníků navazuje na stávající silnici a zástavbu ke které se chodníky přimykají. 

V úseku B1 je podélný sklon (-1,33%), v úseku B2 je podélný sklon (-1,72%) a v úseku B3 je 

podélný sklon v rozmezí 1,23% - (-0,41%). 

Příčný sklon chodníků jsou 2,00%. 

Po celé délce trasy chodníku je přirozená vodící linie- stávající zástavba, podezdívky 

plotů, zahradní obrubník o výšce 80mm. K přerušení vodící linie dojde pouze v případě 

jednotlivých sjezdů k nemovitostem. Vodící linie je přerušena maximálně do délky 8,00m.  

V návaznosti chodníků A a B jsou v lokalitě umístěny celkem tři přechody. Jeden 

stávající a dva nové. Přechody pro chodce mají délky 5,90-5,70m. V místě přecházení mají jsou 

umístěny snížené obruby na 2cm  a jsou vybaveny varovnými a signálními pásy. Protože šířka 

chodníků je 1,50m nebude dodržen požadavek na délku signálního pásu 1,50m. Chodníky kvůli  

stávajícímu stavu nelze rozšířit. Nedojde ovšem k překročení min. přípustné délce. Obruba je 

snížena přes v rampové části chodníku a to v max. sklonu chodníku 12,5%. Přechod ve staničení 

0,471 84 bude dále opatřen vodícím pásem přechodu. Přechody budou označeny vodorovným 

dopravním značením V7 – „Přechod pro chodce“, dále budou označeny svislým dopravním 

značením IP 6 – „Přechod pro chodce“, které bude umístěné na sloupech nových lamp veřejného 

osvětlení v těsné blízkosti přechodu. Ve vzdálenosti pro zastavení před přechodem budou 

umístěny značky A11 – „Pozor, přechod pro chodce“. 
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Vjezdy k jednotlivým nemovitostem jsou opatřeny varovnými pásy a sníženy obrubami 

na 2cm. Délka sníženého obrubníku nepřesahuje 6,00m. 

V trase chodníku B3 je nesprávně umístěna dopravní značka, která bude v rámci projektu 

posunuta k silničnímu obrubníku.  

 

c) Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

Stavba bude provedena z materiálů, které jsou odolné proti škodlivým účinkům vnějšího 

prostředí. 

 

d) Splnění podmínek dotčených orgánů 

Při technickém řešení byly splněny požadavky dotčených orgánů (viz. příloha F – Doklady). 

 

 

 

V Chocni 11/2015                                 Vypracoval : Ing. Milan Petr 



  

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY: 

B.1.     SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

B.2.     KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY 

B.3.     KATASTRÁLNÍ MAPA 

B.4.     BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 

 B.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 B.4.2. ŘEŠENÍ PŘECHODU PRO CHODCE 

 B.4.3. ŘEŠENÍ PŘECHODU PRO CHODCE S VODÍCÍM PÁSEM 

B.4.4. ŘEŠENÍ ÚPRAVY CHODNÍKU – VJEZDY A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ 
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 REKONSTRUKCE CHODNÍK Ů DOUBRAVČICE 

 

PŘÍLOHA  :      B.4.1.  



                                                                                                                                         ohlášení 2 

TECHNICKÉ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ PRO JEJICH UŽÍVÁNÍ OSOB AMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

  Zpracováno podle vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Ustanovení 

vyhlášky je dodrženo a není proto nutné žádat  o udělení výjimky z ustanovení vyhlášky a 

normy ČSN 73 61110 Místní komunikaceZ1- Změna č.1 

 

 Šířky chodníků vycházejí ze stávajících podmínek a jsou převážně šířky 1,50m. 

V trase chodníku A1 v km 0,335 13 – 0,340 13 dojde ke zúžení chodníku a šířku 1,30m, která 

bude pokračovat až na opětovné rozšíření km 0,389 00 – 0,400 50. Na toto zúžení bude 

udělena výjimka č.1 od příslušného stavebního úřadu. (viz. příloha F. Dokladová část).  

V trase chodníku B2 v km 0,000 00 – 0,009 70 přechází šířka chodníku z 1,30m na 1,50m. 

V délce 9,70m tedy nebude dodržena požadovaná minimální šířka chodníku a proto bude 

udělena výjimka č.2 (viz. příloha F. Dokladová část).   

 Byly dodrženy maximální a minimální požadavky na podélné sklony všech 

rekonstruovaných chodníků. V úseku A1 je podélná sklon v rozmezí 3,64% - (-7.64%). Skon 

ve dvou místech překračuje podélný skon 5,00% a to konkrétně ve staničení 0,016 47 – 0,081 

78 sklon (-5,90%) a ve staničení 0,340 00 – 0,443 11 sklon (-5,89% až -7,64%). Nedojde 

ovšem k překročení podélného sklonu 8,33% ani délky 200m a proto není nutné zřizovat 

odpočívadla. Podélné řešení chodníků navazuje na stávající silnici a zástavbu ke které se 

chodníky přimykají. V úseku B1 je podélný sklon (-1,33%), v úseku B2 je podélný sklon (-

1,72%) a v úseku B3 je podélný sklon v rozmezí 1,23% - (-0,41%). 

Příčný sklon chodníků jsou 2,00%. 

Po celé délce trasy chodníku je přirozená vodící linie- stávající zástavba, podezdívky 

plotů, zahradní obrubník o výšce 80mm. K přerušení vodící linie dojde pouze v případě 

jednotlivých sjezdů k nemovitostem. Vodící linie je přerušena maximálně do délky 8,00m.  

V návaznosti chodníků A a B jsou v lokalitě umístěny celkem tři přechody. Jeden 

stávající a dva nové. Přechody pro chodce mají délky 5,90-5,70m. V místě přecházení mají 

jsou umístěny snížené obruby na 2cm  a jsou vybaveny varovnými a signálními pásy. Protože 

šířka chodníků je 1,50m nebude dodržen požadavek na délku signálního pásu 1,50m. 

Chodníky kvůli  stávajícímu stavu nelze rozšířit. Nedojde ovšem k překročení min. přípustné 

délce. Obruba je snížena přes v rampové části chodníku a to v max. sklonu chodníku 12,5%. 

Přechod ve staničení 0,471 84 bude dále opatřen vodícím pásem přechodu. Přechody budou 



                                                                                                                                         ohlášení 3 

označeny vodorovným dopravním značením V7 – „Přechod pro chodce“, dále budou 

označeny svislým dopravním značením IP 6 – „Přechod pro chodce“, které bude umístěné na 

sloupech nových lamp veřejného osvětlení v těsné blízkosti přechodu. Ve vzdálenosti pro 

zastavení před přechodem budou umístěny značky A11 – „Pozor, přechod pro chodce“. 

Vjezdy k jednotlivým nemovitostem jsou opatřeny varovnými pásy a sníženy 

obrubami na 2cm. Délka sníženého obrubníku nepřesahuje 6,00m. 

V trase chodníku B3 je nesprávně umístěna dopravní značka, která bude v rámci 

projektu posunuta k silničnímu obrubníku.  

 

- Chodníky pro pěší musí být provedeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie 

pro zrakově postižené osoby.  

- Obrubník v nástupu na chodník musí mít hranu max. 20 mm nad vozovkou. Detail 

(viz příloha B.4.2. Detail sníženého obrubníku).  

- Všechna zařízení umístěná na chodnících musí být bezbariérově přístupná a musí 

umožnit jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

- Prostory a zařízení určené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a 

přístupy k nim musí být označeny mezinárodním symbolem. 

