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SMLOUVA 0 DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo 9/2022
na akci „Parkovací plochy na ulici Kroměřížská“

OBJEDNATEL
Město Kojetín
sídlo; Masarykovo náměstí 20,752 01 Kojetín
100:00301370
DIČ;CZ00301370_
bankovní spojení; ČS Spořitelna a.s.
číslo účtu; 19-1883093339/0800
zastoupený; Ing. Leošem Ptáčkem - starostou města
zastoupený ve věcech technických; Romanou Mrázkovou
(dále jako „objednatel")

a
ZHOTOVITEL
TECHNIS Kojetín spol. s r.o.,
se sídlem: Padlých hrdinů 638,752 01 Kojetín,
zapsaný v OR vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C vložka 14002
IČ:64608727
DIČ: CZ64608727 ^
bankovní spojení; ČS Spořitelna a.s.
číslo účtu; 1883948309/0800
zastoupený; Ing. Vlastimilem Psotkou, ředitelem a prokuristou společnosti 
zastoupený ve věcech technických: Luďkem Nakládalem 
na straně druhé 
(dále jen „zhotovitel")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jako „občanský zákoník"), tuto:

SMLOUVU O DÍLO

I. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem této smlouvy je „Parkovací plochy na ulici Kroměhžská" (dále také jen „dílo"),
1.2 Rozsah díla a podmínky zhotoveni díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 ktéto 

smlouvě. V položkovém rozpočtu je specifikován rozpis a rozsah dohodnutých prací.
1.3 Změny díla musí být písemně dohodnuty mezi oběma stranami v souladu s čl. 3.5.
1.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje 

dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla, v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
1.5 Účelem stavby je vybudováni parkovacích ploch dle projektové dokumentace v ulici Kroměřížská

II. Doba a místo plnění
2.1 Smluvní strany se dohodly, že příslušné práce budou zhotovitelem zahájeny po oboustranném podpisu této smlouvy. 

Smluvní strany se dále dohodly, že dílo bude provedeno v terminu od 15.4.2022 do 30.9.2022.
2.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo 

v termínu dle odst. 2.1.



2.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné 
dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na 
daných dílčích technologií jsou uvedeny v příslušných ČSN.

2.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných 
zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový 
úsek).

2.5 Místem plněni je ulice Kroměřížská v Kojetíně. Stavba bude provedena na pozemcích, jejichž vlastníkem je objednatel.
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III. Cena díla a platební podmínky
3.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě rozpočtu stavby (příloha č. 1) a činí;

708 712,56 Kč bez DPH, tj. 857 542,20 Kč s DPH
Jednotkově ceny položkového rozpočtu dle rozpisu a rozsahu dohodnutých prací obsahují veškeré nutné náklady 
k provedení díla.

3.2 Nárok na zaplacení smluvené ceny za zhotovené dílo vzniká provedením díla. Podkladem pro zaplacení ceny za 
provedení díla je faktura vystavená zhotovitelem. Na případné peněžité plnění poskytnuté objednatelem přede dnem 
splatnosti ceny za zhotovené dílo se pohlíží jako na zálohu. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne vystaveni faktury. 
Vyjma případů neposkytnutí součinnosti objednatelem k převzetí díla bude přílohou faktury protokol o předání a převzetí 
díla podepsaný oběma smluvními stranami.

3.3 Provedené části díla (vč. případného plněni dle odst. 3.5 a/nebo dle odst. 3.6) budou zhotoviteli hrazeny na základě 
dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených 
prací a dodávek.

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení díla ve sjednaná výši bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
1883948309/0800, vedený u ČS Spořitelny a. s..

3.5 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 1.2, a to bud na žádost 
objednatele, nebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání těto smlouvy, bude příslušné plnění oceněno bud 
podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly 
použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle aktuální cenová soustavy RTS 
platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednáni o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o 
ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, 
mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

3.6 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová 
dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle táto 
smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajisti vypracováni realizační projektové dokumentace (a to v případě, 
kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před 
naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 3.5 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, 
které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné 
zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici 
při kalkulaci ceny díla dle těto smlouvy.

3.7 Faktury (daňový doklad) vystavené zhotovitelem dle odst. 3.2, 3.3 a 3.5 této smlouvy musí obsahovat náležitosti 
stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou 
cenu díla včetně DPH. Datem uskutečněni zdanitelněho plněni konečná faktury je datum podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla.

