VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejná zakázka
„Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice“
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Ing. Miroslav Němec, ředitel
00085031
V Praze dne 10. 1. 2022

Vážení,
zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „V“) ke shora
uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.
V
č.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

V rámci PD a ZD je v příloze:
Souhrnná technická zpráva uvedeno:
e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace
Stavbou došlo k zásahu do zemědělského půdního fondu. Opuštěný
krátký úsek silnice II/322 se zrekultivuje na zemědělskou půdu.
Nezastavěné nezpevněné plochy budou ohumusovány ornicí ze
skrývky a zatravněny. Přebývající ornice bude využita na ohumusování
svahů příkopu nebo rozhrnuta na přilehlé pole.
57.

1. Dočasný zábor o ploše s rozměry cca 220 m x 67 m pro uložení skryté
ornice se nachází zejména na pozemku č. 1164/30 vedle silnice III/32246
mezi Kostěnicemi a Dašicemi.
Menší plochy pro dočasný zábor jsou na pozemcích 1205/34 a 1302/25 u
silnice II/340.
Pro dočasný zábor pro uložení ornice je také možné využít bývalé těleso
železniční vlečky o celkové délce 500 m a šířce 5 m (pozemky č. 1195/16 a
1, Uchazeč se po prostudování ZD domnívá, že tzv. dočasné zábory do p.č. 1173/2).
3 let jsou v rámci PD a ZD řešeny pouze pro realizaci dočasných Na ohumusování svahů silnice se nepoužije velmi kvalitní ornice z půdních
přístupů na staveniště a realizaci přeložek stávajících IS. Na tyto bloků č. 6301/6 a 7301/5 (z úseku km 1,2 – km 1,6 a z úseku km 2,3 – km
dočasné zábory nebude ale možné zřídit mezideponie pro množství 2,5). Tato ornice se rozhrne na půdní bloky uvedené v dotazu č. 57.
ornice, která je určena zpět na ohumusování svahů silničního tělesa a
rekultivaci.
2. Do SO 801 je doplněna položka č. 12573 Vykopávky ze zemníků a skládek
Doplní a upřesní Zadavatel VZ informace, kde se nachází dočasné tř. I.
zábory a v jakém množství bude možné dočasné uložení skryté ornice
určené pro další zpracování?
-1-

2, Dále se uchazeč domnívá, že součástí soupisu prací není chybějící
položka VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK VČ DOPRAVY
právě pro dočasně uloženou ornici v celém množství, která bude
následně použita pro ohumusování svahů a rekultivaci dočasných
záborů a manipulačních ploch.
Doplní Zadavatel tuto stavební položku v odpovídajícím množství do
soupisu prací?

58.

Součástí ZD příloha
Příloha č 17.1 technická zpráva SO 801 je uvedeno:
ORNICE
Kulturní vrstvy půdy z trvalého odnětí, která nebudou využity na
zpětné ohumusování, budou po včasném oznámení uživateli půdního
bloku ihned rozváženy a rozprostřeny na zemědělské pozemky na
půdních blocích 6301-5 ve vrstvě 0,1 m. Uživatelem půdního bloku je
VIRP s. r. o., Dolní Roveň, IČO: 27513343).

Přebytečná ornice nebude rozprostřena na půdním bloku 6301-5.
Přebytečná ornice bude rozvezena na půdní bloky 0105/9, 9202/7, 9101/6,
9303/6 společnosti Loučná-Dašice a.s., které se nacházejí západně od města
Dašic, a podél silnice mezi obcemi Zminný a Lány u Dašic. Průměrná
vzdálenost půdních bloků od středu stavby je cca 6 km.
Přebytečná ornice bude rozvážena po skončení vegetačního období po
dohodě s uživatelem půdních bloků.

1,Součástí ZD není souhlasné stanovisko či dohoda s Uživatelem výše
uvedených půdních bloků 6301-5, společnosti VIRP s.r.o., ze kterého by Umístění přebytečné ornice na půdní bloky je zapracováno do změny
vyplývaly podmínky provedení rozprostření ornice? Dále není součástí Vynětí ze ZPF, která je v současné době ve schvalovacím řízení na OŽP.
ZD stanovisko čí dohoda s Uživatelem výše uvedených půdních bloků Souhlas uživatele s rozprostřením ornice se dodá dodatečně.
v jakém čase a množství může být ornice na jednotlivé půdní bloky
6301-5 rozprostřena? Doplní Zadavatel informace, případně doklady
pro řádné ocenění těchto prací?

59.

Uchazeč žádá Zadavatele o upřesnění pol. č. 574J54 „Asfaltový koberec
mastixový modifik SMA 11+, 11S TL. 40 mm“ u objektu SO 111, kde je v
popisu položky uveden „SMA 11S PMB 45/80-65“ a v technické zprávě
D.4.1 je u konstrukce „B“ uveden „Asfaltový koberec mastixový, V SO 101, SO 110, SO 111 a v SO 112 je v Technické zprávě a vzorových
modifikovaný, asfalt PMB 45/80-60 s posypem předobaleným příčných řezech u konstrukcí vozovky s vrstvou SMA sjednocen popis na
kamenivem fr. 2/4, 1,5 kg/m2 – SMA 11S, 50/70, tl. 40 mm“.
SMA 11S PMB 45/80-65. Tím je obrusná vrstva ze SMA sjednocená v rámci
celé stavby.
Dále pak i u objektu SO 112 u pol. č. 574J54 „Asfaltový koberec
mastixový modifik SMA 11+, 11S TL. 40 mm“ je v popisu položky
uveden „SMA 11S PMB 45/80-65“ a v technické zprávě D.5.1 je u
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konstrukce „A“ uveden „Asfaltový koberec mastixový, modifikovaný,
asfalt PMB 45/80-60 s posypem předobaleným kamenivem fr. 2/4, 1,5
kg/m2 – SMA 11S, 50/70, tl. 40 mm“.
V návaznosti na výše uvedená vysvětlení zadavatel provedl opravnou
korekci ZD a vydává tímto aktualizované přílohy projektové dokumentace
a nový aktualizovaný soupis prací, které jsou přílohou tohoto vysvětlení:

60.

Změna a doplnění v Projektové dokumentaci a v Soupisu prací –
viz výše uvedené žádosti o vysvětlení ZD



Příloha g.b) II_322 na D35 MÚK Dašice_7. část PD - aktualizovaná na
základě vysvětlení č. 60.
Příloha g.b) II_322 na D35 MUK Dašice_3. část_Soupis prací aktualizovaný na základě vysvětlení č. 60.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba
použít tato upravená znění příloh. Současně tímto pozbývají platnosti
předchozí vydané soupisy prací.

S pozdravem

Petr Lis
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