 

Použité termíny : 

 Vodící linie 

 Vodící linie je spojnice hmatných orientačních bodů v zniklých uspořádáním stavby   

nebo jejích jednotlivých prvků umístěných v pochozích plochách a na vnitřních a vnějších 

komunikacích 

 

 Přirozená vodící linie 

 Přirozenou vodící linii tvoří přirozená součást prostředí, zejména stěna domu, 

podezdívka plotu, obrubník trávníku vyšší než 60mm, zábradlí se zarážkou pro bílou hůl nebo 

jiné kompaktní prvky šířky nejméně 400mm a výšky nejméně 300mm, sloužící k orientaci 

nevidomých a slabozrakých osob při pohybu v intervilánu nebo etravilánu. Přerušit vodící 

linii lze nejvýše na vzdálenost 8000mm mezi jednotlivými částmi přirozeného hmatového 

vedení pro osoby se zrakovým postižením, zejména mezi obvodovými stěnami jednotlivých 

domů umístěných při chodníku. Délka jednotlivých částí přirozeného hmatového vedení musí 

být nejméně 1500mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto 

hodnotu snížit na 1000mm. 
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Přerušené vodící linie v délce větší než 8000mm musí být doplněno vodící linií 

umělou. 

 

 Signální pás 

 Signální pás je zvláštní forma umělé vodící linie označující místo odbočení z vodící 

linie k orientačně důležitému místu, zejména určuje přístup k přechodu pro chodce, popřípadě 

k žel. přejezdu nebo přechodu a současně určuje směr přecházení, přístup k místu nástupu 

vozidel veřejné dopravy nebo přístup ke schodům do podchodu nebo na lávku a určuje kraj 

obytné a pěší zóny; neurčuje přístup k jednotlivým institucím.Signální pás musí mít šířku 800 

až 1000mm a délka směrového vedení musí být nejméně 1500mm, u změn dokončených 

staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1000mm. Povrch signálního 

pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být 

vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250mm od tohoto 

pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči 

signálnímu pásu vizuálně kontrastní. Osoby se zrakovým postižením se pohybují v pruhu 

šířce 800mm při okraji signálního pásu. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit 

v památkových zónách a rezervacích, v souběhu chodníku a cyklistické stezky nebo pásu pro 

in-line brusle a při použití barevných vzorů v dlažbě. Signální pás musí začínat u přirozené 

nebo umělé vodící linie. Změny směru a odbočky se zřizují přednostně v pravém úhlu. 

V místě, kde se spojují dvě trasy signálních pásů, musí být signální pásy přerušeny v délce 

odpovídající šířce. 

 

 Varovný pás 

 Varovný pás je zvláštní forma umělé vodící linie ohraničující místo, které je pro osoby 

se zrakovým postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje 

rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku, určuje hranici vstupu na 

železniční přejezd nebo přechod, kraj nástupiště tr. zastávky s pojížděným mysem, místo se 

zákazem vstupu, konec veřejnosti přístupné části nástupiště kolejové dopravy, okraj zpevněné 

plochy na železnici, sestupný schod zapuštěný do chodníku nebo změnu dopravného režimu 

na okraji obytné a pěší zóně. 

 Varovný pás musí mít šířku 400mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu 

a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. 

Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení 

a požadavku na protiskluzové vlastnosti a musí být vůči varovnému pásu vizuálně konstantní. 
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Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových zónách a rezervacích. 

Varovný pás musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 800mm. Na chodníku 

s šířkou méně než 2400mm, na kterém nelze vytvořit přesah na obou stranách, musí být 

signální pás veden na straně u přirozené vodící linie a přesah varovného pásu se pak zřizuje 

pouze na jedné straně. 

 

a)  zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20mm, jinak musí 

být řešeny výtahy nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihacími 

plošinami. 

 Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a 

příčný sklon nejvýše v poměru 1:50(2,0%),u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40(2,5%). 

Na úsecích s podélným sklonem větším než 1:20(5,0%) a delších než 200m, musí být zřízena 

odpočívadla o délce nejméně 1500mm. Jejich sklon smí být pouze v jednom směru a nejvýše 

v poměru 1:50(2,0%). 

 Snížený obrubník s výškou menší než 80mm nad pojížděným pásem nebo s příčným 

sklonem menším než 1:2,5(40,0%) musí být opatřen varovným pásem. 

 Na rozhraní mezi pásem pro chodce a pásem pro cyklisty nebo in-line brusle 

s výškovým rozdílem menším než 820mm musí být zřízen hmatový pás, který je součástí 

bezpečnostního odstupu. 

 Na nově navrhovaných komunikacích je největší délka neděleného přechodu mezi 

jeho obrubami v ose přecházení 6500mm. U změn dokončených staveb se na stávajících 

přechodech může tato hodnota zvýšit až na 7000mm. Uvedené požadavky platí obdobně také 

pro místa pro přecházení. 

 Pro zkrácení přechodů pro chodce na přístupnou délku se používají  opatření 

odpovídající příslušným normovým hodnotám. Prodloužení délek přechodů pro chodce 

nejvíce o 1000mm se připouští jen tam, kde je odůvodněno obalovými křivkami, úhle 

napojení vedlejší komunikace nebo šířkou jízdních pruhů, Dopravní značení se provádí podle 

jiného právního předpisu. 

 

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

 Maximální vzdálenost přerušení přirozené vodící linie ve vzdálenosti do 8m je dána 

schopností nevidomé osoby držet směr přímé schůze. Minimální délka přirozené vodící linie 

vychází z techniky dlouhé bílé hole a schopnosti držet směr. 
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 Překážky na komunikacích pro chodce, zejména telefonní automaty, lavičky, pultový 

prodej, výkladce, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení a stromy musí být 

osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél přirozené vodící linie šířky nejméně 

1500mm. 

 Technické vybavení komunikace lze v odůvodněných případech umístit tak, že bude 

průchozí prostor místně zúžen až na 900mm. 

 Nad komunikace pro chodce mohou být v prostoru ve výšce 250 až 2200mm nad 

povrchem umístěny pouze pevné části stavby, které vystupují z obrysu stěn nejvíce 100mm, 

zejména výkladce, technická a jiná zařízení a dále technické vybavení staveb obdobného 

charakteru. U zařizovacích předmětů a technického vybavení staveb délky do  400mm, 

měřeno souběžně se stěnou stavby, lze tuto hodnotu zvýšit nad 300mm. 

 Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tram. pásu musí 

mít obrubník s výškou maximálně 20mm. Navazující šikmé ploch pro chodce smí mít 

podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). 

Přechody pro chodce se vybavují signálními a varovnými pásy, popřípadě vidícím 

pásem přechodu. . Na místech pro přecházení se zřizují hmatové úpravy (varovný pás a 

odsazený signální pás dle zvláštního předpisu (vyhláška č. 398/2009 Sb.) „Hmatovými 

úpravami“ se rozumí provádění jednotlivých hmatových prvků (definovaných vyhláškou č. 

398/2009 Sb.) nebo jejich kombinace na vyjmenovaných místech.  

Na místech pro přecházení vyjmenovaných zvláštním předpisem (vyhláška č. 398/2009 Sb.) 

se zřizuje vodicí pás přechodu. Vlastnosti vodícího pásu přechodu určují TP 133. 

 

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

 Řešení pro osoby se sluchovým postižením vychází z dispozic, možností a potřeb jak 

osob bez sluchového vjemu – osoby neslyšící, tak osob jen s částečným sluchovým vjemem, 

které využívají indukční poslech – osoby nedoslýchavé. 

