
List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11.03.2019

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňské kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 62242105

SILNICE GROUP a.s. DIČ: CZ62242105

Projektant: IČ:

SG Geotechnika a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.03.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňské kraje Projektant:

Uchazeč: SILNICE GROUP a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

      99 - Přesun hmot 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.03.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňské kraje Projektant: SG Geotechnika a.s.

Uchazeč: SILNICE GROUP a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 1 500,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro 

ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV sanace***

VV 1500 1 500,00

2 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z 

kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 1 500,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

SG Geotechnika a.s.

III/201 41 Mladotice - Velká Černá Hať

01 - 1. ÚSEK

2) Rekapitulace

III/201 41 Mladotice - Velká Černá Hať

01 - 1. ÚSEK

III/201 41 Mladotice - Velká Černá Hať

01 - 1. ÚSEK
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro 

ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV sanace***

VV 1500 1 500,00

3 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 750,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: 

- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 

množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 

přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 

vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 

násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 

profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 

dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 

Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 

162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV sanace***

VV 1500*0,5 750,00

4 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 37,50 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 

pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 

100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 

katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 

hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV ododňovací příkop

VV 30*1,25*1 37,50

5 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 787,50 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 

tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných 

skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou 

započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV sanace

VV 750 750,00

VV výkop pro příkop

VV 37,5 37,50

6 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 23 625,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 

tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných 

skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou 

započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 787,5*30 23 625,00

7 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 496,25 0,00 CS ÚRS 2017 02
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV sanace***

VV 1500*0,5*1,9 1 425,00

VV ododňovací příkop

VV 30*1,25*1*1,9 71,25

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 900,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 

od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 

výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 

pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 

že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 

výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 

nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 

poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění 

předepisuje projekt. 

VV sanace***

VV 1500*0,6 900,00

9 M 583806520 kámen lomový neupravený třída I tříděný materiálová skupina I/2 t 1 620,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 900*1,8 1 620,00

10 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 4 232,50 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 

20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání 

pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v 

horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje 

cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky 

do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 

oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 

tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění 

prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení 

konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV sanace***

VV 1500 1 500,00

VV krajnice

VV 4810*0,5 2 405,00

VV vjezdy a sjezdy

VV 320 320,00

VV dlažby

VV 7,5 7,50

11 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 90,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu 

přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění 

ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a 

pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání 

stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV ododňovací příkop

VV 30*1,5*2 90,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

12 K 451311511
Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 

mm
m2 7,50 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod prefabrikované konstrukce. 

2. Ceny neplatí pro: a) těsnící nebo opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru 

cen 457 31- . . Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí b) podklad z 

prostého betonu pod dlažbu dna vývaru; tento se oceňuje cenami souboru cen 321 31-11 

Konstrukce z prostého betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění 

dilatačních spár; tyto se oceňují cenami souboru cen 931 . . - . . Úprava dilatační spáry 

konstrukcí z prostého nebo železového betonu. 4. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod níž je 

podklad určen. 

VV propustek - nový nátok/výtok

VV 2,5*3 7,50

13 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s 

vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
m2 7,50 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 

326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní 

a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 

. . - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

D 5 Komunikace pozemní 0,00

14 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 3 000,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV sanace***

VV 1500*2 3 000,00
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15 K 565131111
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm
m2 5 500,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání podkladů (včetně výtluků) pod obrusnou vrstvu. Pro volbu ceny 

je rozhodující průměrná tloušťka podkladu. 

VV sanace***

VV 1500 1 500,00

VV sanace**

VV 4000 4 000,00

16 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 

kg/m2
m2 12 940,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

17 K 577165132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 

modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 12 700,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

18 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 12 700,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

19 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 

modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 12 460,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

20 K 569931132
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

asfaltovým recyklátem tl. 100 mm
m2 2 400,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-

11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které 

se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu 

po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

P
Poznámka k položce:

bude použit materiál vytěžený na stavbě

VV 4800*0,5 2 400,00

21 K 564931412
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 100 mm
m2 640,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV vjezdy a sjezdy

VV 320*2 640,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

22 K 900901010
Odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k případným lokálním 

opravám 
m2 12 940,00 0,00

23 K 915211112
Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělící a vodící čáry souvislé 

šířky 125 mm
m 4 810,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 

bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo 

hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) 

u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

24 K 919121213

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném 

krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 

10 mm, hloubky 25 mm

m 2 465,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na 

impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. 

25 K 919442311.0
Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 300 mm, s čely ze 

zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením do 600 mm
kus 8,00 0,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro hospodářský přejezd s čely o tloušťce zdiva do 600 mm. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) lože ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) bednění a odbednění čel z betonu, 

c) spárování cementovou maltou líce zdiva čel z lomového kamene. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) 

příp. projektem předepsané obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555 Obetonování 

trubního propustku, c) podsyp, podklad nebo kryt na přejezdu; tyto práce se oceňují cenami 

souborů cen stavebních dílů 56, 57, 58 a 59 tohoto katalogu, d) příp. projektem předepsaný 

obsyp trub, který se oceňuje cenami souborů cen části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. Délka 

přejezdu se určí jako vzdálenost mezi líci čel v podélné ose trub. 5. Převýšením čela se rozumí 

svislá vzdálenost dna trouby a horní hrany čela. 