3.8 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti 
stanovená touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem 
doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne béžet nová lhůta splatnosti faktury v délce čtrnácti kalendářních
dnů.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1 Objednatel je odpovědný za součinnost se zainteresovanými třetími osobami - sousedy, občany, jinými společnostmi, 

kde bude dílo prováděno a za to, že průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy objednatele, 
jeho zaměstnanců či třetích osob.

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

4.3 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou 
závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
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4.4 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele. Pokud objednatel nepřipojí do třech 
pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že 
s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

4.5 Objednatel je oprávnén provádět průběžné kontroly při provádění Díla. Zhotovitel je povinen účastnit se jím pověřeným 
zástupcem kontrolních dnů stavby, které vypíše objednatel.

4.6 Objednatel je také oprávněn zkontrolovat kvalitu materiálů a výrobků určených k realizaci Díla před jejich použitím.
4.7 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a případně další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 

tři dny před termínem zahájení realizace díla zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím 
protokolem), vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. 
Za poškozeni inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nenese zhotovitel odpovědnost.

4.8 V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a 
rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany 
objednatele.

4.9 Za staveniště se považuje prostor určený pro stavbu a pro zařízení staveniště
4.10 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé při realizací díla.
4.11 Zhotovitel se zavazuje do tří pracovních dnů po předáni a převzetí Díla vyklidit staveniště včetně případně používané 

komunikace a chodníku a předá ho objednateli.
4.12 Smluvní strany se dohodly, že pokud v souladu s ustanovením § 1765 občanského zákoníku dojde ke zméné okolnosti 

tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné 
z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu díla, má dotčená 
strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně 
předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření 
smlouvy známou.
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v. Provedení, předání a převzetí díla
5.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dodáním s tím, že následně předá předmět díla objednateli či 

jím pověřené osobě.
5.2 Zhotovitel se zavazuje uvést ke dni předání místo plnění dle čl. II, odst. 2.5 této smlouvy do stavu odpovídajícího stavu 

ke dni převzetí místa plnění, s výjimkou stavebních objektů, které byly vybudovány v rámci plnění předmětu této 
smlouvy. V případě nesplnění povinnosti uvedené v tomto odstavci, není objednatel povinen stavbu převzít dle čl. V. 
odst. 5.S.-5.5.

5.3 Zhotovitel ústně nebo písemně vyzve objednatele k převzetí díla a ten je povinen ho do 7 dnů od vyzvání převzít. Pokud 
objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost k převzetí díla a podpisu předávacího protokolu v uvedené Ihútě, pak se 
má za to, že uplynutím posledního dne této lhůty bylo dílo zhotovitelem řádně dokončeno, je bez vad a považuje se za 
řádně předané.

5.4 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který zástupci oprávnění jednat za smluvní strany opatří 
svým podpisem. Z předávacího protokolu bude patrný stav dodávky v okamžiku předání díla. Dílo je dokončeno, je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu podle § 2605 odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb. Dílo je kvalifikováno jako 
provedené, byť bude vykazovat vady. Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto 
případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných 
při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší 
než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

5.5 Vady, které budou zřejmé již při předání, musí objednatel vytknout (oznámit) již v protokolu o předání a převzetí díla. 
Pokud převzetí díla objednatel odmítne, je povinen do 2 pracovních dnů předat zhotoviteli písemný seznam všech 
vytýkaných vad díla, které bráni, aby dílo sloužilo sjednanému účelu, a stanovit přiměřenou lhůtu (nejméně týdenní) pro 
jejich odstranění. Objednatel poté nemůže vytýkat zhotoviteli jiné vady, než ty, které jsou obsaženy ve výše uvedeném 
seznamu (to se netýká vad záručních).

VI. Kvalita prací a záruka za dílo
6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým 

normám platným na území ČR.
6.2 Zhotovitel odpovídá za jakost jím provedených prací dle této smlouvy po dobu 36 měsíců od data předání díla 

objednateli. Zárukou za jakost přebírá zhotovitel závazek, že předmět smlouvy bude po celou dobu záruční lhůty 
vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení, zatížení a vlastnosti přiměřené 
vlivu povětrnostních podmínek.

6.3 Záruční oprava bude zhotovitelem zabezpečována v termínu po dohodě smluvních stran od jejího prokazatelného 
nahlášení zhotoviteli.
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6.4 Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou údržbou, používáním cizích dííú 
objednatelem či jinými osobami na jeho straně a na závady způsobené živelnou pohromou.