 

d)  použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

 K vytváření signálních pásů v plochách pozemních komunikací sloužících k 

identifikaci směru chůze k důležitému objektu (přechod pro chodce) slabozrakými nebo 

nevidomými osobami lze použít certifikovaný stavební prvek  s hmatovou úpravou. 

Každý použitý prvek musí mít prohlášení o shodě tj, prohlášení výrobce, který potvrzuje, že 

uvedené typy výrobků odpovídají technické specifikaci výrobku podle § 4 NV 163/2002 Sb. v 

platném znění a jsou za podmínek uvedeného použití bezpečné. 
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Výrobce musí mít zaveden a certifikován systém managementu kvality dle požadavků ČSN 

EN ISO 9001, kterým zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou 

dokumentací. 

Soulad s požadavky musí být stvrzen číslovaným certifikátem vydaným certifikačním 

orgánem pro certifikaci systémů managementu TZÚS Praha, s.p.  Posouzení shody výrobku 

musí být provedeno postupem podle § 7 NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. 

 

Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí 

mít:  

a) součinitel smykového tření nejméně hodnotu 0,6. 

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 

c) úhel skluzu nejméně 10° 

případně ve sklonu pak: 

d) součinitel smykového třené nejméně 0,6 + tg α, nebo 

e) hodnotu kyvadla nejméně 40 x(1+tg α), nebo 

f) úhel skluzu nejméně 10° x (1+tg α), 

- u komunikace pěších, které jsou dlážděny ze zámkové betonové dlažby, musí mít dlažba 

platný certifikát a prohlášení o shodě. 

- její součinitel smykového tření musí dosahovat minimálně hodnotu 0,6. 

- hmatná zámková dlažba, ze které jsou řešeny varovné a signální pásy u přechodů pro chodce 

a míst pro přecházení musí být odlišné kontrastní např. červené barvy,  

-zámková dlažba bez zkosených hran, ze které jsou řešeny kontaktní pásy u zastávky 

hromadné dopravy a v místě souběhu komunikací pěších a stezky pro cyklisty musí být 

odlišné kontrastní např. červené barvy. 

 

 

 

 

 

V Chocni 05/2015                                  Vypracovala : Tereza Fiedlerová 
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1. Identifikační údaje objektu 

 JKSO 822 27711  

 Název  stavebního objektu dle JKSO Komunikace místní  

 Katastrální území 631205 – Doubravčice 

 Funkční skupina dle ČSN 73 6110 místní komunikace IV.tř. 

 Charakteristika D2 – nemotorové komunikace 

 

2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

2.1 Zdůvodnění výběru staveniště  

 Plánovaná  stavba  je  v  souladu  s  ÚPS,  která  byla  schválena obecním 

zastupitelstvem.   

 Řešená stavba se nachází v současně zastavěném území obce.  

           

2.2. Zhodnocení staveniště 

 Zájmové území se nachází v katastrálním území Doubravčice. Jedná se rekonstrukci 

chodníků, vjezdů k nemovitostem, dešťové kanalizace a uličních vpustích ve střední části 

obce. Součástí stavby budou i dva nové přechody pro chodce včetně nasvětlení nových 

přechodů i jednoho stávajícího přechodu. Chodníky  jsou ve špatném stavu a ztěžují přístup k 

nemovitostem a pozemkům. Všechny řešené sjezdy jsou stávající. Stavba se nachází v 

zastavěném území a chodníky se dle stávajícího stavu po levé nebo pravé straně přimykají 

k silnici druhé třídy II/ 113.  V současné době je již naplánována rekonstrukce silnice II/113, 

která musí být s touto stavbou zkoordinována! 

 Chodníky jsou umístěny vždy mezi krajem silnice a mezi stávající zástavbou jako jsou  

budovy, garáže, ploty a  přilehlé parcely.  Pozemky je svažité. Podél chodníků jsou v několika 

místech umístěny opěrné zdi.  

 Dojde k bouracím pracím stávajících krytů chodníků a obrubníků. 

 Vlivem stavby nedojde ke kácení stávající zeleně.  

 Na ploše zájmového území se nacházejí tato podzemní a nadzemní vedení a zařízení: 

Poř. č. Provozovatel, vlastník                  Druh vedení, zařízení              

 

1. 

ČEZ Distribuce, a.s. 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 

Podzemní vedení VN 

Podzemní vedení NN 

2 Obec Doubravčice 

Vodovod 

Veřejné osvětlení 

Dešťová kanalizace 
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Splašková kanalizace 

3. 
Telefónica O2, a.s. Za Brumlovkou 

266/2, 140 22 Praha 4 
kabelová podzemní vedení 

 Informace o průběhu inženýrských sítí jsou předmětem obchodního tajemství a 

je možné je využít pouze pro tuto  projektovou dokumentaci ! 

 Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně v mapovém podkladu. 

Jsou v kopiích přílohou „Doklady“. Všechny podzemní sítě se musí před započetím 

prací nechat vytyčit správci  jednotlivých sítí! 

Musí být splněny podmínky všech správců sítí uvedených ve vyjádřeních, které jsou 

součástí této PD! 

 Před započetím stavby musí být u všech dotčených správců požádáno o souhlas 

s činností v ochranných pásmech a musí být dodrženy podmínky provádění stavební 

činnosti v ochranných pásmech dle vyjádření správců sítí.  

 

2.3. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

 Urbanistické a funkční  řešení stavby je podřízeno záměru investora na rekonstrukci 

stávajících  chodníků na stávajících pozemcích včetně kanalizace a nasvětlení přechodů, které 

jsou v současné době využívány jako chodníky, které navazují na silnici druhé třídy II/113 a  

místní komunikace. 

  

2.4. Zásady technického řešení 

 V technickém řešení jsou respektovány požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. o 

obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky 369/2001 Sb. o obecných požadavcích 

zabezpečujících užívání stavby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 Technické  řešení  je  zpracováno  dle norem a závazných  předpisů,  které  byly platné 

v době zpracování PD. 

- ČSN 73 6056  - Odstavné a parkovací plochy 

- ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic 

- ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 6110- Z1 – Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

- ČSN 73 6425– Autobusové zastávky 

- Vyhláška č. 398/2009 – o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

- TP 66  - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
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- TP170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací 

- TP170 - Změna č.1. - Navrhování vozovek pozemních komunikací 

 V technickém řešení byly splněny požadavky všech zainteresovaných stran (viz. 

příloha F. „Doklady“ - vyjádření).  

 Při řešení dopravního prostoru byl dodržen požadavek na zachování průjezdního 

prostoru pro vozidla hasičských záchranných sborů (ČSN 73 0802 a navazujících norem o 

požární bezpečnosti staveb). 

 

Technické řešení 

 IO 01 Chodníky 

 Projektová dokumentace je zpracována s ohledem na potřebu zlepšení kvality povrchu 

stávajících chodníků. Dojde k rekonstrukci chodníků ve střední části obce. Chodníky jsou 

někde na pravé a někde na levé straně silnice druhé třídy II/113. Povrch bude dlážděný. 

Řešená stavba je rekonstrukce stávajících chodníků a proto je respektováno stávající šířkové i 

výškové uspořádání dotčených ulic Chodníky jsou převážně šířky 1,50m (dle skutečného 

stavu). 

