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S M L O U V A 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

 

 

Statutární město Přerov 

se sídlem Bratrská 709/34, 75002 Přerov - Přerov I-Město 

 

IČO: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

bankovní spojení:  

zastoupené: Ing. Petrem Měřínským, primátorem 

 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

a 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

zápis v Obchodním rejstříku veden Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

bankovní spojení: č. ú. 30007-1908811/0710 

adresa pro doručování:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

    Stavební správa východ 

    Nerudova 1 

    779 00 Olomouc 

číslo smlouvy: č. E617-S-…/2019 

jednající: Ing. Miroslav Bocák, ředitel organizační jednotky Stavební správa východ 

 

(dále jen „Příjemce“) 

 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Příjemce jako investor připravuje realizaci stavby dráhy o názvu „Rekonstrukce žst. 

Přerov, 2. stavba“ (dále též „stavba dráhy“). Součástí stavby dráhy je i stavební 

objekt SO 61-19-104, t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 185,679 

(podchod cyklostezky) (dále též „Podchod cyklostezky“). 

2. Poskytovatel připravuje stavbu cyklostezky, která bude křížit železniční trať Olomouc 

– Přerov – Hranice na Moravě v drážním km 185,679. 

 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Příjemci podle dále 

sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek Příjemce tuto dotaci 

přijmout, použít a vyúčtovat v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek 

stanovených touto smlouvou. 

2. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“). 
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III. 

Poskytnutí dotace a její účelové určení 

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne Příjemci dotaci ve výši 13.342.259,67 Kč, 

slovy: třináct miliónů tři sta čtyřicet dva tisíc dvě stě padesát devět korun českých a 

67/100 (dále jen „Dotace“). 

2. Poskytovatel převede Dotaci na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy ve 

lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno vyrozumění Příjemce o zahájení 

stavebních prací na stavebním objektu „Podchodu cyklostezky“ dle článku I. odst. 1 

této smlouvy. 

3. Dotace poskytnutá dle této smlouvy je účelovou dotací a bude Příjemcem použita na 

úhradu výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon 

o DZP“), výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve 

smyslu § 33 zákona o DZP. 

4. Dotace poskytnutá dle této smlouvy bude Příjemcem použita k úhradě nákladů na 

zhotovení stavebního objektu SO 61-19-104, t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most 

v km 185,679 (podchod cyklostezky) v níže uvedeném rozsahu. 

 

V rámci zhotovení Podchodu cyklostezky bude postaven nový železobetonový rám 

s krátkými kolmými křídly pro následné napojení křídel kolem cyklostezky. Velikost 

otvoru bude umožňovat podélný spád komunikace 0,5 % dle potřeby na obě dvě 

strany. Po zhotovení Podchodu cyklostezky bude zbývat dostatečný prostor pro 

skladbu vlastní komunikace (min. 180 mm), jejíž zhotovení není součástí závazku 

Příjemce. Konkrétní rozsah stavebních prací Podchodu cyklostezky je stanoven 

v dokumentaci pro stavební povolení, kterou vypracovala společnost MORAVIA 

CONSULT Olomouc a.s., z 12/2017 se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, 

IČO: 64610357. Tato dokumentace byla Poskytovateli předána před uzavřením této 

smlouvy. 

 

Soupis prací stavebního objektu SO 61-19-104_A je přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

 

IV. 

Závazky smluvních stran 

1. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky: 

a) řídit se při použití poskytnuté Dotace touto smlouvou a platnými právními 

předpisy, 

b) použít poskytnutou Dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle čl. III. této 

smlouvy, 

c) vrátit případně nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté Dotace zpět 

na účet Poskytovatele do 7 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného 

vyúčtování, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od termínu stanoveného pro 

předložení závěrečného vyúčtování. Rozhodným okamžikem vrácení 

nevyčerpaných finančních prostředků Dotace zpět na účet Poskytovatele je den 

jejich odepsání z účtu Příjemce, 

d) v případě, že realizaci stavby dráhy nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že 

stavbu dráhy nebude dále uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto 

skutečnost Poskytovateli písemně nebo ústně s tím, že o tomto bude sepsán 

protokol, a následně vrátit Dotaci zpět na účet Poskytovatele v plně poskytnuté 

výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních 

dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem 
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vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich 

odepsání z účtu Příjemce, 

e) nepřevést poskytnutou Dotaci na jiný právní subjekt; tím není dotčeno právo 

Příjemce hradit z poskytnuté Dotace náklady na zhotovení Podchodu 

cyklostezky jeho zhotoviteli. 

2. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla Dotace 

poskytnuta: 

a) řídit se při vyúčtování poskytnuté Dotace touto smlouvou a platnými právními 

předpisy, 

b) zrealizovat stavbu dráhy vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní 

odpovědnost a naplnit účelové určení poskytnuté Dotace dle čl. III. této 

smlouvy, 

c) vést oddělenou účetní evidenci celé realizované stavby dráhy, a to v členění na 

náklady financované z prostředků Dotace a náklady financované z jiných 

zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

d) na požádání umožnit Poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů 

týkajících se zhotovení Podchodu cyklostezky, 

e) předložit Poskytovateli vyúčtování Dotace, jež je finančním vypořádáním ve 

smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 

3 kalendářních měsíců ode dne dokončení a předání a převzetí stavby Podchodu 

cyklostezky. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené Poskytovateli 

dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním 

na podatelně magistrátu statutárního města Přerova, 

f) předložit Poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného Podchodu 

cyklostezky, úplné a bezchybné, včetně 

- seznamu účetních dokladů vztahujících se k Dotaci, 

- kopií účetních dokladů týkajících se Dotace včetně dokladů o jejich úhradě, 

- přehledu o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu 

Poskytovatele, nebo prohlášení o neexistenci takových vracených 

prostředků, 

- čestného prohlášení Příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti 

závěrečného vyúčtování, 

g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů 

vztahujících se k Dotaci, 

h) umožnit Poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů řádné provedení průběžné a následné 

kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté Dotace, jejich použití 

dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické 

realizace činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 

jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu Poskytovatele provedena 

v sídle Příjemce, v místě realizace stavby Podchodu cyklostezky nebo v sídle 

Poskytovatele, 

i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet 

Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy,  

j) po dobu 5 let od ukončení realizace stavby Podchodu cyklostezky nezcizit 

majetek pořízený nebo technicky zhodnocený z prostředků získaných z Dotace 

poskytnuté na základě této smlouvy, 

k) neprodleně, nejpozději však do 7 dnů, informovat Poskytovatele o všech 

změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté Dotace, realizací Podchodu 

cyklostezky či identifikačními údaji Příjemce. V případě změny účtu je Příjemce 
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povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 

potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních 

stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, 

l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat Poskytovatele 

o vlastní přeměně nebo zrušení, v případě přeměny i o tom, na který subjekt 

přejdou práva a povinnosti z této smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na úhradu daně z přidané hodnoty či jiné daně. 

4. Nově vybudované zařízení bude součástí železniční dopravní cesty, bude sloužit pro 

provozování železniční dopravní cesty a bude zhotoveno do vlastnictví České 

republiky a práva hospodařit pro státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. 

5. Pokud během zhotovení stavby Podchodu cyklostezky vznikne potřeba dodatečných 

stavebních prací, které nebyly zahrnuty v přiloženém soupisu prací a které Příjemce 

nemohl při vynaložení náležité péče předvídat nebo které budou nezbytné pro jeho 

dokončení, zavazuje se Poskytovatel poskytnout Dotaci na úhradu nákladů na 

provedení těchto dodatečných stavebních prací za předpokladu, že hodnota 

dodatečných stavebních prací, resp. celkový cenový nárůst nepřekročí limity 

stanovené v § 222 odst. 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními příslušnými 

platnými právními předpisy českého právního řádu. 

2. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a smluvní 

strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v registru smluv uveřejněna. 

3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 

předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

4. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajistí Příjemce. 

Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 

registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní 

straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 

vzniknout mohla. 

5. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

7. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Poskytovatel obdrží dvě 

vyhotovení a Příjemce obdrží dvě vyhotovení. 

9. Nedílnou součást smlouvy jako její Příloha č. 1 tvoří soupis prací SO 61-19-104_A, 

t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most  v km 185,679 (podchod cyklostezky). 

