
               Příloha č. 4  
Popis a množství činností při přípravě a realizaci díla 

„Bakov nad Jizerou, Školní ulice – oprava napojení silnice“  
 

Tato příloha není "Výkaz výměr". Další činnosti nutné pro splnění požadavků Rozsahu díla  
uvedeného v Článku II Zadání VŘ prosím doplňte a oceňte v závěru této tabulky. 

Číslo 
položky

Popis činnosti

Měrná 
jednotka 

/m.j./

Počet 
m.j.

Jednotková 
cena /Kč/

Celková 
cena  /Kč/

1 Odstranění 5 cm silné vrstvy asfaltobetonu v šířce cca 6 m. m2 260

2
Odstranění 15 cm silné  podkladní vrstvy ze štěrku v šířce 
cca 6 m. m2 260

3
Odstranění 22 cm silné podkladní vrstvy ze štěrkopísku v 
šířce cca 6 m. m2 260

4

Doplnění asfaltobetonové obrusné (ABO) vrstvy silné 30 mm 
na stávající žulové kostky, včetně očištění dlažby, v 

nepravidelné ploše.
m2 10

5
Asfbetonová obrusná (ABO) vrstva  ACO11S   50/70 ČSN EN 
13 108-1 – 40 mm. m2 260

6 Spojovací postřik emulzí PSE  C50B5  ČSN 73 6129 – 0,30 kg/m2
m2 260

7
Asfaltobetonová podkladní vrstva ACP16+50/70 ČSN EN 13 
108-1 – 60 mm. m2 260

8
Infi ltrační postřik asfaltový PI, A C50B5  ČSN 73 6129 –              

0,80 kg/m2 m2 260

9
Kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 ČSN EN 14 227-1 – 

120 mm. m2 260

10 Štěrkodrť ŠD A  ČSN EN 13 285 – 200 mm. m2 260

11 Hutnění pláně na hodnotu Edef,2 = min. 45 MPa. m2 260

12 Řezání asfaltobetonu do 50 mm hloubky, délka 13 a 8 m.   m 21

13
Vyrovnání povrchu hutněnou vrstvou z „obrusu“ v tloušťce 
10 cm. m2 60

14 „Obrus“  bude k odběru zdarma na místě vzdáleném 1,6 km.

15

Výšková úprava vstupu jedné kanalizační šachty. Poklop 
bude použit stávající. Detaily podle požadavků vlastníka 

této šachty.
kus 1

16

Kompletní nakládání se všemi vzniklými odpady v souladu s 
předpisy.                                                                                           

Zadavatel VŘ (stavebník) nemá k dispozici skládku ani 

úložnou plochu.

komplet 1

17

Vypracování návrhu silniční uzavírky, objízdných tras a 
dopravního značení, včetně projednání. Realizace, údržba a 

konečné odstranění dopravního značení. 
komplet 1

18

Prověření existence podzemních zařízení (inženýrských sítí) a 
zajištění vyjádření jejich vlastníků k navržené opravě.  

V případě požadavku vlastníků podzemních zařízení zajištění 

vytyčení podzemních zařízení, a realizace oprávněných 

požadavků vlastníků podzemních zařízení.

komplet 1

19

Geodetické zaměření skutečného provedení díla, včetně 
zakreslení v aktuální pozemkové mapě, ve členění na 

jednotlivé druhy konstrukčních  povrchů a prvků. Současně 

budou tyto plochy a délky změřeny a vyčísleny jako údaje 

sloužící pro fakturaci díla.  

komplet 1

 