 Chodníky budou vždy na začátku a konci napojeny na stávající komunikace. Budou 

respektovat výškové uspořádání všech vchodů a sjezdů k jednotlivým pozemkům. Příčný 

sklon zůstává stávající a to převážně ve sklonu 2,0% od objektů. Součástí chodníků jsou i 

sjezdy k jednotlivým objektům, které budou provedeny z dlažby stejně jako chodníky. 

Všechny sjezdy jsou stávající. Každý sjezd bude výškově napojen na přiléhající místní 

komunikaci. Provedení napojení je snížením betonového silničního obrubníku na výškový 

rozdíl 20mm.  

 Stávající chodníková dlažba vč. nevyhovujících ložných vrstev a obrubníky budou 

odstraněny, budou provedeny zemní práce – odkopávky a prokopávky pro komunikace 

v hornině 4 - pro konstrukci chodníků. Po straně přiléhající k silnici bude umístěn nový 

silniční obrubník. Ten bude osazen s boční opěrou do  betonového lože z prosténo betonu C 

12/15. Umístěním těchto nových obrubníků dojde k zásahu do stávajícího stavu dotčených 

komunikací. V šířce 1,00m směrem do stávající silnice dojde k odfrézování 10 cm 

živice, opravě a případnému doplnění konstrukčních vrstev a následnímu zpětnému položení 

živičných vrstev. Spára bude vyplněna pružnou asfaltovou emulzí. Druhá strana chodníků 

bude osazena novým zahradním obrubníkem obrubník ABO 004-19 uloženým do betonového 

lože C12/15. V místech kde se chodník dotýká stávajících staveb jako jsou domy a plotové 
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obezdívky musí být mezi chodníkem a stavbami umístěna svislá nopová izolace. Nopová 

izolace bude upevněna dle návodu výrobce a to plastovými kotvícími hmoždinkami. Horní 

okraj bude zakončen pomocí Z lišty z pozinkovaného, titanového nebo měděného plechu. 

Tato lišta bude upevněna pomocí nerezových řebíků, šroubů či hmoždinek. Pod skladbou 

chodníku bude u budov a podezdívek vytvořen drenážní prostor o rozměrech 300x300 mm, 

který bude zasypán štěrkodrtí . Tato drenáž bude svedena do stávajícího odvodnění. 

  Druhá část stavby je rekonstrukce nástupišť na stávající zastávce autobusu. 

Nástupiště bude šířky 1,50m a délky 13,00m dle stávajícího stavu. Nástupiště je ve 2,00% 

sklonu směrem k silnici. Dlažba bude ze strany příléhající k silnici osazena betonovým 

zastávkovým obrubníkem a po druhé straně obrubníkem zahradním ABO 004-19. Oba 

obrubníky budou uloženy do betonového lože z prostého betonu C12/15. 

 V současné době je v obci umístěn jeden přechod pro chodce. Na přechodu bude 

opatřeno nové vodorovné dopravní značení. Pro zlepšení kvality bezpečnosti chodců budou 

v obci zřízeny dva nové přechody pro chodce. Přechody budou maximální délky 5,70-5,90m. 

Budou opatřeny dopravním vodorovným i svislým značením. Stávající přechod i oba nové 

budou dále vybaveny  zapuštěnými LED návěstidly v ose přechodu. 

 Při řešení dopravního prostoru byl dodržen požadavek na zachování průjezdního 

prostoru pro vozidla hasičských záchranných sborů (ČSN 73 0802 a navazujících norem o 

požární bezpečnosti staveb). 

 Celkové řešení je patrné z přílohy C.1.2.1. „Situace stavby“.  

 

a) Směrové řešení 

 Směrové řešení všech rekonstruovaných chodníků je zachováno stávající. 

  

b) Výškové řešení 

 Výškové řešení všech rekonstruovaných chodníků je zachováno stávající. 

 

 

c) Příčné uspořádání 

 Šířky chodníků vycházejí ze stávajících podmínek a jsou převážně šířky 1,50m. 

V trase chodníku A1 v km 0,335 13 – 0,340 13 dojde ke zúžení chodníku a šířku 1,30m, která 

bude pokračovat až na opětovné rozšíření km 0,389 00 – 0,400 50. Na toto zúžení bude 

udělena výjimka č.1 od příslušného stavebního úřadu. (viz. příloha F. Dokladová část).  

V trase chodníku B2 v km 0,000 00 – 0,009 70 přechází šířka chodníku z 1,30m na 1,50m. 
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V délce 9,70m tedy nebude dodržena požadovaná minimální šířka chodníku a proto bude 

udělena výjimka č.2 (viz. příloha F. Dokladová část).   

 

d) Konstrukce 

 Chodník 

 Kryt chodníku pro pěší  bude proveden z betonové vibrolisované (zámkové) dlažby tl. 

60 mm uložené do kladecí vrstvy tl. 40 mm ze štěrkodrti  (ŠD) fr. 4 / 8 mm. Dlažba bude 

dvakrát zhutněna vibrační deskou opatřenou speciálním plastovým krytem. Po každém 

hutnění budou spáry zasypány křemičitým pískem fr. 0-1 mm. Podkladní vrstva je navržena 

ze ŠD fr. 0/32 mm tl.200 mm. Zemní pláň zhutněná na 30 MPa, bude vyspádována stejně jako 

niveleta dlážděného krytu chodníku, tzn. k odvodňovacímu prvku. 

Chodníky pro pěší : 

- dlažba vibrolisovaná DL 60 mm ČSN 73 6131 

- ložná vrstva ze štěrkodrti 4/8 L 40 mm ČSN 73 6131-1 

- štěrkodrt´   ŠD 200 mm ČSN 73 6131-1 

Celkem  300 mm 

 

 Vjezdy 

 Kryt vjezdů bude proveden z betonové vibrolisované (zámkové) dlažby tl. 80 mm 

uložené do kladecí vrstvy tl. 40 mm ze štěrkodrti  (ŠD) fr. 4 / 8 mm. Dlažba bude dvakrát 

zhutněna vibrační deskou opatřenou speciálním plastovým krytem. Po každém hutnění budou 

spáry zasypány křemičitým pískem fr. 0-1 mm. Podkladní vrstva je navržena ze směsy 

stmelené cementem (C 8/10) v tloušťce 120 mm a ze  ŠD fr. 0/32 mm tl.150 mm. Zemní pláň 

zhutněná na  30 MPa bude vyspádována k odvodňovacímu prvku. 

Sjezdy na pozemky : 

- dlažba vibrolisovaná DL 80 mm ČSN 73 6131 

- ložná vrstva ze štěrkodrti 4/8 L 40 mm ČSN 73 6131-1  

- směs stmelená cementem C 8/10 (KSC I) 120 mm ČSN EN 14227-1 

- štěrkodrt´  0/32 ŠD 150 mm ČSN 73 6131-1 

Celkem  390 mm 
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e) Odovodnění 

 Odvodnění povrchů zpevněných ploch 

 Povrchové  odvodnění  zpevněných  ploch  je  stávající a to převážně jednostranným 

příčným sklonem a  podélným sklonem směrem k uličním vpustem, odvodňovacím žlabům, 

které jsou stávající. V místech kde jsou vyústěny střešní svody přímo na chodník, bude ve 

všech případech umístěn nový lapač střešních splavenin (gajgr) s bočním odvodněním. 

 

 Odvodnění zemní  pláně  

  Protože se jedná o rekonstrukci a výškově, šířkově i směrově je vše ve stávajícím 

stavu, mělo by stávající řešení odvodnění vod ze zemní pláně fungovat stejným způsobem 

jako před rekonstrukcí. 