10. Doložka podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů: O poskytnutí Dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo 



Smlouva o poskytnutí dotace 
 

5 

 

Zastupitelstvo statutárního města Přerov na svém zasedání konaném dne …………….. 

usnesením č. …  

 

 

V Přerově dne: 

  

V Olomouci dne:  

   

Ing. Petr Měřínský 

primátor 

(poskytovatel) 

 

Ing. Miroslav Bocák 

ředitel Stavební správy východ 

(příjemce) 

      



Příloha č. 1
Soupis prací SO 61-19-104_A, t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most  v km 185,679 (podchod cyklostezky)

Smlouva o poskytnutí dotace

Aspe Firma: Moravia Consult

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 5713520004 Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba
číslo a název SO SO 61-19-104_A t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 185,679 (podchod cyklostezky)
číslo a název rozpočtu: SO 61-19-104_A t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 185,679 (podchod cyklostezky)

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 Všeobecné konstrukce a práce

3 2014 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ           1,000   54 887,81   54 887,81

11=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

4 2016 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS          1,000   20 526,48   20 526,48

položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

33 2016 R02852 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ZJIŠTĚNÍ SÍTÍ V PODZEMÍ KČ           2,000   24 631,78   49 263,56

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

kopané sondy 2 ks pro ověření vedení NTL plynovodu vč. geodetického zaměření;    22=2,000 

[A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

34 2016 R02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ PRÁCE KUS          1,000   86 862,56   86 862,56

zahrnuje vrt D 300-500mm, ocelovou zárubnici DN 180-300 mm, ochrannou plastovou trubku 

DN 220-350 mm, plastový uzávěr, čepovou nivelační značku z nerez oceli, kotvu se šroubem z 

nerez oceli, ochranný tyčový znak s tabulkou, betonovou skruž DN 1500mm výšky 0,5m, beton 

C30/37-XF4, izolační pěnu, zaměření bodu včetně vyrovnání (velmi přesná nivelace)

00 Všeobecné konstrukce a práce   211 540,41

10 Zemní práce

5 2014 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2           140,000    137,25   19 215,00

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

předpoklad;    70,0*2140=140,000 [A]

odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin

spálení na hromadách nebo štěpkování

6 2016 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD          240,000    125,31   30 074,40

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

dle TZ čl. 4.2. str. 10;      8*30240=240,000 [A]

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a 

zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

7 2014 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3           58,245    248,87   14 495,43

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních 

drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

dle pol. 17411;        58,24558.245=58,245 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

8 2016 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3           688,994    909,74   626 805,40

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

dle příl. 2.6.1, uvnitř larsen;       4,924*11,567*5,09289.906=289,906 [A]

vně larsen pro odřezání;    (1,139+0,474)/2*1,33*11,55*224.778=24,778 [B]

dle příl. 2.6.2, uvnitř larsen;       4,90*(7,80+7,0)*4,70340.844=340,844 [C]

vně larsen pro odřezání;    (1,139+0,474)/2*1,33*(8,20+7,40)*233.467=33,467 [D]

Celkem: A+B+C+D=688,995 [E]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

9 2016 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           630,749    11,00   6 938,24

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

dle pol. 13173;     688,994688.994=688,994 [A]

odpočet 17411;    -58,245-58.245=-58,245 [B]

Celkem: A+B=630,749 [C]

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Příloha č. 1
Soupis prací SO 61-19-104_A, t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most  v km 185,679 (podchod cyklostezky)

Smlouva o poskytnutí dotace

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 2014 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3           58,245    623,17   36 296,54

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

vně larsen pro odřezání;    (1,139+0,474)/2*1,33*11,55*224.778=24,778 [A]

vně larsen pro odřezání;    (1,139+0,474)/2*1,33*(8,20+7,40)*233.467=33,467 [B]

Celkem: A+B=58,245 [C]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 Zemní práce   733 825,01

20 Základy

11 2016 23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST) T            52,886   45 779,55  2 421 097,28

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

dle příl. 2.6.1;    51684,50/100051.685=51,685 [A] - 12,09 - 12,152

dle příl. 2.6.2;    35980,40/100035.98=35,980 [B] - 28,644

Celkem: A+B=52,886 [C]

- zřízení stěny

- dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další 

úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších 

mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z 

výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

12 2016 23417 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T            37,817   22 639,50   856 157,97

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

dle příl. 2.7.1;      (51,6845+3,038+35,9804)-12,09-12,152-28,644= 37,817 T

- zřízení stěny

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších 

mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z 

výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

13 2016 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T            37,817   10 350,58   391 427,88

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

dle příl. 2.6.1;      dle pol. 23417  

dle příl. 2.6.1;       

položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

14 2016 237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M            124,000   1 677,00   207 948,00



Příloha č. 1
Soupis prací SO 61-19-104_A, t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most  v km 185,679 (podchod cyklostezky)