26 K 919492913.0
Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN300, příplatek k 

cenám za každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m
kus 31,00 0,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro hospodářský přejezd s čely o tloušťce zdiva do 600 mm. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) lože ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) bednění a odbednění čel z betonu, 

c) spárování cementovou maltou líce zdiva čel z lomového kamene. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) 

příp. projektem předepsané obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555 Obetonování 

trubního propustku, c) podsyp, podklad nebo kryt na přejezdu; tyto práce se oceňují cenami 

souborů cen stavebních dílů 56, 57, 58 a 59 tohoto katalogu, d) příp. projektem předepsaný 

obsyp trub, který se oceňuje cenami souborů cen části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. Délka 

přejezdu se určí jako vzdálenost mezi líci čel v podélné ose trub. 5. Převýšením čela se rozumí 

svislá vzdálenost dna trouby a horní hrany čela. 

VV 7+8+9+8+8+8+8+7 63,00

VV -8*4 -32,00

27 K 919521015
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do 

DN 600
m 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní vrstvu tl. 100 mm z drceného kameniva, b) 

montáž potrubí na betonové pražce nebo silniční panely včetně dodávky podkladních 

prefabrikátů, c) bednění a obetonování potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

zemní práce, b) zhotovení čela propustku, které se oceňují cenami souboru 919 .1 -11 Čela 

propustku, c) zhotovení podkladní a krycí vrstvy komunikace, které se oceňují cenou 936 56-1111 

Podkladní a krycí vrstvy. 3. Dodávka trub se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 

2 %. 

28 M 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  60 x 250 x 10 cm kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

29 K 8173642 Zhotovení šikmého řezu potrubí kus 17,00 0,00

VV 8*2+1 17,00

30 K 919535556
Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 25/30
m3 18,03 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění. 2. Pro výpočet přesunu 

hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na 

místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. 

VV hospodářské přejezdy

VV 63*0,65*0,65 26,62

VV -63*pi*0,22*0,22 -9,58

VV prodloužení propustku

VV 2*1*1 2,00

VV -2*pi*0,4*0,4 -1,01

31 K 966008112

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 

300 do 500 mm

m 0,50 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub obetonovaných. 2. V 

cenách jsou započteny i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahů pod troubami 

propustku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné při rozebírání 

propustků, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) bourání čel, které 

se oceňuje cenami části B 01 katalogu 821-1 Mosty. 4. Množství měrných jednotek se určuje 

délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose propustku). 5. Přemístění vybouraného 

materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění 

vybouraných hmot. 

32 K 962041211 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu m3 1,44 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu. 2. Ceny 06-5413 a 06-

5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci 

mostu. 3. Ceny nelze použít: a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se 

zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 

katalogu 800-1 Zemní práce; b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se 

oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění 

demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se 

oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze 

použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými 

cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů. 6. Množství měrných jednotek se určuje: a) u 

cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním, b) u cen 06-5111 

až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním. 

VV čelo propustku

VV 3,2*1,5*0,3 1,44

33 K 919721291 Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken m2 1 250,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů, na ošetření 

podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem. 2. V cenách -1281 a -1291 jsou 

započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu 

hřeby. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) případné odstranění části stávajícího 

asfaltového krytu, b) broušení povrchu asfaltového krytu před položením geomříže, c) zaplnění 

trhlin a spár těsnicím materiálem, d) očištění povrchu stávající vozovky. 

VV sanace*

VV 1250 1 250,00

34 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 2 465,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

35 K 938902151

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 

20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna do 400 mm

m 3 550,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro 

volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosu všech 

příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou 

dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti. 

36 K 938902422

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně 

tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 

mm

m 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se 

oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti. 2. V cenách čištění propustků 

strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně. 3. Ceny 

jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 

90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr propustku. 

37 K 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 12 940,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé 

vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před 

zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou 

dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti. 

D 99 Přesun hmot 0,00
38 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 3 020,37 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D 997 Přesun sutě 0,00

39 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 1 531,72 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV kamenivo

VV 660 660,00

VV příkopy

VV 610,6 610,60

VV čištění vozovek

VV 258,8 258,80

VV čištění propustek

VV 2,32 2,32

40 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 59 737,08 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 1531,72*39 59 737,08

41 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 333,66 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV živice

VV 330 330,00

VV propustek

VV 0,49+3,17 3,66

42 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 13 012,74 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV 333,66*39 13 012,74

43 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 3,66 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV propustek

VV 0,49+3,17 3,66

44 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu
t 588,80 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV odstranění živice

VV 330 330,00
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soustava
VV čištění vozovek

VV 258,8 258,80

45 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 1 272,92 0,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV kamenivo

VV 660 660,00

VV příkopy

VV 610,6 610,60

VV čištění propustek

VV 2,32 2,32
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