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Výběrové řízení na opravu cest 
 

 
 

1. Místní komunikace „Odbočka do Rájce z komunikace III/20912“ – č.645/2 Černava + 

č. 666 Černava 

- frézování stávajícího asfaltového povrchu – 30 m2 

- řezání a odbourání stávajícího asfaltového povrchu – 16 bm 

- zametení a očištění povrchu – 623 m2 

- provedení spojovacího povrchu 0,4 kg/m2, 623 m2 

- vyrovnávky z asfaltového betonu ACP 16+ 50/70 -  4 t 

- pokládka asfaltového betonu ACO 11S 50/70, 50 mm, 623 m2 

- zalití pracovních spár za tepla – 16 bm 

 

2. Místní komunikace č. 537/2 + 537/5 Rájec u Černavy 

- frézování stávajícího asfaltového povrchu – 150 m2 

- Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku v ploše 120 m2 , o tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm,  

- řezání a odbourání stávajícího asfaltového povrchu – 16 bm 

- zametení a očištění povrchu – 1.013 m2 

- provedení spojovacího povrchu 0,4 kg/m2, 1.013 m2 

- vyrovnávky z asfaltového betonu ACP 16+ 50/70 -  20 t 

- pokládka asfaltového betonu ACO 11S 50/70, 50 mm, 1.013 m2 

- zalití pracovních spár za tepla – 16 bm 

 

3. Místní komunikace č. 669 Černava 

- frézování stávajícího asfaltového povrchu – 30 m2 

- řezání a odbourání stávajícího asfaltového povrchu – 16 bm 

- zametení a očištění povrchu – 717 m2 

- provedení spojovacího povrchu 0,4 kg/m2, 717 m2 

- vyrovnávky z asfaltového betonu ACP 16+ 50/70 -  10 t 

- pokládka asfaltového betonu ACO 11S 50/70, 50 mm, 717 m2 

- zalití pracovních spár za tepla – 16 bm 

 

4. Místní komunikace č. 537/1 Rájec u Černavy - část 

 

- frézování stávajícího asfaltového povrchu – 30 m2 

- odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku v ploše 120 m2 , o tl. vrstvy přes 400 

do 450 mm 

- provedení podkladu ze ŠDB – 150 mm 

- provedení podkladu ze  ŠDA – 150 mm 

- řezání a odbourání stávajícího asfaltového povrchu – 10 bm 

- provedení infiltračního postřiku, 0,9 kg/m2, 120 m2 

- pokládka asfaltového betonu ACP 16+ 50/70, 70 mm, 120 m2 

- provedení spojovacího povrchu 0,4 kg/m2, 120 m2 

- pokládka asfaltového betonu ACO 11S 50/70, 40 mm, 120 m2 

- zalití pracovních spár za tepla – 10 bm 
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5. Místní komunikace č.557 Rájec u Černavy - část 

 

- frézování stávajícího asfaltového povrchu – 30 m2 

- odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku v ploše 100 m2 , o tl. vrstvy přes 50  

do 100 mm 

- řezání a odbourání stávajícího asfaltového povrchu – 10 bm 

- provedení infiltračního postřiku, 0,9 kg/m2, 100 m2 

- pokládka asfaltového betonu ACP 16+ 50/70, 70 mm, 100 m2 

- provedení spojovacího povrchu 0,4 kg/m2, 100 m2 

- pokládka asfaltového betonu ACO 11S 50/70, 40 mm, 100 m2 

- zalití pracovních spár za tepla – 10 bm 

 

 

Termín od 1. 7. 2018 – 30. 9. 2018 

Záruka 36 měsíců 

 

 

 

 

Dne: 30.5.2018 

 

 

 

 

        _____________________________ 

        Ing.Josef Krouza - starosta 