Smlouva o poskytnutí dotace

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

dle příl. 2.6.1;   30+28

dle příl. 2.6.2;   66

Celkem: A+B=124 [C]

položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

15 2016 26113 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM M            60,000   2 052,65   123 159,00

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

dle příl. 2.6.1 - K1;;      10,0*660=60,000 [A]

položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

16 2016 286585 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN KUS          6,000   38 487,15   230 922,90

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

dle příl. 2.6.1 - K1 ;      66=6,000 [A]

Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 9,01m do 10,00m a únosnosti přes 200kN včetně 

příslušenství (podložky, matice,  injektážního nástavce, injekční a odvzdušňovací hadice a 

pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby;

- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle 

technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných 

mechanizmů, přípravků a hmot (např. injektážní hmoty, injektážního čerpadla a pod.) ;

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a 

kotvy v podzemí dl. do 12m.

20 Základy  4 230 713,03

30 Svislé konstrukce

17 2014 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3           1,600   33 124,10   52 998,56

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

dle příl.  2.4.1;     0,800.8=0,800 [A]

dle příl. 2.4.3;      0,800.8=0,800 [B]

Celkem: A+B=1,600 [C]

položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

18 2014 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T            0,129   50 495,14   6 513,87

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních 

drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur  projektanta.

dle příl. 2.5.1;      57,80/10000.058=0,058 [A]

dle příl. 2.5.3;      70,70/10000.071=0,071 [B]

Celkem: A+B=0,129 [C]

položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 

všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 

vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 

uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

19 2014 389324 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3           152,300   14 763,77  2 248 522,17

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

hydroizolační vana

dle příl.  2.4.1;    33,033=33,000 [A]

dle příl. 2.4.2;     86,3086.3=86,300 [B]

dle příl. 2.4.3;     33,033=33,000 [C]

Celkem: A+B+C=152,300 [D]



Příloha č. 1
Soupis prací SO 61-19-104_A, t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most  v km 185,679 (podchod cyklostezky)

Smlouva o poskytnutí dotace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

20 2014 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3           108,200   20 492,54  2 217 292,83

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

dle příl.  2.4.1;     30,2030.2=30,200 [A]

dle příl. 2.4.2;      47,047=47,000 [B]

dle příl. 2.4.3;      31,031=31,000 [C]

Celkem: A+B+C=108,200 [D]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

21 2014 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T            23,278   50 495,14  1 175 425,87

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

dle příl.  2.5.1;        6534,20/10006.534=6,534 [A]

dle příl. 2.5.2;         10160,80/100010.161=10,161 [B]

dle příl. 2.5.3;        6583,10/10006.583=6,583 [C]

Celkem: A+B+C=23,278 [D]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 

všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 

vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 

uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

22 2016 389366 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z KARI SÍTÍ T            5,859   50 495,14   295 851,03

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

hydroizolační vana 2 vrstvy 8/100 x 8/100

dle příl.  2.4.1;      1706,40/10001.706=1,706 [A]

dle příl. 2.4.2;        2370,0/10002.37=2,370 [B]

dle příl. 2.4.3;       1782,20/10001.782=1,782 [C]

Celkem: A+B+C=5,858 [D]



Příloha č. 1
Soupis prací SO 61-19-104_A, t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most  v km 185,679 (podchod cyklostezky)

Smlouva o poskytnutí dotace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 

všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 

vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 

uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

30 Svislé konstrukce  5 996 604,33

40 Vodorovné konstrukce

23 2014 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3           18,840   4 848,01   91 336,51

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních 

drah. Dle výkazů materiálu projektu.

podkladní beton hydroizolační vany

dle příl.  2.4.1;     5,05=5,000 [A]

dle příl. 2.4.2;     8,08=8,000 [B]

dle příl. 2.4.3;     5,05=5,000 [C]

podkladní beton dlažby za římsami, měřeno digitálně z půdorysu

(1,30*2+0,80*2)*0,200.84=0,840 [D]

Celkem: A+B+C+D=18,840 [E]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

24 2014 451368 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ T            1,244   50 495,14   62 815,95

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

podkladní beton hydroizolační vany 2 vrstvy 8/100 x 8/100

dle příl.  2.4.1;      370,0/10000.37=0,370 [A]

dle příl. 2.4.2;      494,0/10000.494=0,494 [B]

dle příl. 2.4.3;      380,20/10000.38=0,380 [C]

