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Výběrové řízení 

oprava místní komunikace na pozemku  

560/3 v k.ú Rájec u Černavy 

 
Poptáváme u Vás zaslání cenové nabídky opravy místní komunikace 560/3 k.ú. Rájec u Černavy. 

Požadavky výběrového řízení: 

 

Základní rozpočet hodnota jednotka 

Místní komunikace Rájec - Kobelec   

Zemní práce   

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase 1300 m² 

Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 60 m² 

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 600 m² 

   

Komunikace   

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 60 m² 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m 600 m² 

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 2307 m² 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu 2307 m² 

Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 30 mm 300 m² 

   

Ostatní konstrukce a práce   

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 60 m 

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem 60 m 

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm 60 m 

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného 1300 m² 

Dopravní opatření po dobu výstavby vč. případného řízení dopravy pracovníky 1 soubor 

   

Přesun hmot HSV   

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 205,6 t 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 1850,4 t 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 
170 302 205,6 t 

   

Křižovatka Kobelec u rybníka   

Zemní práce   

Odstranění podkladu (penetrační makadam) tl 200 mm strojně do 200 m2 200 m² 

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 200 m² 

Podklad nebo podsyp PDK 0/32, tl. 100 mm 200 m² 
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Komunikace   

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 200 m² 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m 200 m² 

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 200 m² 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu 200 m² 

   

Ostatní konstrukce a práce   

Dopravní opatření po dobu výstavby vč. případného řízení dopravy pracovníky 1 soubor 

   

Přesun hmot HSV   

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 92 t 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 828 t 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 92 t 
 
 
 
 

 

Další podmínky:  Provedení prací červenec–říjen 2019 

 Minimální záruka 24 měsíců na provedené dílo. 

 Obec si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. 

 

Prohlídku místní komunikace je možné domluvit na OÚ Černava tel 725 051 051. 

 

Termín zaslání nabídek do 20.5.2019. 
 

V případě, že se výběrového řízení nechcete zúčastnit, pošlete nám, prosím a této skutečnosti 

písemnou zprávu. Děkujeme. 
 

 
           

Ing. Josef Krouza – starosta obce 