 

f) výkaz ploch 

Plocha Výměra M ěrná jednotka 

Chodníky 911 m2 

Vjezdy 72 m2 

Zeleň 32 m2 

 

IO 02 Rekonstrukce dešťové kanalizace 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající dešťové kanalizace, která bude 

rekonstruována ve druhé etapě výstavby. Při stavbě musí být dodrženy spádově poměry dle 

ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“. 

 Jako materiál na kanalizaci bude použit PVC DN 300 SN 8 a u přípojek k UV bude 

použit PVC 150 SN 8. Jedná se o 4 větve stávající dešťové kanalizace. Součástí bude také 

výměna 8 uličních vpustí.  

 

Uložení potrubí 

 Kanalizační potrubí bude kladeno do rýhy, jejíž šířka  je  stanovena dle  ČSN EN 1610  

dle průměru potrubí . Poloha potrubí bude uložena dle vytyčovacího výkresu. 

potrubí do 300 mm  (150 a 300)  pažená rýha   1100mm 
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Pod potrubím bude zřízeno ŠP lože tl. 150 mm. Obsyp potrubí  bude na výšku 200 mm 

od vrchu potrubí hutněným ŠP fr. 0 – 32 mm.  

Zbývající část rýhy bude ve zpevněných plochách zasypána hutněným drceným 

kamenivem 0-63. Zásyp bude hutněn po vrstvách 0,20 m. 

Trubky, tvarovky a těsnicí kroužky je nutno před spuštěním do potrubního výkopu  

kontrolovat z hlediska poškození. Trubky nesmí být do potrubního výkopu házeny. Poškozené 

trubky, tvarovky a těsnicí kroužky se nesmí zabudovat. 

 

 Kanalizační šachty – gravitační sběrač 

 Revizní šachty jsou stavební objekty pro odpadní kanalizaci nebo odpadní potrubí 

uložené v zemi. Slouží především k zavzdušnění a odvzdušnění, kontrole, údržbě a čištění, ke 

změnám směru, sklonu nebo průřezu potrubí. 

 Splňují na základě jejich odzkoušené kvality vysoké požadavky, které jsou dnes na 

stavební prvky odpadních kanalizací kladeny. Jsou vodotěsné vůči vnitřnímu a vnějšímu tlaku 

vody, odolné vůči otěru, trvanlivé a hospodárné.  

 Na navržené kanalizační síti jsou navrženy jako spojovací a revizní objekty betonové 

prefabrikované šachty vnitřního průměru 1000 mm  s  tl. stěny 100 mm.  Sestava kanalizační 

šachty je tvořena prefabrikovaným šachtovým dnem o vnitřní světlosti 1000 mm s náležitým 

počtem skruží, přechodovou skruží a litinovým poklopem s odvětráním, včetně příslušného 

litinového rámu.                                

 V pojízdných plochách budou použity poklopy GU-S-1 D 400, v plochách 

s vyloučením dopravy poklopy G-U-B- 1 B 125. Pro vyrovnání výšky šachty budou použity 

vyrovnávací prstence výšky 40, 60, 80, 100 mm. Jednotlivé prefabrikované díly jsou opatřeny 

integrovaným gumovým těsněním, které zajišťuje vodotěsnost. Na šachtové dno je možno 

napojit potrubí  DN 300 mm.  Poklopy na kanalizačních objektech umístěných na trubním 

vedení se musí spolehlivě  osadit  a  trvale  zajistit.  Osazení poklopu  v pozemní  komunikaci  

musí  výškou  odpovídat    povrchu  vozovky  v místě osazení. Jejich  trvalou  výškovou  

stabilitu  je  nutno  zajistit  řádným  podbetonováním  nebo  použitím vyrovnávacích prstenců. 

Poloha vstupního poklopu musí být trvale a spolehlivě zajištěna (TNV 75 5401). 

 K obsypu objektů umístěných na trubním vedení bude výhradně použit tříděný ŠP 

frakce 0 – 32 mm. Obsyp se provádí postupně a  rovnoměrně po vrstvách, musí být proveden 

bez poškození vnějšího  povrchu potrubí.   

 Obsyp objektů umístěných na trubním vedení lze provést teprve po provedení úspěšné 

zkoušky nepropustnosti trubního vedení včetně objektů na něm vybudovaných. 
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 Obsyp objektů umístěných na trubním vedení lze provést teprve po provedení úspěšné 

zkoušky nepropustnosti trubního vedení včetně objektů na něm vybudovaných. 

 K zásypu objektů umístěných na trubním vedení bude použit ŠP frakce 0 – 63 mm. 

Obsyp se provádí postupně po vrstvách do 20 cm. Hutní se  rovnoměrně  v celé ploše výkopu. 

Musí být proveden bez poškození vnějšího  povrchu potrubí a musí respektovat dotčené 

stávající podzemní sítě.   

 

Odvodňovací objekty – uliční vpusti  

14 ks uličních vpustí je součástí tohoto inženýrského objektu. Umístění uličních vpustí je 

navrženo tak, aby byl splněn požadavek na odvodňovací schopnost UV z  plochy max. 400 

m2, poměry podélného sklonu komunikace, povolenou max. vzdálenost UV. 

 

 Vzorové složení dílců UV 

rošt M1 D400, DIN 19583-13 v = 60 mm (nezapočteno) 1 ks 

rám s osazením pro koš BEGU DIN 19583-9 D 400 v = 160 mm 1 ks 

koš na nečistoty vysoký   1 ks 

prstenec TBV Q 390/60 v = 60 mm 1 ks  

prstenec TBV Q 660/180 v = 180 mm (nezapočteno) 1 ks 

skruž      TBV-Q 500/290 v = 290 mm 1 ks 

skruž      TBV-Q 500/590 mm  v = 590 mm 1 ks 

skruž      TBV-Q 500/590/200 V v = 590 mm 1 ks 

skruž      TBV-Q 500/626 D v = 626 mm 1 ks 

Celková výška  2 320 mm 

 

Gravitační sběrač A1 

 Na sběrač A1 je použit materiál PVC DN 300. Celková délka sběrače je 287,82 m.. 

Gravitační sběrač bude sloužit k odvádění dešťových vod ze zájmové lokality. Vyústěn bude 

stávající. Do sběrače A1 je vyústěno  přípojek od uličních vpustí (UV) č.1-7. Tento gravitační 

sběrač se skládá z šachet ŠD 01 – ŠD 09 DN 1000. Šachty jsou uloženy v maximální 

vzdálenosti 50m. 
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Gravitační sběrač A2 

 Na sběrač A2 je použit materiál PVC DN 300. Celková délka sběrače je 243,85 m. 

Gravitační sběrač bude sloužit k odvádění dešťových vod ze zájmové lokality. Vyústěn bude 

stávající. Do sběrače A2 je vyústěna 1  přípojka od uličních vpusti (UV) č.8. Tento gravitační 

sběrač se skládá šachet ŠD 10 – ŠD 22 DN 1000. Šachty jsou uloženy v maximální 

vzdálenosti 50m. 

 

Gravitační sběrač A3 

 Na sběrač A3 je použit materiál PVC DN 300. Celková délka sběrače je 44,25 m. 

Gravitační sběrač bude sloužit k odvádění dešťových vod ze zájmové lokality. Vyústěn bude 

stávající. Tento gravitační sběrač se skládá jedné šachty  ŠD 23 DN 1000. Šachty jsou 

uloženy v maximální vzdálenosti 50m. 