Celkem: A+B+C=1,244 [D]

položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 

všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 

vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

25 2016 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3           0,840   12 172,34   10 224,77

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních 

drah. Dle výkazů materiálu projektu.

dlažba za římsami, měřeno digitálně z půdorysu

(1,30*2+0,80*2)*0,200.84=0,840 [A]

položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

40 Vodorovné konstrukce   164 377,23

60 Úpravy povrchu

26 2014 631385 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE M3           14,769   15 715,10   232 096,31

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

Kari síť 4/100 x 4/100

skladba S1 dle příl. 2.3.2digitálně z řezu;    0,50*20,6010.3=10,300 [A]

skladba S2 dle příl. 2.3.2;     3,75*23,832*0,054.469=4,469 [B]

Celkem: A+B=14,769 [C]



Příloha č. 1
Soupis prací SO 61-19-104_A, t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most  v km 185,679 (podchod cyklostezky)

Smlouva o poskytnutí dotace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu

- dodání a uložení předepsané výztuže v předepsaném množství

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

60 Úpravy povrchu   232 096,31

711 Izolace proti vodě

27 2014 711122 1 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2           288,586   1 341,60   387 166,98

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

skladba S2 dle příl. 2.3.2;     3,75*23,83289.37=89,370 [A]

skladba S3 dle příl. 2.3.2, měřeno digitálně;       4,0*22,832*2182.656=182,656 [B]

zesílení izolace dle detailů spar;  spodní příčel;     3,75*0,80*26=6,000 [C]

stěna;    3,30*0,80*2*210.56=10,560 [D]

Celkem: A+B+C+D=288,586 [E]

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle 

příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

28 2014 711122 2 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2           198,550    903,70   179 429,64

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

skladba S1 dle příl. 2.3.2 digitálně z řezu;    5,30*20,60109.18=109,180 [A]

skladba S2 dle příl. 2.3.2;     3,75*23,83289.37=89,370 [B]

Celkem: A+B=198,550 [C]

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle 

příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

29 2014 711132
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI 

PÁSY
M2           116,600    903,70   105 371,42

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

skladba S1 dle příl. 2.3.2 digitálně z řezu;    5,30*22,0116.6=116,600 [A]

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle 

příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

30 2016 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2           198,550    205,26   40 754,37

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

ochrana izolace 300 g/m2

skladba S1 dle příl. 2.3.2digitálně z řezu;    5,30*20,60109.18=109,180 [A]

skladba S2 dle příl. 2.3.2;     3,75*23,83289.37=89,370 [B]

Celkem: A+B=198,550 [C]

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

711 Izolace proti vodě   712 722,41

750 Slaboproud

35 2008 R75720 MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ KUS          1,000   92 235,00   92 235,00

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

11=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s požadovanými pracemi

750 Slaboproud   92 235,00

90 Ostatní konstrukce a práce

31 2014 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG           13,910    811,53   11 288,38

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a 

výkazů materiálu projektu.

nerezový pásek izolace dle příl. 2.7.1;     1,57*4,43*213.91=13,910 [A]



Příloha č. 1
Soupis prací SO 61-19-104_A, t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most  v km 185,679 (podchod cyklostezky)

Smlouva o poskytnutí dotace

položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a 

lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z 

výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 

výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a 

ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální 

hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

32 2016 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS          2,000   1 195,37   2 390,74

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních 

drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

na NK;      1+12=2,000 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

36 12-I R9360010 LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU KUS          2,000   2 440,50   4 881,00

reliefní matrice (gumová) do bednění na svislou stěnu, výška písma 100 mm (letopočet roku 

výstavby);        1+12=2,000 [A]

Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, 

příp. vyspravení sanační maltou

90 Ostatní konstrukce a práce   18 560,12

995 Poplatky za skládky

1 2014 015111_R
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY
T           1 198,423    791,54   948 599,74

dle pol. 13273;     630,749*1,901198.423=1 198,423 [A]

1. Položka obsahuje:

 - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 

skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů

2. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

nakládání s odpady, v platném znění.

2 2014 015160
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  SMÝCENÉ 

STROMY A KEŘE
T            0,980   1 006,20    986,08

100 m2=1,0 m3=0,70 t

140,0=1,40 m3;          1,40*0,700.98=0,980 [A]

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 

skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

nakládání s odpady, v platném znění.

995 Poplatky za skládky   949 585,82

C e l k e m  13 342 259,67

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem  13 342 259,67


