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á'. Závěr
.Datum koaánf příštího Kd

Zapsal

Ůteíý 26.5. 2020 v 09:00.na stavbě Čechtice

lqg, Jindřkh Přívratský

Přílohy
" '
ČÉslo Název
1
É'rezenčni 1Útina KĎ9

Rozdějovnik
VyhoĎvenQ v jediném exempláň, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán
elektronicky (po dodáni podkladů zhotovitele).
.
Élekhonicky odeslánó dm 21.5. 2020 Rä adresy, uvedené v pľezenčni ĹíStině.
PODHSOVÁ DOLOŽKA ÚčAsnwkŮjEDNÁN/
·
·
·
·

betou na vědomí, že:
zjědňánije Yyhofo=ko=ptpi$emneho zápisu, ktelýbude žádán všem účásm/kůmjédnánl, 8 to naiéiiGh
wecknou vpmzenčn//istíně.
Účastn/kkd7ánik oprávněn do tňpmcovních dňů do 14:00 hocůh vznést vůči obsahu zápku nämaWs wdným zdůvôdněn/m.
Obsah záµisu he näpachout v pňpadě, že vyhobvenýzápis obs&huk buďnepmvďM ůda/á nebo Mktetá závažná vy/ädNn/
Reobsah(ge vůbec čije v umých částech nesK2zumäeh7ý a účastMkpožaduie ck)p/něni/pňäpľamvánL
Newnese-ú účasm/k/e¢mán/ vůči obsahu konceptu zápisu žádně námftky vpibdepsané lhůtě. považuP se pak heníb zápis za
poMzený účasbikemjEdnánla stává s9 čistopisem a neniopětôvně odeslán gh9ktmkky.
Ú&sm/k
~i$em potvmýb. žep qmvněn záMupovata jednat v zájmu Mny, Fámu na tomb jechán/zastupuje a na
zák/8cň§ toho čiň/z návm zag//mat stanov/ska kjednômkn bodům/ednán/, vznášet námitky a zavazovat svou ňmu k úkolům
z tDhobMnáníplo ni vmNai/cl.
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Evidenční
, = číslo: KD/OP_9/2020"

Počet listů: 1
Vyhubveno v:
výtisk číslo:

1

výt.

Prezenční listina

;
'Název akce,:,lľ/1i2 Čechtice, most ev.č. 112-035 pÍĽs strouhu před obci Čeciiůce,
" imis";kon"aí:""čechtice
...;
jDatum konání: 19.5. 2020
"
"""""""
jména přijmeni
t
i Be. Martin Staněk

'
:KSÚS

Organizace funkce

PodMs

!
) jUDr. Luděk Beneš

KSÚS

;
Ž Pavel Šeda

PUDIS as. - TDS

' Ing. jindňch přívratský

; PUDIS a.s. - TOS

Ing. Dan 'Křejči

Ĺ PUDIS a;" koobozp

Ing. Josef jirotka

{APlS s.r.o. -AD.

Ing. Ladisiav Bohuslav

Až SANACE as.

' Rudolf Pnocházka

AZ SANACE as.
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Evidenční číslo:

Počet stran
Počet výtisků
výtisk äsb
_,.Ktasmkace

10/2020

F.07.02.02

2
1
pi

_

Zápis z kontrolního dne stavby
t//ľ12 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
Ko"ho'ini ájín

číslo

10

konaný dne

5. 2Q20

Ůá"stňÍcÍ

'Seznam účasĹMků je uveden v piĹľoze č. 1 - F.04.00.01 Prezenční listina
program kontnjlMho dne
1. Kontrola úkolů Z minulého KĎ - áíe zápisu z předcházejícího dispečinku
2. ZpQa zhoio'ůitele o průběhu výstavby:

a) plnění věcnéhO harmonogramu
b) pOpis provedených prací
c) finančnľ'plnéni '
d) předávání ROS
e) fbtodokumentace

f) (doplnit podle konknéW situace)
3. KoniTofa kvality:
a) zpráva Ô Údnocenf kvality za uplynulé obdobf
b) (doplnit podle konkrétní situace)
4. Stav BOZP a PO

5. Různé .
ťŠ NOvé äQiý .
7. Závěf , ,

1. Kontrola úkolů z minutého KD
Úkol
Název
skutečný stav plnění Úkolu
čisto
Doplnit, zkompletovat, předat tisky
1.1
ŔDS - Ŕompletace

KD8: předány výkresy výztuže až do x. přechodová deska

-3.1

5.2.

Zodpovídá Termín
zhotovitel Část splněno
T: 2.6.2020

'Doplnit rozdíly POPS x RDS
'KD10: koncept elektronicky, po projednání doplnit
'tisky
.
.,.. ,,
ÍŘĎŠ- úprava stavební Ňáhtada pažení štěbvňicemi otevřenou
ziíotôvkä Ťniä
'jámy
svahovanou jámou na návrh zhotovitele po
.zachyceni změněných podmfnek v základové
spáře (bez spodní vody atd.) - zpracovat návrh
RDS a ZBV
KD4: výkresy předány, zpracovat ZBV
·KD5: Postupovat dle od KSÚS předaných zásad
:pmc"$9yán[ z,bv z 20.3.,2020 (,Pragoprojekt)
ziiot. oznámil náviiiý na zrněný RĎS':
Zhotovitel Trvá
Změny RDS - ZBV
-svahovaná jáma
,-DtO, úpmva a doplněni
-pasportizace objízdných tras
a zašle návrhy ZBV
Re TDI KD5: Postupovat dle od KSÚS předaných
zásad pmesování ZBV z 20.3.2020
.(Pragoprojekt)

8.1.

KbiÔ:'"ťŕeäioženo oceněni ZBV v el pQdô6e.
Zkompletovat včetně zdůvodnění všech položek a
předložit k projednáni na kd 11 za účasti AD a
projektanta RDS.
'Koordinace zhotovitelů -'Zhotovitelé komunikace a mostu byly opětovnEĹ " Žhotovitel T: 2.6.2020
svodidla, vozovka
upozorněni na kolizi projektů - nutno zkoordinovat
rozsah a zpracovat záporné ZBV.
Koordinovat a předat info o možnosti zrušení
subdodávek na svodidla.
KD9: Zhot.mostu nemůže zrušit objednávku
svodidel, trvá na pmvedeni. je nutno pokrátit
výměry u sousední stavby komunikace.
Zhotovitel mostu zaměří provedené povrchy
·pň1ehlé komunikace a dle nich upraví výměry a
zkompletuje komunikací na mostě, upraví RDS a
.ZBV.
,KD10: Nové výměry komunikace uplatněny
návrhu ZBV.
Předat parametiy svodidel mostu zhotoviteli
navmýicího úseku komunikace k připravě
napojení a úpravě výměr $tay{)y,.

2. Zpráva zhotoviteie o µúbĹhu yýsÚvby

a) plnění věcného harmonogramu HMG prací přédbžen, dokončeno provedeni OPl a OP2 cca dle HMG,

Další temín - do 1. týdne 06 vodomvná nosná konstrukce.
DDkončena betonáž dříků opěr a křídel OPl a Op2 a jejich odbednění,
podpora bedněni vodorovné nosné konstrukce.
Aktuálně probíhaj{ izolační nátěry zakývaných konstrukci, armování VNK.
Zpětné zásypy za opěrami nezahájeny z důvodu deštivého počasf a navthfé
zásypové zeminy.
'HMG finanční předán. Předložen návrh fakturace za 04/2020 ve výši 1 276
720,80 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 2 316 954,31 Kč bez DPH.
RDS (tisk) předána pro spodní stavbu - pijoty dle zásad PDPS, výkresy
výkopu stavební jámy upraveny bez zapažení tarseny - ZBV.
Ostatnf výkresy elektronicky.
Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

b) popis provedených prací

C) finančnf plnění
d) předáváni RDS
e) fotodokumentace

3. KoMrola kvality
a) zpräa o hodnoceni kvality za
'uplynulé období

Průběžně, viz. měsIčM zpráva.

4. Stav BOZP a PO
i/iz měsfání Zprávy KOO BOZP.
,Zabezpečit uvolněný svah stavební jámy za opěrou, dDdfžovat
KOOBOZP připomíná nutnost použivánl OOP (rukavice) pn práci $ armaturou a zvýšenou opatrnost při
manipulaci jeřábu s bedněním v b[ÍZkQsti venkovního vedení VN.
KD BOZP lx měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.
.
, . . . . . _. . .
'5. Růmé
'O 1. zhotovitel zajistil vygčení podzemních sítí na stavenišú
.0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě
:0.3. infbrmace q zahájení stavby předána na OfP, archeofog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ
Čechtice a MÚ Vlašim stavební úřad.
!0.4. na závěr KDO provedeno přědáni staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce
10.5. tds - změna společnosti z VPÚ DECO Praha as. po fúzi na PUDIS as.
'7.1. Doloženo potvrzení o archeologickém vÝ?ku!!!u - Myzeum Podblanicka.
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Úkol čfšb Název

Obsah úkolu a požad?vaný cílový stav

'ĹÓ.1 ' "":ĚĹ"ÓŽÉ5 : zabezpeäni
svahu stav jámy
10.2

ZĎéťné záfypy

Ť.závä
Datum konáni přištlho KD

Zápsai

Odpovídá

,Ůpravit sesu® a uvänéný svah zemního Zhobovitel
tělesa za opěrou (Vlašim), vysvahovat
.dle PD.
"" 'ôiiiásiť zaháenf, použfÍ poŮze vhodný
Zhotovitd
(suchý) materiál, hutnit po vrsNách,
ověřit vlastnosti geotechnikem a
kontrolními zkouškami.