6.5 Reklamace vad musí být provedena písemně.
6.6 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou díla, násilným poškozením 

těžkými mechanismy, účinky dopravy, trhlinami vzniklými prokopírovánim z konstrukčních vrstev, jejichž provedení 
nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci díla, neúnosným podložím a 
konstrukčními vrstvami, jejichž provedeni nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, příslušná vada byla způsobena 
použitím věci předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, příslušná vada byla způsobena dodržením 
nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem, se záruka nevztahuje.
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VII. Sankce
7.1 Zhotovitel má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z částky, jež je sjednána jako cena za dílo, a to za každý započatý 

den prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle příslušných ustanovení této smlouvy.
7.2 Bude-li objednatel v prodlení s placením sjednané ceny za provedeni díla, má zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve 

výši 0,01 % z částky, jež je sjednána jako cena za dílo, a to za každý započatý den prodlení objednatele s placením 
ceny díla.

7.3 V případě prodleni objednatele se zaplacením ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodleni v souladu s § 1970 
občanského zákoníku a v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

7.4 V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením Díla a jeho předáním objednateli podle článku V. této 
smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z částky, jež je sjednána jako cena za dílo, a to 
za každý započatý den prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli.

7.5 Objednatel má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z částky, jež je sjednána jako cena za dílo, a to za každý 
započatý den prodlení zhotovitele s poskytnutím součinnosti dle příslušných ustanovení této smlouvy, zejména čl. IV., 
odst. 4.4.

Vlil. Závěrečná ustanovení
8.1 Tato dohoda je platná a účinná dnem jejího uzavření.
8.2 Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s 

účelem této dohody a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškeré právní a jiná jednání, která se ukáží být nezbytná 
pro dosažení účelu této dohody.

8.3 Veškeré změny a doplněni této dohody vyžadují dle výslovné vůle smluvních stran písemnou formu.
8.4 Pokud některé z ustanovení této dohody je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost 

či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost dohody jako celku ani jiných ustanovení této dohody, 
pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se 
zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které 
svým obsahem bude co nejvěměji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

8.5 Smlouva byla schválena Usnesením Rady Města Kojetín č. R 1676/03-22 ze dne 29.3.2022.
8.6 Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8.7 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy.
8.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že jejímu obsahu v celém rozsahu porozuměly, že s jejím 

obsahem souhlasí a že ji uzavírají ze své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, a na důkaz toho ji podepisují.

8.9 Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Příloha Č.1 - Položkový rozpočet 

V Kojetíně dne 2_

MĚSTO KOJETÍN
okr. PffiEROVObjednatel: Zhotovitel:

Ing. Leoš Ptáček 
starosta města

Ing. Vlastimil Psotka 
ředitel a prokurista společnosti
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Krycí list rozpočtu
VERLAG
DASHÓFER

IČ/DIČ:Město Kojetín Masarykovo nám 20 00301370/Objednatel:Pivovar parkovištěNázev stavby:

IČ/DIČ:Projektant:Druh stavby:

IČ/DIČ: 64608727/CZ 64608727TECHNIS Kojetín spol.s r.o.Zhotovitel:
Konec
výstavby:
Zpracoval:

KojetínLokalita:

Položek: 50Začátek výstavby:

Datum: 16.03.2021Luděk NakládalJKSO:

Rozpočtové náklady v Kč
0 Náklady na umístěni stavby (NUS)0 Doplňkové nákladyA Základní rozpočtové náklady

Zařízení staveništěPráce přesčas 0,000,0095 559,26DodávkyHSV
Mimostav. dopravaBez pevné podl. 0,000,00317 070,74Montáž
Územní vlivyKulturní památka 0,000,000,00PSV Dodávky
Provozní vlivy 0,000,00Montáž
Ostatní 0,0042 018,14Dodávky"M"
NUS z rozpočtu 0,0014 210,08Montáž

Ostatní materiál 156 920,26
Přesun hmot a sutí 82 934,09

NUS celkem 0,000,00DN celkem708 712,56ZRN celkem
NUS celkem z obj.DN celkem z obj. 0,00 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
0,00 Celkem bez DPH 708 712,560,00 DPH 15%Základ 15%

148 829,64 Celkem včetně DPH708 712,56 DPH 21% 857 542,20Základ 21%

ZhotovitelObjednatelProjektant
KOJETÍN

okr. FňEROV/

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a poiDatum, razítko a podpis
Poznámka:
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VERLAG
DASHÓFER Stavební rozpočet

Doba výstavby: Objednatel: Město Kojetín Masarykovo nám 20Pivovar parkovištěNázev stavby:

Začátek výstavby: Projektant:Druh stavby;

Konec výstavby: Zhotovitel: TECHNIS Kojetín spol.s r.o.KojetínLokalita:

