
č.p. Popis položky MJ Počet MJ

Jednotková 

cena 

(Kč)

Celková 

cena (Kč)
Poznámka

IO 01 Zemní práce

1 Materiál prohrábek

- zajištění štěrkopísku vč. dopravy (jedná se o 

materiál odpovídající svojí frakcí a složením 

materiálu prohrábek) 

- naložení na loď

- doprava lodí na staveniště

- vyložení z lodi

- uložení sypaniny z hornin do hrází vč. 

geodetického vytýčení

- plošná úprava terénu

m
3

680,0 1 539,00 1 046 520,00

Třída těžitelnosti:

tř. 1 - 4 (ČSN 73 3050)

viz. příloha 3. Výpočet kubatur

2 Materiál ze stávajících výhonů

- rozebrání

- přesunutí

- uložení sypaniny z hornin do hrází vč. 

geodetického vytýčení

- plošná úprava terénu

m
3

17,0 495,00 8 415,00

Třída těžitelnosti:

tř. 1 - 4 (ČSN 73 3050)

viz. příloha 3. Výpočet kubatur

Celkem : 1 054 935,00



Vedlejší rozpočtové náklady

1 Plavební značení ř. km 735.90

- dodávka a montáž plavebního znaku E.11. : Konec zákazu nebo příkazu

- dodávka a montáž plavebního znaku B.8. : Příkaz zachovávat zvláštní pozornost + 

dodatková tabulka

- dodávka a montáž plavebního znaku A.4. : Zákaz potkávání a předjíždění

- dodávka a montáž sloupku plavebního znaku, uchycení na provizorní konstrukci

    

Vč. dodávky ocelových objímek, šroubů, podložek a matic.

viz. přílohy: 

D.6 DIO Plavební značení během výstavby

B. Souhrnná technická zpráva

2 Plavební značení ř. km 736.70

- dodávka a montáž plavebního znaku B.11b. : Příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na 

vyznačeném signálu + dodatková tabulka

- dodávka a montáž sloupku plavebního znaku, uchycení na provizorní konstrukci

   

Vč. dodávky ocelových objímek, šroubů, podložek a matic.

viz. přílohy: 

D.6 DIO Plavební značení během výstavby

B. Souhrnná technická zpráva

3 Plavební značení ř. km 732.50

- dodávka a montáž plavebního znaku E.11. : Konec zákazu nebo příkazu

- dodávka a montáž plavebního znaku B.8. : Příkaz zachovávat zvláštní pozornost + 

dodatková tabulka

- dodávka a montáž plavebního znaku A.4. : Zákaz potkávání a předjíždění

- úprava a montáž a demontáž sloupku plavebního znaku na stávající sloupek kilometráže

Vč. dodávky ocelových objímek, šroubů, podložek a matic.

viz. přílohy:

D.6 DIO Plavební značení během výstavby

B. Souhrnná technická zpráva

4 Plavební značení ř. km 732.00

- dodávka a montáž plavebního znaku B.11b. : Příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na 

vyznačeném signálu + dodatková tabulka                                                                                              

- úprava a montáž a demontáž sloupku plavebního znaku na stávající sloupek kilometráže

Vč. dodávky ocelových objímek, šroubů, podložek a matic.

viz. přílohy:

D.6 DIO Plavební značení během výstavby

B. Souhrnná technická zpráva

5 Místnost pro kontrolní den (pro všechny KD)

- místnost způsobilá pro jednání 15 osob

- vytápěná místnost bude k dispozici pro všechny stanovené kontrolní dny

6 Plavidlo pro kontrolní den (pro všechny KD)

- motorové plavidlo

- kapacita plavidla 10 osob 

- kapacita zakryté části plavidla 5 osob

7 povodňový  a havarijní plán

- včetně schválení