Tennití

Ĺhned

Ihned

, . ,Úteŕý 2.6. 2020 v 09:00 na KSÚS Řičany.- proiednání návrhů ZBV

UDIS

1,!!9. jindřich ph"vratský.

pĹs

Přítohy
Číslo .. Název
1,
.Prezenční jjstina kd10
Rozňědovník
vyhÓtoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán
e|ek%nicky (po dodání podkladů zhotovite|e). .
..
ÉfekkonÍcky odesláno dne 26.52Ô20. na adresy, uveden,é v pvezenčnf lfstině.
PODPISOVÁ DOLOZKA ÚČASTN/KÚJEDNÁNI'
ú&sm/¢ijÉNdnáníbemu na vMoM že:
·

zjMRánljé mxmvenkanceptp/semného zápisu, kteiýbude zaslán všem ůčästn/kůmjEdnání, a to nakjkh e-m9omuadesu
uwdanou vpngzenčni/ig"né.

·

Účasm/kjé&ámje oprávněn do lňpmcovn/ch dnů do 14:00 hodin wnést vůči obsahuzápisu námiúgts iádným zdůvŮdněnlm.
Obsah zápisu ke napadnout vpNpadě, že motovený zápis obsahuje buďnepmvdivé ůda/e, nebo někteiá závažná ngádň%l/
neob$ahWe vůbec čije v
čásbch ne$/'ozumhe/qýa Účastn/k požadtje dop/něn//píepHGmni.

·

Nem7ese4iůč&sm/kMm/ vůči obsahu koncqptu
žádné námW¢y vpřeďepaně lhůtě. považ(*' se pak tenbo upis za
poMzmý ůčasm/kem jednán/a stává se čisfopjšem a neni'opětovně odeslán ekktmnicky.

·

Účamlk aým pGkd~ potwzu/e, že je opmvněn zastupovat a jádnat vzäjmu ňnny, kteiou na tomtojédnáni zashpuje a na
základě toho ämnávmy, zaui/mdmnoaska kjednouivm bcdůmjechánh iznášd námiäy a zavazovatsvuu Nmu k úka/ům
z tohoto je&án/pm n/vyp¢ýva/ltL
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äsb: KD/OP_10/2020

Počet listů: 1
Vyhotoveno v".
výtisk číslo:

1

výt.

Prezenční listina

iiäeů akce: ff/112 ČecRce, most ev.č. 112-035 přěs strouhu před obci Čechticeh
'

Místo konání: Čechtice
!Datum konání: 26.5. 2020
jméno. ptijmen[

Organizace funkce

Be. Martin Staněk

KSÚS

: jUDr. Luděk Beneš

KSÚS

Pavel šeda

Teteŕon

podpis

PUDIS as. -TDS

j
ĹIng. Jindřich přívratský

pudis a.s. - tds

i
i-...
i Ing. Dan Krejčf

PUDIS a.s - KOOBOZP

: Ing. Josef jirotka

APlS s.r.o. -AD.

Ing. Ladislav Bohuslav

Rudolf Procházka

AZ SANACE as.
__ .... .
jAZ SANACE a.s.

:

II/II2 Čechtice, IllOSt ev.č.. 112-035 přes stmihu pIÚ """ "l Prezence
,obcí Čechtice .
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Evidenční čisb:

1i/2020

Počet stran
pQčet výti$iců
výtisk čfslo
Klasifikace

F.07.02.02

2
1
Pí

Zápis z kontrolního dne stavby

/1,'112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obci Čechtice
KonťrÓfhi den"
čfsi¢j
. .."ii""

konaný,dne 2.6.2020

na KSÚS Řfčany

Účastii{Ef "'" """ """""""

.Seznam úásmiků Le uvedpn v příloze č, 1 - F.04.0Q,01 Prezenční listina
hograin konbrommo dne
1. KoŇtrola ťik9lů z minulého KD - dle zápisu z předcházejícího dispečinku
á. Zpiá\iiiiiilÓtoůiiele o průběĹĹu yý,stav!?y:
a) piněni věääo harmonogramu
b) popis provedených prací
C) finanční plnění
d) předávánf RDS
e) fotodokumentace
f) (dopkÚĹ podle konkrémí situace)
3. Kontrola kvality:
a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
b) (doplnit podl'e konkrétní situace)
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly
7. Závěr '
1. Komroia úkolů z minutého KD
Úkol
Název
Skutečný stav plněni úkdu
čisto
1Doplnit, zkompletovat; předat iisicý
1 1
RDS - kompletace

'ii

5.á.

.KD8: předány výkresy výztuže až do X. přechodová deska
.Doplnit rozcHly PDPS x RDS
KD10: koncept elektronicky, po projednáni doplnit
'ti$í¶

iRDS - úpmva stavební iNáhmda pažení štětovnicemi otevřenou
:jářňy
.svahovanou jámou na návrh zhotovitele po
zachyceni změněných podmínek v základové
'spáře (bez spodní vody atd.) - zpracovat návrh
RDS a ZBV
KD4: výkresy předány, zpracovat ZBV
.KD5: Postupovat dle od KSÚS pTedaných zásad
,É!rocesování ZBV z 20.3.2020 (Pragoprojekt)
Zrněný Rij"š: zeů
'Zhot. oznámil návrhy na změny RDS:
-svahovaná jáma
'-DtO, úprava a doplnění
-pasporůzace objfzdných tras
·a zašle návrhy ZBV
KD10: Předloženo ocenění ZBV v el. podobě.

Zodpovfdá Termín
'zhotovitel 'Část splněno
Trvá

zhoiÔviiei "Tivá

Zhotovitel Trvá

äi.

10.1
10.2

Zkompietovat' véeiäě zdůvodněnĹvšech položek a
předložit k projednání na KD 11 za účasti AD a
projektanta RDS.
KD11: ZBV pTedbženo, projednáno,
odsouhlaseno AD, TDI, KSUS vyjma pol.
.k upřesnění (pasport SO102- cena; rev.schodiště
- počet, materiál)
Zhotovi'tel Ť:"9Á2020
Koordinace zhotovitelů -'Zhotovitelé komunikace a mostu É)yiy"opětovné
svodidla, vozovka
upozorněni na kolizi pWektů - nutno zkoordinovat
rozsah a zpracovat záporné ZBV.
KD9: Zhotmostu nemůže zrušit objednávku
svodidel, trvá na provedení. je nutno pokrátit
výměry u sousední stavby komunikace.
Zhotovitel mostu zaměří provedené povmhy
přilehlé komunikace a dle nich upraví výměry a
zkompletuje komunikaci na mostě, upraví ROS a
ZBV.
kd10: Nové výměty komunikace uplatněny do
návrhu ZBV.
Předat parametry svodidel mostu zhotoviteli
navazujŕciho úseku komunikace k přípravě
napojení a ůpi'avě vyměř stavby.
KD ii: zhot předat def. situaci RDS s pozici
svodidel .ke koordinaci napojeni sousedni stavby
Upravit $ě$ůtý a uvolněný svah zemního tělesa za äoioviieí Trvá
BOZP — zabezpečení
svahu stav jámy.
opěrou (Vlašim), vySvah'?vat dl,e PD.
a)ětné Ásypy
Ohlásit zahájení, použit pouze vhodný (giljcňg)
'Zhotovitel Trvá
materiál, hutnit po vrstvách, ověřit vlastnosti
geo.technikem, a kmtrolnImi zkouškami.

,2. Zpráva zhotovitele ô
výstavby
'a) plnění věcného harmonogramu HMG prací přeĹibžen, dokončeno proveáeni OPl a OP2 cca cue HMG,
Další termín - betonáž mostovky 9.6.2020.
b) popis provedených prací
Dokončena betonáž dříků opěr a křídel OPl a op2 a jejich odbednění,
podpora bedněni vodorovné nosné konstrukce.
Aktuálně probíhají izolačnf nátěry zakrývaných konstrukci, armováni VNK.
Zpětné zásypy za opěrami nezahájeny z důvodu deštivého počasí a navlhlé
zásypové zeminy.
C) finanční plněni
'HMG fínančM předán. Předložen návrh fakturace za 04/2020 ve výši i 276
720,80 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 2 316 954,31 Kč bez DPH.
'd) předávání RDS
ROS (tisk) předána pro spodní stavbu - piloty dle zásad PDPS, výkresy
výkopu stavební jámy upraveny bez zapažení larseny - ZBV.
Ostatnf výkesy elektronicky.
e) fiitcdokumentace
Prováděna pŘiběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

í Koniräa""kvaĹN

.a) zpráva o hodnocení kvality za'" -"Průběžně viz. měsíční zpráva.
'uplynulé období

4ĺ 'šův bozb.ä po
'Viz měsiäi zprÍNy Koo bozp.