Zpracováno dne: 16.03.2021 Zpracoval: Luděk NakládalJKSO:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)Zkrácený popis 
Rozměry______

Množství Cena/MJC Objekt Kód MJ Cenová
soustavaI Jednot. I Celkem(Kč) Dodávka CelkemMontáž

H Přípravné a přidružené práce
11310él21R00 Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho
113107330R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm 
113107322R00 Odstraněni podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.22 cm 
113202111R00 Vytrháni obrub obrubníků silničních 
1131O9305R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.5 cm 
113106222ROO Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici 

í Hloubené vykopávky
13130111OROO Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ
139601103ROO Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 
131301119ROO Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 

Přemístěni výkopku 
162201101ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 
167101101ROO Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
162401102ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 
199000002RO0 Poplatek za skládku horniny 1 - 4 

Konstrukce ze zemin

0.00 ___ 73 732,45 73 732,45
7 325,24 
33 928,25 
17 768,42
3 622,26 
10 656,13

432,16

0,00 -.'J 2^ 551,03
12 666,54 
12 918,22 

1 966,27 
0,00........ 110 600,63

4 206,45 
26 495,80 
12 087,50 
67 810,88

1 272,53 1 272,53
1 272,53

167,62
15,94 RTSII/2021 
84,34 RTSII/2021 
47,64 RTSII/2021 
11,16 RTSII/2021 

5,91 RTSII/2021 
2,62 RTSII/2021 

- 0,00
0,00 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021

0,0063,40
265.50
180.50 
87,60

216.50 
47,49

7 325,24 
33 928,25 
17 768,42

3 622,26 
10 656,13

432,16 
27 651.01 
12 666,54 
12 918,22

1 966,27 
110 600,63

4 206,45 
26 495,80 
12 087,50 
67 810,88

0,14m2 115,54
127,79
98,44
41,35
49,22

1
0,00 0,66m22
0,00 0,48m23
0,00 0,274 m
0,00 0,12m25

9,10 0,00 0,29m26
-31

■ i. . . v
0,00 0,00m3 32,52 389,50

7,42 1 741,00
52,80

7
0,00 0,00m38
0,00 0,0037,24m39

0,00 S16
0,0096,70

96,70
96,70
96,70

43,50
274.00
125.00 
701,25

0,00 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021 
0,00
0,00 RTSII/2021
0.00
0,00 RTSII/2021 

”'76
42,05 RTSII/2021 
63,34 RTSII/2021 
26,39 RTSII/2021 
13,47 RTSII/2021 
3,73 RTSII/2021 
7,01

0,00m310
0,00 0,00m311
0,00 0,00m312
0,00 0,00m313

. ....17 0,00
174100010RAA Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou 

Zpevňováni hornin a konstrukcí 
289971222R00 Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:2,5 š.do 6 m 

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 
564651111R00 Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. lOcm 
564762111 ROO Podklad z kam.drceného 16 - 32 tl. 20 cm 
564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutněni tloušťky 10 cm 
564112223R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.23 cm 
567211205RO0 Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 5 cm

Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch' dlážděnýc 
596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 
596921112ROO Kladeni bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 100 m2 
596921291RO0 Přípl.za výpl.spár dlaždic,bez dodávky 
596291113R00 Řezáni zámkové dlažby tl. 80 mm 
596215O49R00 Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě 
596215048R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě

Doplňulíci konstrukce a práce na pozemních koapiJ 
917862111 ROO Osazení stojat. obrub.bet, s opěrou,lože z C 12/15 
916261111RT1 Osazeni obruby z kostek drobných, s boční opěrou 
915721111RT1 Vodorovné značeni střik.barvou stopčar,zeber atd. 

Komunikace pozemní a letiště
998223011 ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 
998223092R00 Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 2 km

0,00m3 7 42 171.50 

19,90

159.51 
277,75

91,12 
81,51 

175,20

1 272,53
j56,07 „2 538,89 . .. 2 594,96
56,07

0,0014

ilii IlEÍ 8f':|.'

