
                 Město Újezd u Brna 
                 Komenského 107                                  544 224 218 
                             IČ: 00 28 27 40                                   Fax: 544 224 778 
                                                                                           datová schránka: iu3b65f 
                             http://www.ujezdubrna.cz/               e-mail:  info@ujezdubrna.cz 
                                       

 
 

Věc: Odstranění rodinného domu č. p. 2 na pozemku parc. č. 252, k.ú. Újezd u Brna – etapa č. 1". 
 
Na základě dotazu jednoho ze zájemců v rámci veřejné zakázky malého rozsahu " Odstranění rodinného 

domu č. p. 2 na pozemku parc. č. 252, k.ú. Újezd u Brna – etapa č. 1" uvádíme doplňující informaci.      

 

Otázka č. 1: 

Ve výkazu výměr SO 01 v rozpočtu číslo 1 – Odstranění domu a 2 – Odstranění podzemních nádrží 
jsou v Dílu Zemní práce uvedeny položky „Štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A nebo B“. Je 
možno tuto položku nahradit recyklátem totožné frakce (0-63 mm) a obdobných mechanicko-
fyzikálních vlastností? I v dokumentu „AB průvodní a souhrnná zpráva TZ“ se v kapitole B.4 bod a) 
Terénní úpravy po odstranění stavby uvádí, že vhodný materiál k zavezení je štěrkodrť 0-32 mm 
popřípadě jiný vhodný materiál. 
 

Odpověď: 

Ano zásypový materiál z drceného kameniva je možno nahradit pouze betonovým recyklátem 
obdobných mechanicko-fyzikálních. Cihelný není vhodný. 
 
Otázka č. 2: 

Projektová dokumentace v dokumentu „AB průvodní a souhrnná zpráva TZ“ v kapitole B.3 bod a) 
popisuje napojení objektu na technickou infrastrukturu. Dále v bodu c) se popisuje Způsob 
odpojení RD. Upozorňujme na rozpor mezi těmito body u popisu odpojení vodovodu, kdy jeden z 
bodů uvádí, že objekt není napojen na vodovod pro veřejnou potřebu a druhý bod uvádí, že bude 
odpojeno distribuční měření. Prosíme o vyjasnění tohoto rozporu a dále případně o úpravy výkazu 
výměr, rozpočtu č.1 – Odstranění domu v dílu 11 – Přípravné a přidružené práce, kde položky č.3 a 
č.4 vyjadřují odpojení nebo vytyčení IS (vody). Dále prosíme o jiný způsob ocenění položky č.3 – 
Odpojení objektu od IS, kdy každé z odpojení je reálně vyjádřeno jinou hodnotou a nedá se 
zprůměrovat do takto navržené položky. 
 
Odpověď: 

Objekt není napojen na městský vodovod. Bylo by tedy vhodné, kdyby byla položka 3, rozpočtu č.1 
ponížena o 1 ks. Z hlediska rozložení, přepracování či rozdílné pracnosti tímto doporučujeme 
uchazečům vyčíslit celkové náklady na každou z přípojek k sítím TI a podělit 4. Tuto cenu pak uvést 
do soupisu prací a dodávek. 
Vymístění vytýčení vody z pol. 4 rozpočtu 1 nedoporučujeme neb by bylo vhodné, kdyby se 
veškeré inženýrské sítě poblíž stavby vytýčily i přesto, že stavba na ně není napojena. 
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