'Zábézpečit uvolněný svah stavební jámy za opěrou, dodržovat
,KOOBOZP připomíná Rumost používání OOP (rukavice) při práci s armaturou a zvýš6ňoú opatrnost při
'manipulaci jeťábu s bedněním v blízkosti venkovního vedení VN.
KD BOZP Ix měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.
5. RUzM
' '"'
' "' "" " "
" "
"' """"' "
'0.1" zhcdDvitel zajistil vy6čer!i poäzemnich síti na staveništi

i!2(jZň

'0.2. zaveden stavebnf deník, k dispozici na místě
íO.3. iMonnace q zahájení stavby předána na OiP, archedog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ
'Čechtice a MÚ Vlašim stavební úkd.
'0.4. ria závěr KDO pFovedenQ předáni daveniště zhotoviteli (V2 samostatný protokol) a zahájeny stav. práce
0.5. TDS - změna společnosti z VPÚ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.
7.1. Doloženo potv!zení ľ? archeologickém výzkumu - Muzeum Podblanicka.
Uově úicoly
ýkol číslo Název
7. Závěr
"
Datum konání.

Zápsal

Obsah úkofu požadovaný cílový stav

kd

Úteíý 9.6. 2020 v 09:00 na stavbě

Odp?v[dá

Těmín

Dls!,=:"r

Ing. jindřich Přívratský

~.Mka

21]

Ňíšohy
Cisío
Název
1'" '" 'ěrezen&'í lktina KD 11

Rozděk:yMk
"Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán
eľektronjcky (po dodánf pQdkladů zhotovitele). .
Elektronicky odesSám dne 5.6.202G na
uvedeně v prezenčnI listině.
PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASM@jEDNÁNÍ
Ůča$tn/Gijédhán/bemu na ®äbm/, že:
·
·
·
·

zjednán/je Whotovenh=ptp/amného zQpišu, kt®ýbudezas/án všem ŮCasmt"kůmjědnánf, a to nakjia e-mai/oiíou adesu
wedenou vpmeMn/h"M"ně.
ŮCawikjednáMjé opmw7ěn do tŇptacom/ch dnů db 14:00 hodin ŕznést vůČi absahu z@/su námäkys iň9dným zdůvodněn/m.
Obsah zápisuťe napadnout vpňpadě, že whQtovgný,zápi$ obsahu/e buďnepmvdivé Údä/e, nebo některá umná vyjádNni
neobsahuje vŮbec čIje v unčiiých částech nesmizum/Éemýa účastnlk požadu/e ap/něn//pepmmván/.
Akvznese4 účadn/kjednánl vůči obsahu konGEpm zápisu žádné námjlW vp/Mepsané lhůtě, povuu/e se pak entozáp/sza
potwzený ůčásMikem jednánl a stává se äŠtopišem a nen/qpětom'ě odeslán e/ekhimkky.
Účástn/k svým pc?dpkem potvvzu/e, že je qpnávněn zastupovat a,ň9ďnat v zájmu ňmy, kteíuu na tomtojectnání zastup# a na
záhdacíhě toho ähltnáwhy, zauiímat stanoviska kkdm//@n bodům jéänán/, vznášet námitky a zavazovat svou ňnnu k úkolům
z tohoto jědnán/pm ni vyp(ýväjEi.

i KmsicA SPRAVA R ŮD¶ŽS.'i S1Lk!!¢ S,Č .l L4Pi$ Z KCPiTRD'-NĹHO OXE STAVBY
' ÉVĹDEMČMt ČISLS
"" : ĹlĹí12
MOST EV.Č. 112-?35 PRES STROJHU PŘED OBŠ
.. 11/2020
Kla$1f1k4cž:

"""m
""'"'" l S,,zxa. jij"
'

'Laj - 4

ÁW:SÚS

U

l 'Y,' , .,,.,,,,,, . ,, ,

Evidenení čisto: kd/op_11/2020

Počet listů: 1
Vyhotoveno v:
výtisk čIsb:

1 výt.

Prezenční Hstina

""""i Název akce: 11/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes sWouhu před äŠcí čechticej
Místo konáni: Čechtice

i

Datum konání: 2.6. 2020
jméno prýmení

Organizace, funkce

Bc. Martin Staněk

KSÚS

JUDr. Luděk Beneš

ĹKSÚS

, Pavel Šeda

"" " " """

"" "" """"
Teleňjn

Podpk

--uJ ·'
i PUDIS a.s. - TDS

'

l
ľ

l Ing. jindřich pKvmtský

pudis a.s. - tos

Ing. Dan Kŕejčí

PUDIS as - KOOBOZP

mg. josef jirotka

"AZ SANACE as.

Ing. Ladislav Bohuslav
i Rudolf Procházka
l
!

l

E-----

S'?
r,

'Až SANACE as.
i
i

.

Ór

i
i
Š

l Kraíská i:r! Ev1cenčs¢1
) Kij/OP 11 /2ň2-C
C

1!/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před
obcí Čechtice
P '

'

Prezence

i

ty í- /(

Evidenční číslo:

12/2020

Počet stmn
počet výtisků
výtisk čiskj
Kla%kaoe
'

F.07.02.02

2
1
PI

Zápis z kontrolního dne stavby
1//112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
KontKjihí den
čfsk? .. . '12

konaný dne

ÚčastMci
,seznap účastn'lků je uveden v příloze č. 1 - F.04,00,01 Prezenční listina
;Pň)geam ŔonÝroiiľího dne
1. Kontrola úk?lů z minýého kd
zápisu z předcházejidho dispečinku
..2. zpráya zhotovňele o pabéňů"Óstay6y:"
a) pfnění věcného harmonogramu
b) popis provedených prací
c) finanční plněni
d) předávání RDS
e) fbtodokumentace
f) (doplnit podle kclnkFéml situace)
3. Konkola kvality:
a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
b) (doplnit podle konkrétni situace)
4. Stav BOZP a PO
5. Různé "'
6:'ŇÓůé'ákoly
7. Závěr
1. Kontrola Ůolů z mimíého KD
Úkol
Náev
$kubečný stav plněni úkolu
číslo
1.1
ROS - kompletace
Doplnit zkompletovat, předat tisky
KD10: koncept elektronicky, po prcýednáM doplnit
tisky
KD12:změny projednány, doplnit tisky čistopisu
,ROS
3.1
iŔĎŠ'-"ůpmva stavební Närada pažení štétovnicemi otevřenou
'jámy
svahovanou jámou na návrh zhotovitele po
zachyceni změněných podmínek v základové
spáře (bez spodní vody atd.) - zpracovat návrh
RDS a ZBV
kd4: výkresy předány, zpracovat ZBV
KD5: Postupovat dle od KSÚS přédaných zásad
procesováni žElV z 20.3.2020 (p'agQRrgekt)
5.2.
Změny RDS - ZBV
'zhot. oznámil návrhy na změny ŘDS:
·-svahovaná jáma
,-DtO, úprava a doplněni
-pasportizace objízdných třä$
a zašle návrhy ZBV
KD10: Předloženo ocenění ZBV v el. podobě.
Zkompletovat včetně zdůvodněni všech položek a
předložit k projednání na KD 11 za účasti AD a
projektanta RDS.

K :2:.ÁC"E
_

Zodpovídá Tennín
zhotoviĹel

Trvá

zhoĹovitd 'Splněno
vypustit

Zhotovitel Trvá

'L

8.1.

'ioi
1'0.2

kd11: zbý předloženó: p'oleanäho,
odmuhlawno AD, TDI, ksus vyjma poL
k upřesněnf (pasport SO102- cena; rev.schodiště
- počet, materiál)
KD12: KSUS odsouhlaseno zrušení 1 ks
reviz,schodiště, materiál-kámen: cena pasportu
bude zhotovitelem upravena
ZhoEovitel T: 16.6.2020
Koordinace zhotovitelů - Zhotovitelé komunikace a mostu byÍy opetovně
svodidla, vozovka
upozorněni na kolizi projektů - nutno zkoordinovat
rozsah a zpracovat záporné ZBV,
KD10: Nové výměry komunikace uplatněny do
náwhu ZBV.
Předat parametry svodidel mostu zhotoviteli
.rtavazujícího úseku komunikace k přípravě
napojení a úpravě výměr stavby.
KD 11: zhot předat def. situaá ROS $ pozici
svodidel ke koordinaci napojeni sousední stävby
KD 12: upřesněny náběhy (napojeni) svodidel,
-předat aktua!izQvanou situaci
'Ei5Zř - zabezpečeni 'Upravit sesutý a uvolněný svah zemního tětesäZa Zhotoviteľ Trvá
'svahu $täv jámy
opěr?u (Vlaši'µ), vysvahovat dle PD.
,'Ohlá$ii zahájení, použít pouze vhoÍĹný (suchý)
Zhotovitel Trvá
,Zpětné zásypy
materiál, hutnit po vrstvách, ověřit vfastnosti
geotechnlkem a kontrolními zkouškämi.

