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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 18 dne 20.09.2017 ODŽ181701R 

 

Oprava chodníků v ul. Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová 

 

Zpracovatel: Ing. Milena Ilievová, 11.09.2017………………………………… 

 

Důvodová zpráva 

Vzhledem k plánované rekonstrukci plynovodu a následně vodovodu v ul. Sibiřská, 

Kpt. Jaroše a Sadová v lokalitě Hůrka, a i rekonstrukci veřejného osvětlení (dále jen „VO“) 

byly do rozpočtu na r. 2017 zařazeny i opravy chodníků v těchto ulicích. Rozpočtovaná částka 

660 tis. Kč vycházela z cen oprav chodníků v r. 2016 s tím, že v těchto ulicích nejsou 

oboustranné chodníky a ani nejsou v celé délce ulic. Nebylo však počítáno s oboustrannou 

výměnou a osazením nových silničních obrubníků v celé délce výše uvedených ulic jako 

přípravou pro položení nového asfaltového povrchu na komunikacích v těchto ulicích. Tento 

požadavek byl předán ODŽ až v průběhu r. 2017. Po provedené poptávce se ukázalo, že tato 

položka je finančně náročnější než samotná oprava povrchu chodníků zámkovou dlažbou, což 

znamená, že není možné pokrýt výměnu silničních obrubníků ve výše uvedených ulicích 

v rámci rozpočtované částky na opravu chodníků. ODŽ tedy navrhuje provést opravu včetně 

výměny silničních obrubníků v letošním roce do výše rozpočtované částky, čemuž odpovídá 

oprava v ul. Sibiřské vč. obrubníků + oprava chodníku v ul. Sadová za 641.844,50 tis. Kč 

a opravu ul. Kpt. Jaroše vč. obrubníků a výměnu obrubníků v ul. Sadová ve výši cca 471 tis. 

Kč zahrnout do rozpočtu města na r. 2018 a provést na jaře r. 2018 před položením nového 

asfaltového povrchu. ODŽ tedy žádá RMM o zařazení této části akce do návrhu rozpočtu na 

r. 2018. 

Výše uvedené částky vycházejí z provedené orientační poptávky, ve které kromě Služeb 

města Milevska s. r. o. (dále jen „SMM“) byla oslovena firma Strabag, a.s,  a Stavební firma 

Josef Šimeček, Praha 5 s tímto výsledkem: 

1. SMM                       919.000,- Kč bez DPH……. 1.111.990,-- Kč vč. DPH 

2. Josef Šimeček, Praha   984.000,-Kč bez |DPH……. 1.190.640,-- Kč  vč. DPH 

3. Strabag, a. s.         1.000.000,-Kč bez DPH……..1.210.000,-- Kč vč. DPH 

Nejlevnějším dodavatelem uvedených stavebních prací jsou SMM. ODŽ na základě 

provedené poptávky - průzkumu trhu předkládá RMM návrh na zadání opravy chodníků a 

oboustranné výměny silničních obrubníků v ul. Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová  Službám 

města Milevska spol. s r. o., Karlova 1012, Milevsko, IČ: 49061186 za celkovou cenu 

1.111.990 Kč vč. DPH s tím, že  práce budou rozděleny do dvou etap, a to tak, že I. etapa 

bude dokončena, předána a vyfakturována do 15.12.2017 a II. etapa bude dokončena, předána 

a vyfakturována v dubnu 2018. Tyto skutečnosti jsou i závazně uvedeny v návrhu Smlouvy o 

dílo. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) je v souladu se směrnicí o 

zadávání VZMR městem Milevskem dle čl. 3 odst. 2. 

Vzhledem k tomu, že akce zasahuje částečně do r. 2018 a bude tedy i částečně v r. 2018 

financována, ODŽ žádá o zařazení částky ve výši 472 tis. Kč na II. etapu akce „Oprava 

chodníků a silničních obrubníků v ul. Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová“ do rozpočtu města na 

r. 2018. 

 

 