 

Gravitační sběrač A4 

 Na sběrač A4 je použit materiál PVC DN 300. Celková délka sběrače je 33,28 m. 

Gravitační sběrač bude sloužit k odvádění dešťových vod ze zájmové lokality. Vyústěn bude 

stávající. Tento gravitační sběrač bude zrekonstruován pouze v části pod komunikací a 

rekonstruovanými chodníky. Tento gravitační sběrač se skládá šachet ŠD 24 – ŠD 26 DN 

1000. Šachty jsou uloženy v maximální vzdálenosti 50m. 

 

IO 03 Veřejné osvětlení  

 Jedná se pouze o doplnění veřejného osvětlení -  o nasvětlení stávajícího i 2 nových 

přechodů. 

 Kompletní projektovou dokumentaci na rozvody DPS zajistí oprávněná prováděcí 

firma. 

 Kabely CYKY  budou uloženy dle ČSN 33 20 00-5-52 v hloubce 0,7m ve volném 

terénu a chodníku a 1 metr v komunikaci. 

 

2.5. Zdůvodnění technického řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu  

 Technické řešení respektuje vyhlášku 501/2006 Sb. o požadavcích na využití území. 
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3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití 

v dokumentaci 

 Podklady pro technické řešení : 

 - Zadání projektové dokumentace 

 - Jednání se zástupcem investora 

 - Geodetické (výškopisné a polohopisné zaměření + stav katastru) zaměření zájmového 

území (12/2014) 

 - Prohlídka projektanta v zájmovém území (12/2014) 

- ČSN 73 6056  - Odstavné a parkovací plochy 

- ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic 

- ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 6110- Z1 – Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

- Vyhláška č. 174 – Stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

- TP 66  - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 

- TP170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací 

- ČSN 73 6425– Autobusové zastávky 

- Vyhláška č. 398/2009 – o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

 

 V rámci zpracování PD byl proveden průzkum existence stávajících podzemních 

vedení a zařízení u těchto správců :    

- ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 

- Obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01 

- Telefonica O2, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 

- RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 1, 657 02 Brno 

 Informace o průběhu inženýrských sítí jsou předmětem obchodního tajemství a je 

možné je využít pouze pro tuto  projektovou dokumentaci ! 

 

4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

 Stavba není lokalizována v území ochranných pásmech a hranicích chráněných území 

dotčených výstavbou  se zřetelem  na  stavby,  které jsou kulturními památkami nebo nejsou 
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kulturními památkami, ale  jsou  v  památkových  rezervacích  nebo  památkových  zónách  a 

s uvedením způsobu jejich ochrany. 

 Napojení chodníků musí plynule navazovat na nivelety stávajících silnic. Stavbou 

nesmí být narušen povrch konstrukce vozovky v co nejmenší míře, hrana bude pravidelně 

zařezána. Po ukončení stavebních prací bude styčná spára zalitá asfaltovou emulzí.  

 Příjezd na staveniště je patrný z přílohy E.1. 

 V chodníkách jsou uloženy stávající sítě Telefónica O2, ČEZ Distribuce a.s. a obce 

všechny sítě musí být vytyčeny a ochráněny dle stanovisek, které jsou součástí přílohy F. 

Doklady.  

 

5. Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

 Návrh konstrukce zpevněných ploch byl proveden dle TP 170 – Navrhování vozovek 

pozemních komunikací změna Z1 z roku 2013. 

 

6. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, 

ochrana pozemní komunikace  

 Režim podzemních, ani povrchových vod nebude narušen. 

 Hladina podzemní vody nebude stavbou dotčena. 

 Povrchové vody (atmosférické srážky) budou neškodně odvedeny stávajícím 

systémem odvodnění. 

 

7. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných 

signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní techniku 

 Dopravní režim bude navazovat na již vzniklý systém dopravního značení. Dojde  

k označení dvou nových přechodů. Přechody budou z obou stran označeny svislou dopravní 

značkou IP 6 „Přechod pro chodce“ a dále zde bude umístěno vodorovné dopravní značení 

V 7 „Přechod pro chodce“. Ve vzdálenosti  50m budou před přechody umístěny svislé 

dopravní značky A 11 !Pozor, přechod pro chodce. Před zahájením stavebních prací bude 

provedeno dočasné dopravní značení na příjezdových místních komunikacích, které bude 

odsouhlaseno Policií ČR-DI. 
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8. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, 

případně údržbu 

 Na následnou údržbu  nejsou kladeny zvláštní požadavky. 

 V tomto případě se jedná o rekonstrukci a proto není nutno provést vyjmutí pozemků 

dotčených stavbou ze ZPF.  

Stavba bude mít  negativní dopad na kvalitu životního prostředí hlavně při její realizaci.  

Vlivem používání těžké stavební techniky dojde ke zvýšené hlučnosti a prašnosti blízkého 

okolí. Na zhotovitele stavby musí být ze strany objednatele (STD)  kladen požadavek, aby 

tyto negativní dopady na životní prostředí po dobu realizace co nejvíce eliminoval !  Při 

provádění veškerých stavebních prací musí být zabráněno úniku škodlivých látek ze stavební 

techniky. 

 Při  realizaci  stavby  musí  být  respektovány  obecné  podmínky  ochrany  rostlin, 

živočichů a dřevin v souladu s §§§ 4, 5 a 7  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny. 

 Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými 

ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 

Sb. a 383/2001 Sb. 

 Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá 

na místě stavby bude v rámci stavebního dvora zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou 

umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 

Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 

symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým 

požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 

budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 

 Při provádění stavby je nutno dodržovat veškeré  platné předpisy  a nařízení  týkající 

se bezpečnosti práce a technických zařízení, ve smyslu nařízení vlády 591/2006 Sb. 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

9. Vazba na případné technologické vybavení 

IO neobsahuje technologické vybavení. 
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10. Přehled provedení výpočtů a konstatování o statickém 

ověření rozhodujících dimenzí a průřezů 

Nebyly prováděny výpočty, ani statické ověřování dimenzí a průřezů. 

 

11. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a 

ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je samostatnou přílohou 

(B.4.) této PD. 

 Šířky chodníků vycházejí ze stávajících podmínek a jsou převážně šířky 1,50m. 

V trase chodníku A1 v km 0,335 13 – 0,340 13 dojde ke zúžení chodníku a šířku 1,30m, která 

bude pokračovat až na opětovné rozšíření km 0,389 00 – 0,400 50. Na toto zúžení bude 

udělena výjimka č.1 od příslušného stavebního úřadu. (viz. příloha F. Dokladová část).  

V trase chodníku B2 v km 0,000 00 – 0,009 70 přechází šířka chodníku z 1,30m na 1,50m. 

V délce 9,70m tedy nebude dodržena požadovaná minimální šířka chodníku a proto bude 

udělena výjimka č.2 (viz. příloha F. Dokladová část).   

 Byly dodrženy maximální a minimální požadavky na podélné sklony všech 

rekonstruovaných chodníků. V úseku A1 je podélná sklon v rozmezí 3,64% - (-7.64%). Skon 

ve dvou místech překračuje podélný skon 5,00% a to konkrétně ve staničení 0,016 47 – 0,081 

78 sklon (-5,90%) a ve staničení 0,340 00 – 0,443 11 sklon (-5,89% až -7,64%). Nedojde 

ovšem k překročení podélného sklonu 8,33% ani délky 200m a proto není nutné zřizovat 

odpočívadla. Podélné řešení chodníků navazuje na stávající silnici a zástavbu ke které se 

chodníky přimykají. V úseku B1 je podélný sklon (-1,33%), v úseku B2 je podélný sklon (-

1,72%) a v úseku B3 je podélný sklon v rozmezí 1,23% - (-0,41%). 