Z Zpáva äotoviteíe o pNběhu yýstávby.. .
·a) plněni věcného harmonogramu'HM"G prací předložen, dokončeno provedeni OPl a OP2 cca dle HMG,
Dalšf termín - betonáž mostovky 9.6.2020 - neprovedena, náhr. tertnín
12.6.2020 - zpožděnf cca 1 týden
b) popis pnovědeňých prací
D'okončena betonáž dřŔců opěr a křídel OPl a op2 a jejich odbednění,
podpora bedněni vodorovné nosné konstrukce, předána armatum mosbovky
k betonáZi
Aktuálně: betonáž VNK nezahájena a odvolána z důvodu nevyhovujicí
dodávky betonu po kontrole laboratoře.
Zpětně zásypy za opěrami nezahájeny z důvodu deštivého počasí a navlhlé
zásypové zeminy.
'C} finanční plněni
HMG finanční předán. Předložen návrh fakturace za 05/2020 ve výši 851
398,60 kč bez dph, celkem od začátku stavby 3 168 352,91 KČ bez DPH.
'd) předávání ROS
RĎS (tisk) předána pro spodní stavbu - piloty dle zásad POPS, výkresy
'výkopu stavební jámy upraveny bez zapaženi laíseny - ZBV.
Ostatní výkresy elektronicky.
e) btodokumentace
Prováděna průběžně zhotovitelem iTDl, odevzdává se $ MZ
3. ĹContMa kva!it¥
..
a) zpráva o hodnocení kvality
za
uplµulé období , ,

Průběžně, viz. měsični zpráva.

4. Stav 8OZP a PO
Viz měsíční zpÍávy KOO BOZP.
Zäbezpečit uvolněný svah stavební jámy za opěrou, dodížovat
KOOBOZP připomíná nutnost používání OOP (rukavice) při práci s armaturou a zvýšenou opatrnost při
manipulaci jeřábu s bedněním v blizkQstj venkovního vedení VN.Drobné připomínky vyřešeny na místě.
KD BOZP lx měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.
5. Různé" "
"
O.i zhoĎviĹel zajistil vytyčeni podzemních sítí na staveništi'
0,2. %,aveden stavební deník, k dispozici na místě

m
.Ó ä."infoimace o zahájení stavby přédána na OľP, archeolog.ústav AV ČR, logistiku MÓ ačr, dotčene"ôbij"
Čechtice a MÚ Vlašim stavební úřád.
0.4. na závěr KDO provedeno pňedánl staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. ptáče
0.5. TDS -změna spdečriosh' z VPŮ DECO Praha as. po fúzi na PUDIS a.s.
7.1,,. Doloženo potwzení o archeologickém výzkumu - Muzeum Podblanicka.
6. Nové úkoly
Úkd čišdo Název
12.1.
Kôobôzp - zábrany

Ž"'Zävér

Ďatum konáni příštihg, KD

Zapsal

obsah úkolu a pcMovaný cílový stav
!UdTžovat pevné zábrany před okrajem
'gtayebrý jámy, z oboy směrů

Úterý Ĺ6Á 2020 v 09:00 na stavbě

Ing, jindňch Přívratský.

l

Odpovídá
'zhotovitel

.,..
Termin ,.
ihneá: irvaie

S |=ng
Podpis

Přílohy
Číslo
Název
i """ " Prezenční listina KĎ 12
RozděkNNÍK
Vyhotoveno v jediném exempláň, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán
elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).
Elektmnicky edes2áno dne 11 &2020 na adresy, uvedené v prezenční iistťnš.
PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČAS7NÍKŮ JEDNÁN/
Ůče$m(cijednáni betou na vědomi, že:
·
z/ednán/je vyhotoven konceptp/semnéhozápisu, wiýbude zaslán vŠem ůčestn/kůmjednání, a ib nejEých e-ma//ovou achesu
uvedenou v pmzenčn//iMně.
·
Účastníkjednánije opiávněn do tňpTacomch dnů do 14:0Qhod/n vznést Yúčiobsahuz@isu námi#g's ňádným zdůvDdněn/m.
Obsah zápisu lze napadnwt v,pňpadě, že mok)vený zápiS obsahuje buďnep~vé údak, nebo některá závažná n4ädjbm
mobsah* vůbecčije v umých čBstech nesmzum#e/hý a účastník pohdu/e dbph7ěnÍ/piápmcován/.
·
Ne|/znese4i" ůčasmík/e¢hání vůči obsahu kcm2ptuupisu žádné námkky v pMepsané lhůtě, považu/9 se pak tento zápk za
pcUvizený účadnikem jédnánia stává se čistopkem a nen! opěibmě odeslán e/ekbon/cky.
·
Účastník sYým podpisem poMztde, žeje opnávněn zastupôv8t a jbdnát v zájmu Anny,
na óomtojecháni zastupuje a na
záklädě tôhočiM náMy. zaumtstanovkka kjednoůiWm bodůmMľ?ánC vznášetnámitky a zavazovat svou Mňuk úkolům
z tohoto jednánl piu ni wp/ývaiicj.

~

Ká9Ž~

Evidenčníäsb: KD/DP_1212020

Počet listů: 1
Vyhotoveno
výtisk číslo:

1

výt.

Prezenční lisúna
.

:Nátzevkonání:
äcce: 11/112
ČechĹĹce, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcíČechtice:
'Místo
Čechtice

l

iljatuAkonáni: 9.6. 2020
jméňo pnjmeri'
Bc. Martin staněk

Organizace, iunkce

g "

ĺK$ÚS

i
) JUDr. Luděk Beneš

ĹKSÚS

Pavel Šeda

:

"

!
jlng. jindlích přhmMský

PUDIS as. - TDS

'Ing. Dan Krejčí

PUDIS as - KOOBOZP

'ing josefjirotka

APlS s.r.o. -AD.

_.. .
' Ing, Ladislav Bohuslav

AZ SANACE as.

:ľ
f

AZ SANACE as.

l Rudolf Procházka
í

/7su/g

7

i
i

.

l

.

l
i
i

l
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.
...... .._
|II71]2 Čechtice, most ev.č. 112-035 pťes strouhu před
!obc.í Čechtice
Klŕsĺ7:kµ.ce:

[Prezence
'"t- ,P,.. ""'

;
..

22 -Q

B!"' " I" 1,,.,_.','..-,
Evidenční čfslo:

13/2020

Počet stran
Počet výtisků
výtisk číslo
. .. , ,,Kia.sifikace

F.07.02.02

KontrolnĹ den
číslo

13

konaný dne

16.6.2020

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 - F.04.00.01 Prezenčnf listina
program kontMního dne
1. Konkola úkolů z minuléhQ KD - dle zápisu z přédcházejfclho dispečinku
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
a) plněni věcného harmonogramu
b) pDpis provedených ptačí
C) finanční plněni
d) předávání RDS
e) fbtodokumentace
f) (doplnit podle konkrémí situace)
3. Konkola kvality:
a) zpráva q hodmceni kvality za uplynulé období
b) (doplnit podle konkrétní situace)
4. Stav BOZP a PO
5. RůZRé
6. Nové úkoly
7. Závěr

1. Kontrola úkolů z minulého KD
Úkof
Název
Skutečný stav plnění úkolu
číslo
Doplnit, zkompletovat, předat tisky
1.1
ROS - kompletace

5.2.

Změny RDS - ZBV

Zodpovídá Termín

zhetôvitel
KD12:změny projednány, doplnit tisky čistopisu
Trvá
RDS
KD13: tisky předány, opravit podpisový rámec dle
SOD
Zhot. oznámil návrhy na změny ROS:
zhotovitel 19.6.2020
-svahovaná jáma
-DtO, úprava a doplněnf
-pasportizace objízdných tras
a zašle návrhy ZBV
KD10: Předloženo ocenění ZBV v el. podobě.
Zkompletovat včetně zdůvodnění všech pdožek a
předložit k projednánf na KD 11 za účasti AD a
projektanta RDS.
KD11: ZBV předloženo, projednáno,
odsouhlaseno AD, TDI, KSÚS vyjma poj.
k upřesněnf (pasport SO102- cena; rev.schodiště
- počet, mateŕiál)
KD12: KSUS odsouhlaseno zrušení 1 ks
reviz,schodiště, materiál-kámen; cena paspcwtu
bude zhotovitelem upravena
KD13: předat čisbopis

2
1
pi

Ĺ2- L.

8.1.

10.1
10.2
12.1.

