SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú. Holedeč
Rekonstrukce stávající polní cesty HPC 1 na parcele KN 2167 v k. ú. Holedeč v délce 876 m,
v kategorii P 5,0/30, s výhybnami a sjezdy na pozemky, s povrchem z asfaltobetonu.
Pravostranný odvodňovací příkop je navržen v úseku km 0,015 – 0,130. Polní cesty HPC 1
v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky tvoří jednu polní cestu vedoucí přes dvě katastrální
území. Cesta je umístěna v lokalitě Na Pískách.
Rekonstrukce stávající polní cesty VPC 2 (pouze část mimo zástavbu) na parcele KN 2003
v k. ú. Holedeč v délce 920 m v úseku mimo zastavěnou část obce, v kategorii P 4,0/30, s
výhybnami a sjezdy na pozemky, s povrchem z penetračního makadamu. Podél cesty bude
nutno provést kácení dřevin, za které bude realizována dosadba jednotlivých stromů. Cesta
je umístěna v lokalitě Nový Mlýn, souvisejícím objektem je odvodňovací drenáž na parcele
KN 2147 v k.ú. Holedeč. Pro vytýčení drenáže v poli je nutno vytýčit hranice parcely KN
2147, drenáž bude vedena středem parcely. Podél cesty VPC2 bude realizována výsadba
7 ks stromů (Fraxinus excelsior – jasan ztepilý) jako náhrada za kácené dřeviny.
Realizační projektovou dokumentaci zpracoval xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.
Součástí stavby je provedení kácení dřevin vč. následných činností (likvidace odpadu,
odstranění pařezů,..). Kácení dřevin bude provedeno dle podmínek stanovených
v rozhodnutí o kácení dřevin (termín do 31. 3. 2019)
K výsadbě budou použity výpěstky se zapěstovanou korunou a se zemním balem,
s obvodem kmene 12-14 cm (měřeno ve výšce 100 cm) a s nasazením koruny ve
výšce minimálně 2 m. Všechny navržené dřeviny jsou umístěny ve vzdálenosti min.
2,5 m od okraje cesty a respektují ČSN 73 6109 Projektování polních cest.
Případní odumřelí jedinci vysazených stromů budou před předáním stavby nahrazeni
tak, aby výsadby byly předány ve 100 % zdravotním stavu.

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY
Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí:
a) zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu
provádění a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;
b) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném
znění;
c) dodržování podmínek správců sítí, k jejichž dotčení během stavby dojde (zejména
voda, kanalizace, el. energie a telefony); vytýčení všech stávajících inženýrských sítí
a jejich zpětné předání správcům, resp. vlastníkům, po ukončení stavby; zhotovitel
zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení
potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu,
odsouhlasení a převzetí díla správci sítí.
d) zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum, tj. zajistí oznámení
zahájení výkopových prací organizaci pověřené archeologickým výzkumem a ke
kolaudaci předloží zprávu organizace o výsledku odborného dozoru archeologa.
Náklady spojené s předběžným průzkumem hradí zhotovitel a jsou započítány
do celkové ceny díla (Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci - pověřeno
Ministerstvem kultury ČR výkonem archeologické památkové péče v regionu Žatecka,
cca západní polovina bývalého okresu Louny, sleduje agendu stavebních a územních
řízení z příslušných stavebních úřadů Žatec a Podbořany).