2 594,96 0,00m2 130,40 2 538,89 
' ‘̂t5’l46,90‘

3 040,79 
7 582,24 
2 303,13

366,29 
1 854,45

4 309,83 " 73 978,71 '
1 667,24
2 098,62

15

m2 130,40

130,40

130,40

29,35

29,35

17 759,31 
28 636,36 
9 578,92
2 026,03
3 287,67

20 800,10 
36 218,60 
11 882,05 
2 392,32 
5 142,12

0,3216
0,49m217
0,20m218
0,46m219
0,13m220

59
0,07m2 46,25

113,50
10,43
33,85

130,40
130,40

242,24 
288,00 

1 188,00 
253,51 
39,90 
30,00

9 536,36 
30 589,39 

0,00 12 390,84
8 037,34 
5 202,96 
3 912,00 

. 79 905.07 16,559.43

14 610,10
15 163,33 

131,64

11 203,60 
32 688,00
12 390,84 
8 581,31 
5 202,96 
3 912,00

,46 464,50. ,li l 
25 773,00 
20 338,50 

353,00 
48 092,93 
45 299,29 

2 793,64

3,42 RTSII/2021 
3,58 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021 
0,01 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021

21
0,03m222

m3 0,0023
543,97 0,0024 m

0,00 0,00m225
0,00m2 0,0026

"■S 91 jů_,í27,37
302.50
223.50 
353,00

85,20
91,00

11 162,90 
5 175,17 

221,36 
' 48 092,93 

45 299,29 
2 793,64

0,19 16,02 RTSII/2021 
11,35 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021

27 m
0,1228 m
0,00m2 1.0029

0,000,00H22
0,00234,76

234,76
192,96

11,90
0,00 0,00 RTSII/2021 

0,00 RTSII/2021
t30

0,00 0,00t31



0,00 RTSII/'^S

0,10 RTsTi /2021 
0,17 RTSII/2021

^ 4 635,30,
4 635,30

ífiřf? M22 fe0,00.:..635,30................ :
4 635,30 

Í2'018,14^M9,S74.78j- 
1 926,81 

40 091,33

Montáže sdělovací a zabezpeCoy^fjtechnikj^ 
222260549RO0 Trubka KOPOFLEX 110 na povrchu 
M46 Zemni práce pň montážích -
460010024RT1 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru 
460510321ROO Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm 
S Přesuny suti
979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 
979081111 ROO Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 
979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
979087212R00 Nakládáni suti na dopravní prostředky - komunikace 
979990103ROO Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm 

Ostatní materiál T 
Dlažba HOLLAND III 20x20x8

a. 0,00
0,0030,00 154,51 0,0032 m

■ Ví” >
3,00 3 215,00

72,00 582,61
7718,19 
1 856,59

0,00,,........ 34 841,15 2;.
10 528,67 
8 355,59 
569,72 

4 703,16 
10 684,01 
,...0.00

0,03soub 9 645,00 
41 947,92 

_34 841.15 
10 528,67 
8 355,59 
569,72

4 703,16
10 684,01 

156 920,26.„_
18 684,20
11 371,00
5 022,50 
1 420,00 
1 420,00

47 184,48 
4 147,42 

11 964,30
6 311,36 

47 520,00
1 875,00

33
0.0034 m

0,00
0,00 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021

0,0035,63
35,63
35,63
35,63
35,63

295.50
234.51 

15,99
132,00
299.86

0,0035 t
0,000,0036 t

0,00 0,0037 t
0,000,0038 t
0,000,0039 t

156.920,26 
18 684,20 
11 371,00

5 022,50 
1 420,00 
1 420,00

47 184,48 
4 147,42 

11 964,30
6 311,36 

47 520,00
1 875,00

.. -51.12
cm přírodní

Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm 
Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm 
Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm kus 
Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm kus 
Dlažba vsakovací přírodní 20x20x8cm 
Dlažba vsakovací barevná 20x20x8cm 
Kamenivo těžené frakce 0/4 B Olomoucký kraj 
Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 500 g/m2 do 6 m 
Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06110/2 
Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110

7,94 RTSII/2021 
4,50 RTSII/2021 
1,47 RTSII/2021 
0,22 RTSII/2021 
0,22 RTSII/2021 

14,40 RTSII/2021 
1,12 RTS 11/2021 

20,99 RTSII/2021 
0,07 RTSII/2021 
0,17 RTSII/2021 
0,02 RTSII/2021

0,00 0,18m2 45,35

83.00

35.00

412.00

137.00 
143,50

355.00

355.00

446.40

506.40

570.00 
44,00

660.00 
62,50

40 5924511910

59217001

59217020

59217021

59217022

592452570

592452572

583312034

69370522

3457114740

3457114705

0,00 0,05kus41
0,04kus 0,0042
0,064,00 0,0043

4,00 0,00 0,0644
m2 105,70 0,00 0,1445
m2 8,19 0,00 0,1446

20,99
143,44
72.00
30.00

0,00 1,0047 t
m2 0,00 0,0048

0,00 0,0049 m
0,00 0,0050 m

Celkem: 708 712,56 Kč bez DPH
Poznémka:

J
■ mV