Koordinace zhotoviielá - Zhotoviteíé komunikace a mostu byly opětovně
ZhotovĹtei Splněno
svodidla, vozovka
upozorněni na kolizi projektů - nutno zkoordinovat
vypustit
rozsah a zpracovat záporné ZBV.
KD10: Nové výměry komunika¢e uplatněny do
návrhu ZBV.
Předat parametry svodidel mostu zhotoviteli
navazujícihD úseků komunikace k připravě
napojeni a úpravě výmět stavby.
KD 11: zhot předat def. situaci ROS s pozicí
'svodidel ke koordinaci napojeni sousední stavby
KD 12: upřesněny náběhy (nápojeni) svodidel,
. Ě?ř?da't aktualizovanou situaci . .
Upravit sesuÚ a uvdněnjsvah zemnĹho tělesa za Zhotovitel 'Trvá
BOZP - zabezpečeni
opěrou (Vlašim), vysvahovat dle PD.
svahu stav járr!g
"' Ohlásit zahájenC použit pouze "vhodný (such"ýj"'
Zhotovitei 'řivá""
Zpětné zásypy
materiál, hutnit po vrstvách, ověřit vlastnosti
geotechnikem a kontrolními zkouškami.
.
KOÔÉ3ÔZP - zábrany " úääovat pevné zábrany před okrajem stavební
zhotovitel Splněno
výpustit
.... . jámy, z obou směrý

Z Zpráva zhotoz{iiele o pnihět'u 'ýstavby
'a) plněni věcného harmonogčamu HAAG prací předložen.
Provedení OPl a OP2 cca die HMG, betonáž mostovky 12.6.2020 zpoždění cca 1 týden
Provedena bdonáž mostovky a části křídel pod římsami a jejich odbednění,
b) popis provedeňých prací
Aktuálně zahájena pTiprava armatury a bedňěňi řims, přédpoklad převzetí
armatury 23.6.2020.
Zpětné zásypy za opěrami nezahájeny z důvodu deštivého počasí a navlhlé
zásypové zeminy.
'HMG finanční předán. Předložen návrh fakturace za 05/2020 ve výši 851
'C) finanční .plnění
398,60 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 3 168 352,91 KČ bez DPH.
'RDS (tisk) předána komplet se zapracovanými změnami - ZBV.
d) předávání ROS
Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ
e) fotodokumentae
3. Kontt'ola kvaľlty
a) zpráva o hodnoceni kvality za
uplynulé období . ..,.

Průběžně, viz. měsíčrtI zpráva.

4. ŠiaUÓZř'a PÓ' "

Viz měsični zpÍávy ŔOÔ BOZP.
Zabezpečit uvolněný Sväh stavební jámy za opěrou, dodržovat
KOOBOZP pN'pomíäá nutnost používání OOP (rukavice) při práci s armaturou a zvýšenou opatrnost při
manipulaci jeřábu s bedněním v blízkcsti venkovního vedenf VN. Drobné připomínky vyřešeny na místě.
KD BOZP Ix měsíčně spojený s posledním KD v měsicd.
5.Näŕié "
0.1. zhotoviteí zajisúl vytyčení imzemni¢h sfti na staveništi
0.2. zaveden stavební denfk k dispozici na místě
0.3. infbrmace o zahájeni stavby předána na OlP, archeolog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObŮ
Čechtice a MÚ Vašim stavebnf úkd.
DA. na závěr KDO provedeno předání staveniště zhotovitái (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce
'0.5. TDS - změna společnosti z VPÚ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.
7.1. Doloženo potvrzeníS! archedogjckém výzkymu - Muzeum Podbfanicka.
'e:Ňô"véaäy".
"Úkol číslo Název

Obsah úkóiu a požadovaný cňový stav

-"qg

O@ovídá

"i-'j,

Termín

m

: p
. .

m
'iľľ.

Doklady - předání díla

1'.ä,ěr

Datum,konánj ptlštlho KD

Zapsal

ŔÔmpletovat dokladovou čá$t k
:dila včetně příptavy geomem"ckého
,_ piánu, bankovní záfyky atd.

'Úterý ú 6 Ž02Ô v ó9:ôo" ná siávtjé

Ing. Jindřich přívratský.

j

"Ta

Přílohy
'ČíSlo Mázev
1"
PrµeŔční listina 'KĎ'Ú

RQzdéiovník " "
Vyhotoveno v jediném exempláři, kteĹý bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je tozeslán
elektronicky (po dodání podkladů zhotovŕtele).
ElektrenickÝ odeslám dne ¶7.6.2G'ŽC na adresy, vvedené 'i prezenční äistině,
PODRFSOVÁ DOLOŽKA ÚčAsm/KŮjEDNm/
Účasb7kijednán/ bemu na vědomi; že:
·
·

zjédnán/jě vyhotoven kc~ptp/semného zápisu, který buck zas/én všem účastn/kůmjednán/. a to najisýičh e-mábvou adresu
uvedenou v prezenčnl listině.
Účastn/kjednián/jě opráměn do m)mcovn/ch dnů do 14:00 hodin vznésl' vůä"obsahuzápisu AámŔms wdným zd~něn/m.
Obsah zápNu ke napadnout v ph'padě, že whobvenýzáp/š obsahu/e buďnepmmivé údajě, nebo některá závažná mádřen/
neabsahuj'e vůbec čije v ujůtých čásbch nesmzumitelný a Ůčasfnikpažaduie dopkběnĹ/pň2pmcoWni.

·

Nevznes+l/ účástnik/ednán/ vůči obsahu kmceptu upi$vžádné n'ámRky vpMepsané lhůtě. považuje se pak tento Up1s ze
pôtmený účásmtki9m jedhánl a stává se čimpisem a nen/opětovně odeslán e/ekúonic*y.

·

Wsm/k Mm
potvizu/e, že/e opná'měn zastupovata /echat v zájmu Nmy. ktwou na tômtojédnéni zastupujb a na
základě toho CinH návmy, zau//mď stanoviska kjednot/iYým bodům/'ednánĹ wnášetnámitky a zavaz<watsvou Mnu k úko/ům
z hmojednán/pro ni bgpmj/ci.
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Evidenční číslo: KD/OP_ 13/2020

počet listů: 1
výhotoveno v:
výtisk číslo:

1

výt.

Prezenční listina

:
'

Název akce: H/1"12 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu přeĹI obci ČecAticei
IMIsto. konání: Čechtice
"
:
"%atům koÚnÍ: 16.6. 2020
"
:
JménOn;pi'ijmetki

tur|Kee

i Be. Martin Staněk

|KSÚS

i

i;

'JUDr. Luděk Beneš

Podpis

KSÚS
—

Pavel Šeda

Tetetor'

--n
:PUDĹS as. - TOS
z
l

Ing. Jindřich PřlvraEský

i PUDIS as. - TDS

Ing. Dan Krejčf

· PUDIS as - koobozp
·

, Ing. josef Jirotka

APlS s.r.o. -AD.

Ing. Ladislav Bohuslav

Rudolf Procházka

AZ SANACE a.s.

, Až SANACE as.
g
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|11/1 12 Cechtice, most cv.č. 112-035 přes strouhu před "ěiéénce
'
jobcí Čechtice.,
!
l Klä$ĺf!ka.ce:

"e

Stňe: ike,

2 ,

U- l

KäSŽ~

EvídenäM čIMo:

Počet síran
P&et výtisků
výtisk čisb
Khasiňkace

14/2020

F.07.02.02

2
1
PI

Zápis z kontrolního dne stavby
///112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
koňiroini den

číáô

". '"ĹÁ

konaný dne

23,6.2020

účäááící

'Seznam ÔčastMků je Uvederl v p,řitgze č. 1 - F.04.00.01 Prezenční listina
'řmgtam kontroiMho dne
"1. Kbntroiä"ůkoíů"z minulého Kd - die zápisu z př?dcházejícího .dispečinku
Z Žpráva zhotovŔeie o' pr'ů6ěhu výstaůbý: '"
a) pÍněM věcného harmonogmmu
b) popis provedených prací
cj finanční plněni

3.

4.
5.
ti

d) pMiávání RDS
e) fbtodokumentace
f) (dopln'it podle konkrétni situace)
Kontrola kvaĹity:
a) zpráva o hodňoceM kvality za uplynulé období
b) (doplnit podle konkrétní situace)
Stav BOZP a PO
Různé
Nově ůknly

7. Závět

1. KonĹrola úkolů z minulého KD
Úkcí
Mun
stav píMni ůkc'lu
Zedpovidä Temfn
čisto
Doplnit, zKompietwat, předat tisky
zhotovitel
1 1
'ŔDS - kompletace
KD12:změny projednány, doplnit tisky čistopisu
Splněno
RDS
vypustit
KD13: tisky předány. opravit podpisový rámec dle
SOD
"Ztiot oznámil n'äirhy'na změny ROS:
Zhotovitel 'SpĹněno
.5.2.
Žiiiéný ŔĎS - ZBV
ŕ
-svahovaná jáma
vypustit
-DlO, úprava a doplnění
-pasportizace objízdných tras
a zašle návrhy ZBV
KD10: Předloženo ocenění ZBV v el. podobě.

Zkompletovat včetně zdůvodněni všech položek a
předložit k projednáni na KD 11 za úCasti AD a
projektanta ROS.
'KD11: ZBV předloženo, projednáno,
ockouhlaseno AD, TDI, KSŮS vyjma poi.
k upřesněni (pasport SO102- cena; rev.schodiště
- počet, materiál)
KD12: KSUS odsouhlaseno zrušeni 1 ks
reviz,schodiště, materiál-kámen; cena pasportu
bude zhotovitelem upravena
.KD13: předat čist¶jis

ZI-L

iô.i
10.2

13.1.

ÉĹÔŽP - záápeéni
'UpravĹt sesutý a uvoinéný svah zemního tělesa za Zhotovitel Trvá
$vahu stav jámy
., opěrou (vlašim), vysvahovat dle PD.
Ohlásit zaiiáieni, použit poůzé ůiiodný (suchý)
Zhotovitel Trvá
Zpěbíé zásypy
materiál, hutnit po vrstvách, ověňt vlástnosti
geotechnikem a kontroínimi zkouškami.
zňaovitel "Ťrvá
Doklady - piědání díla Kompletovat doiäadovou část k pi'eäni díla"'
včetně přípravy geometrického plánu, bankovní
záruky atd.

