Odpověď:
- bod č. 1,2 a 5 = investor požaduje do výběrového řízení ocenit výkaz výměr tak, jak je vypracován
odpovědným projektantem z důvodu relevantního porovnání nabízených cen. Případné rozdíly oproti
skutečnosti budou řešeny změnovým listem s konkrétním zhotovitelem stavby.
- bod č.3 = jedná se o hodnoty emulze.
- bod č.4 = rozměr 850 x 1400 mm rámového propustku (průtoková plocha = 1,19 m2) je atypický
(vnitřní rozměr propustku) a je nutné ho nechat vyrobit na zakázku. Každopádně tento rozměr je možné
zaměnit za jiný tak, aby průtoková plocha tohoto propustku činila rovněž již zmíněných 1,19 m2. V tomto
případě je nutné, aby byl zajištěn pozvolný nátok a výtok z tohoto propustku ve stávajícím vodním korytu
(tak aby nedošlo k vytvoření tzv. vyhloubeného jezírka před a za tímto propustkem) - těleso stávajícího
koryta by nemělo být prohlubováno. Dále by měla být zachována současná niveleta stávajícího rostlého
terénu v tomto místě (aby nedošlo k vytvoření překážky vyčnívající ze stávající nivelety současného
terénu = neměla by být v tomto místě vytvořená překážka bránící v případné záplavě území). Tento
propustek je dimenzován na 50-letou vodu v tomto území. Délku propustku je možné rozdělit ze
zmíněných 8,0 m na 2 x 4,0 m (popřípadě i kratších rozměrech). Ve všech těchto případech (i v případě

délky 8,0 m) je nutné provést betonovou desku pod těmito propustky (uvedeno v PD ve výkresu řezu
propustku) tak, aby nedošlo k poklesu těchto jednotlivých dílů propustku. Dále v projektové dokumentaci
je uveden nový propustek (viz. výše) a také propustek, který se nachází zhruba v polovině trasy
cyklostezky. Tento propustek je stávající a měl by zůstat zachován s tím rozdílem, že je nutné zde
provést opravu tohoto propustku (aby byl jako nový) a doplnit ho o ocelové zábradlí (po obou stranách)
a provést popřípadě jeho úpravu čel. Ocelové zábradlí bude tedy osazeno vždy na začátku a konci
cyklostezky a dále na všech čelech obou zmiňovaných propustků.