Příčný sklon chodníků jsou 2,00%. 

Po celé délce trasy chodníku je přirozená vodící linie- stávající zástavba, podezdívky 

plotů, zahradní obrubník o výšce 80mm. K přerušení vodící linie dojde pouze v případě 

jednotlivých sjezdů k nemovitostem. Vodící linie je přerušena maximálně do délky 8,00m.  

V návaznosti chodníků A a B jsou v lokalitě umístěny celkem tři přechody. Jeden 

stávající a dva nové. Přechody pro chodce mají délky 5,90-5,70m. V místě přecházení mají 

jsou umístěny snížené obruby na 2cm  a jsou vybaveny varovnými a signálními pásy. Protože 
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šířka chodníků je 1,50m nebude dodržen požadavek na délku signálního pásu 1,50m. 

Chodníky kvůli  stávajícímu stavu nelze rozšířit. Nedojde ovšem k překročení min. přípustné 

délce. Obruba je snížena přes v rampové části chodníku a to v max. sklonu chodníku 12,5%. 

Přechod ve staničení 0,471 84 bude dále opatřen vodícím pásem přechodu. Přechody budou 

označeny vodorovným dopravním značením V7 – „Přechod pro chodce“, dále budou 

označeny svislým dopravním značením IP 6 – „Přechod pro chodce“, které bude umístěné na 

sloupech nových lamp veřejného osvětlení v těsné blízkosti přechodu. Ve vzdálenosti pro 

zastavení před přechodem budou umístěny značky A11 – „Pozor, přechod pro chodce“. 

Vjezdy k jednotlivým nemovitostem jsou opatřeny varovnými pásy a sníženy 

obrubami na 2cm. Délka sníženého obrubníku nepřesahuje 6,00m. 

V trase chodníku B3 je nesprávně umístěna dopravní značka, která bude v rámci 

projektu posunuta k silničnímu obrubníku.  

 

 

      V Chocni 05/2015                     Vypracoval : Ing. Milan Petr 
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1. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho 

odvodnění    

  Zájmové území se nachází v katastrálním území Doubravčice. Jedná se 

rekonstrukci  části chodníků, vjezdů k nemovitostem ,dešťové kanalizace a uličních vpustích. 

Součástí stavby budou i dva nové přechody pro chodce včetně nasvětlení nových přechodů i 

jednoho stávajícího přechodu. Chodníky  jsou ve špatném stavu a ztěžují přístup k 

nemovitostem a pozemkům. Všechny řešené sjezdy jsou stávající. Stavba nachází v 

zastavěném území a chodníky se dle stávajícího stavu po levé nebo pravé straně přimykají 

k silnici druhé třídy II/ 113. V současné době je již naplánována rekonstrukce silnice II/113, 

která musí být s touto stavbou zkoordinována! 

 Chodníky jsou umístěny vždy mezi krajem silnice a mezi stávající zástavbou jako jsou  

budovy, garáže, ploty a  přilehlé parcely.  Pozemky je svažité. Podél chodníků jsou v několika 

místech umístěny opěrné zdi. Na začátku trasy A1 bude v délce 53,50m zeď nová. Na 

opěrnou zeď bude použita betonová palisáda. 

 Dojde k bouracím pracím stávajících krytů chodníků a obrubníků a opěrné zdi na 

začátku trasy A1. 

 Po dokončení stavby musí být okolí staveniště uvedeno do původního stavu. 

 Staveniště nebude samostatně odvodněno. 

 

2. Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích 

staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník 

Pro centrální skládku hlavních materiálů budou využity pozemky obce, které budou 

předem odsouhlaseny . Pozemky na kterých je stavba umístěna: 

k.ú. Doubravčice st.190 

 60/3 

 63/1 

 288/1 

 948/2 

 993/3 

 1001/1 

 1001/2   
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3. Zásady návrhu zařízení staveniště 

 Zařízení staveniště – stavba dočasná ( po dobu výstavby inženýrských sítí a 

komunikace), sestávající ze stavebních a typových buněk s chemickým WC, budou umístěny 

na pozemku dotčeném dočasným záborem stavby.  

 Dojde k bouracím pracím stávajícího krytu a stávající opěrné zdi, která bude 

obnovena. 

 Nedojde k žádnému kácení porostů.  

 Na staveništi bude zřízeno dočasné dopravní značení na všech příjezdech na staveniště 

a to konkrétně značky A15 „práce“ + dodatková tabulka E12 „text – průjezd stavbou“ a B 20a 

„Nejvyšší  dovolená rychlost - 30 km/h“ 

 

4. Návrh postupu a provádění výstavby 

 Předpokládaný harmonogram výstavby : 

1. Vytyčení a rozdělení pozemků (provedeno) 

2. Vybudování zařízení staveniště 

3. Rekonstrukce místní komunikace 

4. Úprava a ozelenění svahů, dokončení terénních prací. 

 

 Plán kontrolních prohlídek stavby 

1. Vytyčení  pozemků 

2. Provedení pláně 

3. Provedení ložných vrstev 

4. Předání provedené stavby 

 

 Při stavbě nesmí být stavební ani jiný materiál ukládán na vozovku, přilehlé silniční 

pozemky. 

 Jako dočasné deponie budou sloužit plochy pozemku dočasného záboru půdy viz. 

situace POV.  

 

5. Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné 

užívání) 

 Pro výstavbu není uvažováno s těmito stavbami. Stavba bude prováděna jako jeden 

celek. 
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6. Možné napojení na zdroje 

 Voda pro výrobu betonu na staveništi nebude používána, betonová směs bude 

dopravována z centrální výrobny betonových směsí. 

 Elektrická energie bude pro potřebu stavby odebírána z provizorních staveništních 

měřených přípojek na distribuční síť nn, které jsou vyznačeny v příloze „E.1. Technická 

zpráva“. 

 Zhotovitel bude využívat pro sociální zázemí mobilní sociální zařízení bez odtoku  

standardu Toi-Toi.. 

 Pro telefonní spojení bude používáno mobilních telefonních přístrojů. 

 Zařízení staveniště,  včetně  potřebných odběrů stavby je řešeno  v souladu  

s podmínkami,  které stanoví  provozovatel sítí. Veškerá  odběrní místa budou  zajištěna  

dočasným měřením  odběrů  spotřeby  nainstalovanými  měřidly  vlastníků  sítí, na základě  

uzavřené  smlouvy o podmínkách odběrů. 

 

7. Možnosti  nakládání s odpady z výstavby 

 Odpady vznikající užíváním stavby  být zneškodňovány předepsaným způsobem dle 

platných předpisů. Zneškodnění odpadů vznikajících užíváním stavby je v kompetenci 

zhotovitele stavby. Kontrolní činnost bude provádět TDI.  

 Případný přebytečný materiál nebude ukládán a rekultivován v okolí komunikace a 

bude odvezen na místa k tomu určená dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 

znění. 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými 

ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 

Sb. s 383/2001 Sb. 

 Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 

 V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností 

očekávat vznik následujících druhů odpadů: 

 
množství 

Druh Název Kategorie 
způsob 

nakládání s 
odpadem 

Recyklace, 
předání 

oprávněné 
osobě 

Využití 
Investorem 

dodavatelem 

030102 
Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a 

podpůrných konstrukcí 
O X 0 0 

030103 
Hobliny, odřezky, dřevěná deska, 
dřevotřísková deska, dřevěná dýha 

O X 0 0 

080101 Barva s obsahem halogenovaných N X 0 0 
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rozpouštědel a nebo lak s obsahem 
halogenovaných rozpouštědel – nátěry 

ocelových k-cí 

080102 
Barva bez halogenovaných rozpouštědel a 

nebo lak bez halogenovaných rozpouštědel – 
nátěry betonových konstrukcí 

N X 0 0 

080103 
Barva rozpustná ve vodě a nebo lak 

rozpustný ve vodě  - betonové konstrukce 
N X 0 0 

080199 
Odpad druhově blíže neurčený nebo výše 

neuvedený  (plechovky od barev) 
N X 0 0 

120104 Ostatní neželezný odpad O X 0 0 
120105 Plast O recyklace 5 kg 0 
140103 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi N X 0 0 
150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot O X 0 0 
150103 Dřevěný obal – Palety O vratné obaly 10 ks 0 
150104 Kovový obal – Palety O X 0 0 
150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O X 0 0 
150106 Směs obalových materiálů O X 0 0 

150199 
Odpad druhově blíže neurčený nebo výše 

neuvedený 
(obaly znečištěné škodlivinami) 

 X 0 0 

170101 
Beton – demolice stávajícího zpevnění ploch 

pozemku 
O recyklace 0 5 t 

170102 Cihla – demolice stávajících vedení O X 0 0 

170103 
Keramika  - demolice stávajících konstrukcí 

(trouby) 
O X 0 0 

170199 
Odpad druhově blíže neurčený nebo výše 

neuvedený (odpady s obsahem asfaltu 
z demolic vozovek) 

 recyklace 0 15 t 

170302 Asfalt bez dehtu – vozovka komunikace O X 0 0 
170501 Zemina a nebo kameny O skládkování 0 40 t 
170602 Ostatní izolační materiály O X 0 0 
170701 Směsný stavební a nebo demoliční odpad N X 0 0 

200105 
Drobné kovové předměty (např. plechovky) 

– balící materiál 
O X 0 0 

200106 Ostatní kov – odvodňovače cel. izolace O X 0 0 

 
 Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 

komunikací, lze charakterizovat takto: 

• demolice stávajících zpevněných ploch  

• pokládání jednotlivých vrstev komunikací 

• skladování materiálu pro stavbu 

Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 

   O - OSTATNÍ ODPAD 

 Voda z atmosférických srážek bude stávajícím systémem odvodňovacích zařízení 

vyústěna do okolních pozemků. 

 S odpady, které vzniknou realizací akce, včetně odpadů ze zařízení staveniště, bude 

nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, zejména § 16, kde 

jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle 
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jednotlivých druhů a kategorií, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, 

odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním. 

V případě, že původce nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění. je 

povinen je za ta tím účelem předat osobě, která je dle zák.č. 185/2011 Sb., o odpadech, 

v platném znění, oprávněna k jejich převzetí. 

S nebezpečnými odpady lze nakládat pouze na základě uděleného souhlasu 

k nakládání s NO.  

Po dokončení prací bude příslušnému úřadu předložena specifikace druhů a množství odpadů 

vzniklých v průběhu realizace stavby a doložit způsob jejich odstranění. 

. 

8. Přístupy na staveniště 

 Stavba bude přístupná ze silnice druhé třídy II/113 a místních komunikací. 

Po dobu výstavby bude v rámci provádění zemních prací upraven a  stavebně  zajištěn   na 

potřebnou  únosnost pro techniku provádějící   zemní práce a přepravní služby. 

 

9. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

 Stavba musí být po dobu nezbytně nutnou zajištěna proti přístupu nepovolaných osob. 

 Při provádění stavby je nutno zachovat možnost přístupu a příjezdu k sousedním 

objektům a pozemkům. 

 Příjezdové komunikace  budou po dokončení stavby uvedena do původního stavu, 

jejich porušení, prokazatelně způsobené realizací stavby, bude  odstraněno na náklady 

zhotovitele. 

 Okolní pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

 

10. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní 

opatření 

 Nejsou žádné zvláštní požadavky, které by vyžadovali bezpečnostní opatření. 

 

11. Návrh řešení dopravy během výstavby, včetně zajištění základních 

podmínek a označení pro samostatný  a bezpečný pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace na veřejně   přístupných komunikacích a 

plochách souvisejících se staveništěm 

 Stavba  musí být po dobu nezbytně nutnou zajištěna proti přístupu nepovolaných osob. 
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Při provádění stavby je nutno zachovat možnost přístupu a příjezdu k sousedním objektům a 

pozemkům. 

 Příjezdové komunikace budou udržovány čisté a ve sjízdném stavu. Po dokončení 

stavby budou uvedeny do původního stavu, jejich porušení prokazatelně způsobené realizací 

stavby bude odstraněno na náklady zhotovitele. Konečný stav převezme protokolárně TDI. 

 Okolní pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

 Podmínky vyhlášky 398/2009 Sb. o užívání staveb osobami se sníženou schopností 

pohybu a orientace: 

Při nedodržení průchozího prostoru podle 1.0.2  vyhlášky 398/2009 Sb.  nebo při celé 

uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to 

včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem 

přístupnosti podle bodu 1 přílohy č.4 výše uvedené vyhlášky. Provoz vozidel bude po dobu 

výstavby veden střídavě  pouze v jednom pruhu a řízen přenosnou soupravou světelné 

signalizace. 

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900mm s výškovými rozdíly nejvíce do 

20mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve 

výšce 100 až 250mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100mm. Pro pochozí 

rošt platí obdobně bod 1.1.3. přílohy č.1 k této vyhlášce. 

Pro označení výkopu, okrajů lávek na nich a stavenišť platí – Vnitřní a vnější pochozí 

plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linii pro osoby se zrakovým 

postižením. Do průchozího prostoru podél vodící linie se neumisťují žádné překážky. 

Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné 

konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250mm nad 

pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve 

výši 1100mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující 

půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obry překážky nejvýše o 

20mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami sahajícími 

až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště. 
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12. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

 Při provádění stavby je nutno dodržovat veškeré platné předpisy a nařízení týkající se 

bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č.262/2006 Sb. a na něj navazující 

předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb. a o vyhlášku č.48/1982 Sb. o bezpečnosti 

práce a technických zařízení ve znění vyhlášek č. 591/2006 Sb. včetně příloh, č.207/1991 Sb. 

a č.192/2005 Sb. 

 Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky 

pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. 

(energetický zákon - elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. (o elektronických 

komunikacích). 

 Stavba bude mít krátkodobě negativní dopad na kvalitu životního prostředí hlavně při 

její realizaci. Vlivem používání těžké stavební techniky dojde ke zvýšené hlučnosti a 

prašnosti blízkého okolí. Na zhotovitele stavby musí být ze strany objednavatele  kladen 

požadavek, aby tyto negativní dopady na životní prostředí po dobu realizace co nejvíce 

eliminoval!  

 Při provádění veškerých stavebních prací musí být zabráněno úniku pevných a 

kapalných látek ze stavební techniky. 

 Při realizaci stavby musí být respektovány obecné podmínky ochrany rostlin, 

živočichů a dřevin v souladu d §§§ 4,5 a 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny. 

 

      V Chocni 05/2015                    Vypracovala : Tereza Fiedlerová 
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