2. Zpráva zhôtoäeté o "průHiiu výsúů"hy
a) plnění věcného harmonogramu HMG prací předložen.
Provedení OPl a OP2 cca dle HMG, betonáž mostovky 12.6.2020 zpoždění cca 1 týden
Předpoklad betonáže řims 27.6.2020 cca 2 týdny zpožděni.
·b) popis provedených prací
Provedena betonáž mostovky a části křídel pod římsami a jejich odbednění,
Aktuálně zahájena příprava armatury a bedněni říms, předpoklad převzetí
armatury 26.6.2020.
Zpětné zásypy za opěrami nezahájeny z důvodu deštivého počasí a navlhlé
zásypové zeminy.
C) ňnančni ptněnl
HMG ňnanCni předán. PTedfožen návrh fäkturace za 05/2020 ve výši 851
398,60 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 3 168 352,91 KČ bez DPH.
d) předávání ROS
'RDS (tisk) přÚána komplet se zapracovanými změnami - ZBV
.e) Otodokumentace
Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ
3.
kvality
a) zpráva o hodnocení kvality za
'uplynulé období
.

Průběžně, viz, měsičnl zpráva.

4, Stav BOZF' ä PO
Viz měsíčnízpiávy KOO BOZP,
Zabezpečit uvolněný svah stavební jámy za opěrou, dodržovat
KOOBOZP připomíná nutnost používáni OOP (rukavice) pTi práci s armaturou a zvýšenou opatrnost při
manipulaci jeřábu s bedněním v blízkosti venkovního vedení VN. Drobné pňpornínky vyřešeny na místě.
KD BOZP lx měsíčně spojený s poslednim KD v měsíci.
5. Různé
0,1. zhotovitel zajišil vytyčení podzemních sftl na staveništi
0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě
'0.3. informace o zahájení stavby předána na OlP, archeoiog.ůstav AV ČR, bgistiku MO AČR, dotčené Obij
Čechtice a MÚ Vlašim stavební úřad.
0,4. na závěr KDO provedem předáni staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce
0.5. TDS - změna společnosti z VPÚ DECO Praha a.s. po fúzí na PUDIS a.s.
7.1. .Doloženo potvrzení o archeologickém výzkumu - Muzeum podblaľ?icka,
6., Něvě úkoEy
Úkol číslo Název
'14.1.
Zaměření a úprava
mostovky
'á4ĹL

Sanace povrchu betonu

Obsah úkdu a požadovaný cĹtóvý stav
Geodeticky ověřit výšku mostovky před
zahájením dalšfch prací, zbrousit
neroynosti, ošetňt povrch.
Sanovať"iäáiní porucfĹy povrchu betonu
včetně odstranění penetračního nátěru,
,především za rubem OP 1 (Vlašim), po
,opravě před.at TDI .

7. Závěr
DaÉum konání přlštiho KD

Úterý 30.6. 2020 v 09:00 na stavbě

Odpovídá
zhotovitel

Termín
30.6.2020

zhDtôvitel

30ÁZ020

L3 -3

pUDIsI
Zapsal

%"a

Iľ!g,§,ndňch přívratský

PŇohy , .,

ČIdo
'i"""

-Název
Prezenční listina KD 14

Rozděfovník
Vyhotoveno v jediném exempláři, kte'ý bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán
elektronícky (P,9 dQdáňi podkladů zhotovitele), ..
.,
Qäéstámj
25.$202C já
wp"e»é.v
Fk?i.ňá.
PODASOVÁ DOLOŽKA ÚČAS7N/KŮ JEDNÁN/
Ůčasm/ciMnán/bem na vědomi, že:

zjedhán1jé Whotomnko=pÉpj"s~Mho z@/su, ktejýbude zaslán vŠem úČastn/kúmjednání. a to na/ejich e-mai/ovůu adresu
uvedenou vpmenčM/isúně.
Účam/kMnän/k oprávněn do tiiptaccwnich dnů do 14:00 hodih vznést vůČi obsahuzápi$ů nám©' $ #dným zdůvodněním.
Obsah zápisu lze napadnout v pňpadě, že ¥yhotovený zápis obsahul"e buďnepmvdiW úda/e. ňebo Rěkterá závažná yyjéd2n/
neobsahuje vůbec čije v uŔsaých částech nesľQzumúe/aý a Účssth/kpaž&dWe dop/něn//pepmcov6ni.
NevznesHl ůčastn/k jednánl vůči obsahu konceptu zápEu žádné námdky v přbdépsaM lhůtě, považu/e se pak temo záp/s za
potvzený účastn/kem jedhán/a sěvá se č/dopisem a nenl opětovně odeslán elekmn/cky.
Účash/k svým podpisem poMzuje. že je oprávněn zastúpovata jédnat v zqimu Nmy, kteíou na tomtoMnán/za$bpu/a a na
Ukfadě toho činit návMy, zau/imat stanoviska k jednoůiyým balům jecnäni, vznášet nämitkya zamwaf svou Mnu k úkolům
z tohoto jednán/pm ni vyp/ývaj/c/.
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Eviden&[ äslo: KD/OP_14/2QŽÔ

Počet listů: 1
Vyhotoveno v:
výtisk číslo:

1

Prezenční listina

výt.

Název akce: miZ Čeckce, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí ČechtÍce
Místo konání: Čechtice
Daťum konání: 23.6. 2020
Bc. Martin Staněk

KSÚS

jUDr. Luděk Beneš

jKsÚs

Pavel šeda

i PUDIS a.s. - TDS

Ing. jindřich přívratský

'PUDIS as. - TDS

Jng. Dan Krejči

PUDIS a.s - KOOBOZP

Ing. Josef jiro&a

APlS s.r.o. -AD.

Ing. Ladislav Bohuslav

Až SANACE a.s.

Rudolf Procházka

Až SANACE as.

r

II/1 12 Čechtice, most cv.č. l 12-035 přes strouhu před
obcí Čechtice

" Pt'ezeŔce

Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo SO/PS l
S-2232/DOPl2019 11/112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Demolice stávajÍcÍho mostu

Číslo ZBV:
3

200/3

Objednatel:

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Srn ichov
IČ: 70891095

Zhotovitel:

AZ Sanace a.s.
Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
lČ: 25033514
Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

.. ZBV c.
.
cast

Cena navrhovaných
záporných Změn

Cena navrhovaných
kladných Změn

Cena navrhovaných
Změn
záporných
a Změn kladných
celkem

3.1

0,00

0,00

0,00

.. ZBV c.
.
cast

Cena navrhovaných
Změn
.
,
zapornych

Cena navrhovaných
Změn
,
kladných

Cena navrhovaných
Změn záporných
.
a Zmeň kladných celkem

3.2

0,00

0,00

0,00

.. ZBV c.
.
cast

Cena navrhovaných
záporných Změn

Cena navrhovaných
kladných Změn

Cena navrhovaných
Změn
záporných
a Změn kladných
celkem

3.3

-755 273,23

0,00

-755 273,23

.. ZBV c.
.
cast

Cena navrhovaných
Změn
.
.
zapornych

Cena navrhovaných
Změn
,
kladných

Cena navrhovaných
Změn záporných
.
a Zmeň kladných celkem

3.4

0,00

0,00

0,00

cast zbv c.
.

Cena navrhovaných
záporných Změn

Cena navrhovaných
kladných Změn

Cena navrhovaných
a Změn kladných
Změn
celkem
záporných

3.5

0,00

0,00

0,00

Suma ZBV
č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

3

-755 273,23

0,00

-755 273,23

Části ZBV se čísluji číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajÍcÍ čísĺq Skupiny.
stejný systém čÍs|ováni se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.
ZBV - krycí list

Číslo parě:

5

Příloha č. 2

změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
S-2232/DOP/2019 11/112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí
Čechtice

.
čÍslo SO/PS l
l ČÍslo Změny SO/PS'

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)'

ČÍslo ZBV'
3,3

200/3

Demolice stávajicIho mostu
Strany smlouvy o dílo objednatele č. S-2232/DOP/2019 a zhotovitele 118 073 na realizaci vy le uvedené Stavby uzavřené dne 8.7.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: AŽ Sanace a.s., Pražská 53, 400 01 Ústi nad Labem
Přílohy Změnového listu:

Parě č.

příjemce

1. Krycí list

1

počet listů

1

Objednatel

2. změnový list

1

počet listů

2

Zhotovitel

3. Zápis o projednáni oceněni soupisu prací

1

počet listů

3

Projektant (AD)

4. Rozpis oceněni Změn položek

1

počet listů

4

Stavební dozor

5. Přehled zařazeni změn do skupin

1

počet listů

5

Supervize

6. Přehled dalších dokladů

1

počet listů

52

počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů

Iniciátor změny: Až Sanace a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
Popis a zdůvodnění Změny:
Změna - Zrušeni pažení stavební jámy
Na základě aktuálně zachycených a proti PDPS odlišných geologických podmínek v místě stavby došlo k úpravě provedeni stavební jámy pro základové
pasy zrušením nepotřebného původně navrženého pažení štětovou stěnou z kovových pažnic a jeho nahrazením pouze otřevřenou svahovnou jámou
(příloha č. 08 Zápisy z ŠD SO 200). Z důvodů časové prodlevy mezi projektem PDPS a realizací stavby nebyla zachycena předpokládaná vysoká hladina
spodní vody a pažení tedy nebylo kvůli ní nutné. Zároveň by bylo obtížně proveditelné s ohledem na zjištěný stav založeni a podloži demolovaného
mostu. Došlo k zjednodušeni technologického postupu a úspoře časové i finanční (příloha č. 08 Zápisy z SD SO 200, příloha č. 09 Vyjádření ad k ZBV
3, příloha 10 Vyjádřeni TDI k ZBV). Přiloženy jsou i zápisy z kontrolních dnů, kde se výše uvedená změna projednávala (přílohy č. 11 - 22 Zápis z KD ze
dne 7.4.2020 - 23.6.2020).
Dilči změna je vyjádřena smluvními položkami Č.11 a 12 a snižuje smluvní cenu stavby o 755 273,23 KČ.
Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno C) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017)
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v KČ bez DPH:
Cena navrhovaných
.
Zmeň
.
zapornych
.
.

