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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle 

zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení  

 

„Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa VIII., 1. část“ 

 

Znění dotazu č. 3 z 16.01.2023: 

 

1) V soupisu prací Stavební rozpočet je položka č. 73 (SO101) – Archeologický průzkum a položka 

č. 153 (SO101) – Archeologický průzkum a soupisu prací VORN je položka doplňkových nákladech 

– Kulturní památka, bez dalších specifikace prací. 

V další poskytnuté dokumentací (TZ, výkresová část), nejsou žádné odkazy na konkrétní kulturní 

památku a způsob, rozsah její ochrany, ani na rozsah prací archeologického průzkumu a četnost 

průzkumu časovou i plošnou. 

 

a) Poskytne zadavatel údaje o rozsahu a specifikaci prací týkající se ochrany kulturní památky a 

provedení archeologického průzkumu? 

 

b) Jakým způsobem se bude řešit oceňování těchto položek? 

 

Odpověď k dotazu č. 3: 

 

Položky týkající se archeologického průzkumu jsou určeny k pokrytí organizačních a 

administrativních nákladů vzniklých v případě, kdy by bylo nutné koordinovat stavební práce 

s archeologickým výzkumem na stavbě (tzn. např. vyčlenění dotčené části staveniště pro 

archeologický výzkum, stavební práce dočasně  soustředěny na zbytku staveniště). K takové situaci 

by obecně mohlo dojít v případě, kdy by během stavby došlo k archeologickému nálezu. V případě 

řešené stavby nejsou známy žádné indicie, podle kterých by se dalo předpokládat, že k takovému 

nálezu dojde. Obecně ale taková situace může nastat kdekoliv při jakékoliv stavební činnosti, 

následný postup je upraven zákonem o státní památkové péči. Položky neslouží k úhradě vlastní 

práce archeologů, tyto případné náklady by hradil stavebník. 

 

Závěr: 

Vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávacích podmínek, lhůta pro podání 

nabídek zůstává beze změn, tedy do 23.01.2023, 10:00 h. Dokument je zveřejněn na profilu 

zadavatele.  

 

 

 

 

 

Všem účastníkům zadávacího 

řízení, kteří si vyzvedli nebo 

vyzvednou zadávací dokumentaci 

 

 
prostřednictvím el. nástroje E-ZAK 
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Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Daniela Pleskotová v. r. 

vedoucí odboru rozvoje města 

kontaktní osoba zadavatele pro VZ 

 


