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Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský
kraj, obdržel dne 01. 12. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné
zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Stavba
polní cesty C10 v k.ú. Hlohovice“. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje Zadavatel
k dotazu uvedenému v žádosti následující informaci:
Dotaz č. 1
1. V Soupisu prací „000 – Vedlejší a ostatní náklady“ položka 8. se píše:
Náklady na údržbu
V poznámce: Vice informace o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha
09 Ostatní náklady.
Ale tato příloha není ani v Seznamu příloh - žádáme Vás o upřesnění a dodatečné informace.
2. „101 – Stavba polní cesty C10 v k.ú, Hlohovice“ položky 92. a 93. Silniční svodidlo –
žádáme o více informace a nejlépe o vzorový výkres.
3. „101 – Stavba polní cesty C10 v k.ú, Hlohovice“ položky 94. a 95. – Směrový sloupek
ocelový – žádáme upřesnit typ sloupku, kde přesně má být umístěn a jestli musí být
ocelový
Odpověď:
1. položka č. 8 Náklady na údržbu - "ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE PO DOBU VÝSTAVBY"
Je uvažováno s čištěním vozovky sil. III/23319 nebo MK, která bude znečištěna
vyjíždějící technikou ze staveniště.
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2. 101- stavba polní cesty C10 v k. ú. Hlohovice položky č. 92 a 93
Zákres svodidla je zřejmý z koordinační situace B.2.1, z podélného profilu C.2 a
z příčných řezů C.4. Jedná se o svodidlo s úrovní zadržení N2, kde hustota sloupků je
odvislá od dodavatele zádržného systému. Svodidlo bude osazeno 0,5 m od hrany
zpevnění - viz. př. řezy.
3. 101- stavba polní cesty C10 v k. ú. Hlohovice - položky 94 a 95
Jedná se o 2 ks směrových sloupků Z11g, které se umisťují v napojení polní cesty na
sil. III/23319. Umístění je zřejmé z koordinační situace B.2.1
V Plzni dne 06. 12. 2021
elektronicky podepsáno
Otisk úředního razítka
……………………………..
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad
v z. Mgr. Petr Brož
Vypraveno dne:
viz časový údaj uveřejnění na Profilu zadavatele E-ZAK SPÚ
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