Cena navrhovaných
.
Zmeň
.
kladných
.

Cena
.
navrhovaných
.
.
Změn
.
zapornych a Zmeň kladných
celkem

Součet
. absdutnich
. hodnot Změn
.
kladných
.
a Zmeň
. zapornych
.
.

-755 273,23

0,00

-755 273,23

755 273,23

Podpis vyjadřuje souhÍas se Změnou:
Objednatel (stavbyvedoucí)

jméno

|ng.Ladjslav Bohuslav

datum

podpis

Projektant (autorský dozor)

jméno

Ing. Josef Jirotka

datum

podpis

Stavební dozor

jméno

Ing. jindřich přívratský

datum

podpis

Supervize (Regionálni dotační kancelář)

jméno

Ing. Václav Chytil

datum

podpis

""up"" 0'j"'n""'"

j"":kľ

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u vyše uvedeného

,

O/PS, který je součásti vyše uvedene Stavby, budou provedeny Zm

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)
Zhotovttel

jméno
jméno

Li Bdq l Ml
Ing. Tomas Novak

datum

podpi

datum

'""
podpi

Příloha č. 3

Příloha Č.3- R-Sm-36- 03

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název Stavby:
11/112 Čechtice, most ev. Č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

200/3

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
Demolice stávajÍcÍho mostu
Údaje v Kč bez DPH

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Cena SO/PS dle Smlouvy

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

1 - zadat
1 821 590,51

Cena SO/PS v předchozích ZBV:
Cena všech Změn
záporných v
předchozích
Změnách na SO/PS
2

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
kladných v
předchozích Změnách
na SO/PS

Sena SO/PS go
všech př.edghozlch
Zmenach

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích
Změnách a ve
Smlouvě

4 - zadat

5=1"3+4

6=5-1

3 - zadat

stavebni/montážni práce

1 821 590,51

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

7

stavebnUmontážní práce

Cena SO/PS po této ZBV:

12
stavebnUmontážní práce

0,00
Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
.
Zmeň zapornych na
SO/PS

Cena navrhovaných
.
Změn kladných na
SO/PS

Cena. všech Změn
kladných na SO/PS

Cena. všech Změn
kladných na SO/PS k

8 -zadat

9 -zadat

(předchozích a
navrhovaných)
10=4+9

cene SO/PS dle
Srnlouvý v %

-755 273,23

0,00

11=10/1

0,00

0,00%
Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných|

Cena SO/PS po této
Změně

13=3"8

14=1+13+10

-755 273,23

Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po
po této Změně oproti této Změně oproti ceně
ceně SO/PS dle
SO/PS dle Smlouvy v
Smíouvy
%
15=14-1

1 066 317,28

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ing. Ladislav Bohuslav

Projektant (autorský dozor):

Ing. Josef Jirotka

Stavební dozor:

Ing. jindřich přívratský

Zástupce Objednatele:

hýr.

Supervize (RDK)

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. jan Fidler

ouc& p

-755 273,23

16=15/1

-41,46%

Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.3
Evidenčníčís|o a název stavby: S-2232/DOP/2019 11/112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO200 Demolice stávajÍcÍho mostu
Číslo a název rozpočtu: SO 200 Demolice stávajÍcÍho mostu
Poř.
č. Kód položky
pol.

1

11
12

2

Č.200/3
Skupina Změn:3

Název položky

m.j.

Množství
ve .
Smlouvě

MnoŽství
ve Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j, v
KČ

Cena celke.m
ve Smlouvě v
KČ

3

4

5

6

7

8

9

STÉTOVE STĚNY BERANÉNÉ Z
KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ
23217 (HMOTNOST)
VYTAZENÍ ŠTETOVYCH STEN Z
237171 KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)

Změny
Změny kladné Cena celkem ve
záporné v KČ
v KČ
Změně v KČ

10

11

12

Rozdíl cen
celkem v
KČ

:::':;e;

13

14

%

T

33,76

0,00

-33,76

16 720,00

564 450,48 -564 450,48

0,00

0,00

-564 450,48

-100%

T

33,76

0,00

-33,76

5 652,50

190 822,75 -190 822,75

0,00

0,00

-190 822,75

-100%

755 273,23 -755 273,23

0,00

-755 273,23

-100%

Celkem

odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr,
vyjadřujicích předkládanou změnu.
za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)
Ing. Ladislav Bohuslav

Za Objednatele: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)
Ing. Jindřich přívratský

Datum:

Datum:

Podpi

podpis:

příloha Č.5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN
Název a evidenční číslo Stavbý:

11/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obci čechtice

1 přijatá smfuvnľ částka bez rezervy a DPH

6 64ä 488,63

2=1"19"20 AktuálnÍ smluvnf částka (cena stavby)

(3=32+36

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a
Skupiny 4

6 255 95(3,11

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH

timďu M) ".t

7 569 706,90

8·1"03

±;4tjµmy 3 3

Zákonnýlimit30 % proSkupinu 3 a Skupinu 4

.
Skdovánľ kimitu SO % Skupina 3

18,33%

'2 (?)"0,15

Limit

997 27320

Sledování Hmitu 50 % Skupina 4

0,00%

13=(39)/(1)

Sladováni limitu (15%)

,0,00%

Suma mDsotutnfch hodnotZměn
10a=3za+3m kladných a Změn záporných pro

1 21ä 890,74

i4=(ABS{37)©8))

Hodnota &kuptny 5

0.00

-392 532,52
l

4

1 904 540,59

Sku¢Finu 3 a Skuyinu 4
3¶2/1)"100 Procento změny přjjaté smluvní částky

94,10%

4%25/1)"100 Sľedoväm vyhrazených změn ($kupina l)
5=(28/1)"100 sledování záměny položek (slcugma 2)
40¶19/1)"1®

SO

ZBV C.

ib

17

101
102
200

1
2
3

kvMm
14, M" t. Dm). fÁSR b}

Název SQlPSľ předmět Zmeny

IU112 Ĺechtice, mostevA. 112-0W

18

3 324 244,32

0,qu%
ZsUmy

ZrMna m't ~m dle skute¢rmů
Změna 1Q¢kj ljZ
Zrj5%[ rWenl stavdml jámy

11=1'0,5 zákoŕtný limit 50 % pro Skupinu
3 a Skupinu 4

0,00%

shouhu fwd mhuř C

f

-R. m.

-1-

-2-

- 3-

výhnazene změnřy (Doměrky) (dle §100 zákona č.
134/2016 Sb.)

Záměna pcdožek (dře §222 odst. en zákona č
134/281B Sb.}

l
Změny nepňedvkkné {dle §222od6t. S) zákona č 134/2016 šIj.)

Změny záporné
(zadávat
znamónHm

Změny kladné

Hodnota ZBV

19=23+26+29+33
mm

20=24"27"30+3
4+37+39
413 179,11

21=19+20
- 392 532,52

23
000

24
opo

317 259,21
45481,50
- 755 27323

' jí"
1':1,
i

0,00
om
om

. 5¢o

CfCX!
- '"5 ;":;t -

367 (397,61
45401,®
0,00

Změny
"ápomése
(zadäv8t

Swna Změn
záporných
e
Změn
kladných

Zmeny

2>23+24
0,00
0,00
090
Q,0Q

Změny
Upomése
(zadävaf

- 5-

Změny rmytné (dle §222Qdsf. (S) zákona č 134/2016 Sb.)

Změny kfadné

Suma Změn
Upomých
a
Změn
kladných

Změny
"ápoméBé
("adävat

28
dao

7T

2=2G+27

ťt "' " ' '
29
nm ?§¶,n3

30
4¶5 mn

32M9+30
cm

32A=AB$(29\"%
t 218 8ckj,74

33
0,00

34
c] od

38=33+34
om

0,00
1JR(J
[],00

" I"'
" |1"
0,00

- si) 43ít·iO
[1.ó"lt|
- 755 273,23

h' r f'(|.1 n!
454R' ,SO
0,00

b' ," .':-921
rj'7 im,50
-7'1- 7'3,23

418138 01
45 481,50
755 273,23

0.00
0.00
0,00

[],0[]
0,00
0,00

O,®
Q,®
O DO

'

B

_1 '"n'
'i'}"
0,00

'

Sima Změn
Změny kladné Změn
záporných
a
kladných

-4-

sama ahsdubnkh
hodnot Změn
kladných
a Změn

Zrněny záporné
(zadävM &0
znmónhm

Změny
kladné

'

Suma Změn
zápomých
a
Změn
kladných

Změny neměnit

Suma

Změny záparné
(78d&vat m
znaménkom

hodnot změn
'

dao

'"""'

0,00
0,00
0,00

Změny dc minjms
povahu ve%m zakázky (a» §222 odSt
(41 zákona C 134,qqig srn
Změny kladne

mlnim
37
0,00

(lod

Dm
CLOD
0,00

0,00
DAO
0,00

limít 15 %

39=ABS(3'1+38
0,00
0,00
0,00

L

Ô

'

l

U

t
i

J
'

'

gj
i
W

__:

Poznám ká:

Formulář má informatívni charalder a zobrazuje stav k datu předbženf Změnového ľišfu.

'

r

N

Příloha č. 6

Příloha Č.6- R-Sm-36- 06

Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV:

3

Nazev
·
a evldencnl
·
- ' cislo
"'
stavby:

S-2232/DOP/2019
strouhu
11/112 přéd
Čechtice,
obcí Čechtice
most ev.č.112-035 přěs

Název stavebního objektu l provozního Demolice stávajícího mostu
souboru (SOPS):
Číslo SOIl'S l číslo změny SOLPS:

200/3

SouČást dokumentace ZBV
Doklad

ANO h ,

07 Rozpis ocenění SO celkem

(počet lis ")
1

08 Zápisy ve stavebním deníku

3

09 Vyjádření AD k ZBV 3 z 2. 7. 2020

1

10 Vyjádření TDI k ZBV 3 z 22. 7. 2020
11 Zápis z KD 3
12 Zápis z KD 4
13 Zápis z KIJ 5
14 Zápis z KD 6
15 Zápis z KD 7
16 Zápis z KD 8
17 Zápis z KD 9
18 Zápis z KD 10
19 Zápis z KIJ 11
20 Zápis z KD 12
21 Zápis z KD 13
22 Zápis z KD 14
počet listů celkem

1
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
52

NE - Uloženo

přiloha Č.7

Rozpis ocenění Změn pdožek-celkem
Evidenční číslo a název stavby: S-2232/DOP/2019 11/112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
ČÍslo a název SO/PS: 50201 Most
ČĹSĹO a název rozpočtu: SO201 Most
Poř,
č. Kód položky
_L91 _

2

1

014112

2

02940
02943

4

Ó

029711

5

0'2991
. __

i
m..

Název polcdky
B

všeobecné koruvukce P m
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-lO QNERTNt ODPAD.
J 728"23+136,.¶4*2.2+794.086"1 ssg m 547 iA9

T

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SONS)
SO201
celkem

MnožSNI ve

MnažsMve

Množstvf

Cena za mj.v

Smlouvě

změně

rozdRu

KČ

Cena elkem ve Změny dpomé v Změrw kladné v Cena ceKm ve
smlouvě v Kč

Kč

KČ

Změně v KC

5

6

7

B

g

ID

tj

12

Rozdíl cen
celkem v

Podíl cen celkem
KČ

lá

v

%
u

1773,547

1773,547

0,000

245ÁCQ

:'¶'1".'

0,00

UA0

434 519,02

0.00

Oďj0%

osTATNf POŽADAVKY- VYPRAA»VÁN(OOKUMENTACE
dártkw dni
1=LOOO A
OSTATNÍ PQŽAQAVKY- VYPRACOVÁN( ROS
1=1 (XX) A l

KPL

1,000

1,000

0,000

9000,000

9000,00

0,00

0,00

9000,00

0.00

0,00%

KPL

LOOO

1.000

0.000

l6ooo,mo

16 000,00

0,00

0,00

16 0(10,00

Q,Cl0

0,DQ%

OSTAT POŽADAVICY-GEOT MDNIT NA POVRCHU- MĚŘ (GEODET} BODY
EMm.nwkíčM mňk. ĺ . ¢kmdnfho mmSi M W·;
1=1 cm AS
OSTATNI POŽADAVKY- INFQRMAČNĹTABULE
iks tabuk atexbem "SřŘEDCŇESKÝKRAj, OMLOUVÁME SELA DOČASNÉ
OMEZENř
Iks [Mímnaenltabu|e v průběhu sbwby dk IROP
TOS cena, a dalšf

KUS

l,®

Lod

0,000

20OD,(JOD

2000,00

0,00

0,00

2000,00

om

0,®%

KUS

ZAl

Zoo

0,000

720O,ODD

14 400,00

om

0,00

14 4QO,QO

0,00

0,00%

KPL

1,000

1,000

0,0CO

32000,QOD

32QOO,00

0,00

0,00

32 000,00

OAJ

om%

38.000

957,60

0,00

om

957,60

0.00

0,00%

'Ar 'G'
2·2 000 A

POMOC PRACE ZAJ\ŠŤNEBOZŘĹZOCHRANU INŽENÝRSKÝCH sm

6

03730

ochrana kôbelů TelkSonera v oblasti mvenlště přehVúm trasy sšlnlčnfmi panefy

Y
caA ' "
101,000
:

7

11120

Hmm MáCť
ODSTRANĚNĹKŘOVIN

M2

25.200

25,200

0.000

MZ

136,QQO

13¶000

omo

24,700

3 359,2:'

0,00

0,00

3 359,20

0,0Q

0AO%

M3

794,086

794,086

0,000

404,800

321446,01

0.00

0,00

321446.01

0,00

0,00%

ULOŽEMĹ SYPANINY Do NÁSYPŮ A NASKLÁDKY BEZZHUTNĚNi
1 728+136 44+7% 086=93Z254 |A

M3

93Z25

932.25

OA00

1L200

10 44L24

DAO

0,00

IQ 441,24

0,(X)

0,0Q%

sANAčNf
VRSTVYZ KAMENIVA
0.2"'5 cA6or110=2g.200
'A DRCENÉHO
ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANÉNÉ Z KDVUVÝCH DŔCŮ DOČASNÉ IHMOTNOST

M3
T

24,200
33,759

2'1200
0,000

0,000
-33,759

585,000
!672OA00

M 157,M

0.00
-564450,48

DAD
O.GD

14 157.00
0JJ(J

0,00
-5W450,48

0AO%
-1MAO%

T

33,759

0,000

-33,759

5552,500

-190822,75

0,00

0,00

-190 822,75

-100,00%

'

8

11130

7.2"3 5=25 200 A'
SEJMWĹ DRNU

'

g

13173

6.8"5
A?
HUjUBENĹjAM ZAPAŽINEPAŽTŘj

"

1,53"12,58=9'L55"10,21"6,3"0,¥1,6"17,1B"1m+1,4"(5,*,0)"%5>
'5
,

19

17120

l

61°9 47=7M ,JB6 !Ň

läkbd,

,
:

10
11

21452
23217

!

12'

237171

3
0+6 OSTĚN
"2'0j155=33759
'A
VYTAŽENÍŠTĚTOVÝCH
Z KOVOVKM HÍLCŮ
1HMO1NOST1
3 mi 0+11 0+50+60 '2"0 155=33,759 a

_ 13

9!1IA3

omtnf kmtrruNee a QMCt
ZÁBRADLÍ SH.NIČNĹ SVODOR MADLY- DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M

16,670

16,670

0,000

13&700

0,00

om

2 312,13

0,00

0,00% ,

15

914113

B 7+7 97=15 57'0 A
DopRAvNfzNAčKYzmADNNEUKosn OCELGVÉ NEREFLEXNÍ- DEMONTÁŽ

KUS

2,0KX)

2,000

0,000

147,250

294,"

aoo

oAO

294,50

0,00

0,00%

KUS

2AOU

Z,000

P,000

147,250

2M,'-o

(JĹQO

0,00

294>0

0,00

0.00%

KUS

2AOO

2,000

0,000

147,250

2¥,5'

Q,00

0.00

294.50

Ů,00

Q,00%

M3

136M3

135,443

0,000

1463,000

0,00

0,00

199 616,11

om

OA0%

M3

1,728

L728

0,000

3024.000

S 22$,4?

0,00

om

5225,47

l m 490.51

755 273Z3

QA0

16

914913

14

914A23

17

96613

18

96616

2=2000 'A
SLDUPKYA STOJKY DZZOCEL7RUBEK ZABETDN DEMONTÁŽ
2-2 m IA
EVČ(SLD MOSTU OCELS FáUĹTŘ.1 DEMONTÁŽ
2=2 DOD A
BOURÁNÍ KoNsTRUKdz KAMENEM MC

2 312.i

199E0jbll

0,51'2-2*3,14*2,65"2,65"m+13"0,7"9,32*2+1A"L8"9='2·1%~ [A]
BoURÁNfKoNmUKcĹzEžELEmBEToNU
O 5'0 2° Oj65+8 63=L728 A
cďcem

0,00

0,005€

755 z73,23

-41A6%

l

Lkt
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