
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: PZS v km 34,771, Očelice Datum: 15. 4. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:  

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

1 K 7590555166
Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 7 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové 

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

21 K 7590555170
Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 16 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové 

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

16 K 7591505010
Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového zabezpečovacího 
zařízení - návrh silničního dopravního značení, včetně jeho kladného projednání s příslušnými orgány státní správy. Měrnou 
jednotkou je kus železničního přejezdu

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

18 M 7590190150 Ostatní Žebřík trojdílný univerzální 3x7 příček typ 7607 (HM0478850007607) kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

4 K 7592815044
Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími 
štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, 
zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

6 K 7592817010 Demontáž výstražníku kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

11 K 7592825020 Montáž součástí výstražníku štítu označovacího kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

15 K 7592825095 Montáž součástí výstražníku žárovky kus 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

9 K 7592825110 Montáž výstražného kříže kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

8 K 7592827110 Demontáž výstražného kříže kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_05 - Výměna výstražníku

PS_01 - Zab. zař. - v rámci RD
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: PZS v km 34,771, Očelice Datum: 15. 4. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:  

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
4 K 275121111 Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí patek hmotnosti jednotlivě do 5 t kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na výškové a směrové vyrovnání dílce, případné doplnění a dorovnání betonového lože.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku železobetonových dílců, tyto dílce se oceňují ve specifikaci,
b) vyplnění a těsnění pracovní nebo dilatační spáry dílců základů; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár 
z polystyrenu a 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,
c) podkladní vrstvy dílců, tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého,
d) přesuny dílců z meziskládky, tyto se oceňují souborem cen 992 11-4 . Vodorovné přemístění mostních dílců.

VV Usazení základu návěstidla 2 ks
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

1 K 460071004 Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 4 m3 3,959 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení jam strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny.

VV Odkop zeminy při výměně betonového základu světelného návěstidla
VV ((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73)))*2 3,959
VV Součet 3,959

5 K 965011111 Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti jednotlivě do 5 t kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění spojovací vrstvy z betonu.

VV Demontáž základů návěstidel 2 ks
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
2 K HZS4131 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník hod 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

3 K HZS4141 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen hod 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_05 - Výměna výstražníku

PS_02 - zemní práce
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: PZS v km 34,771, Očelice Datum: 15. 4. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:  

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

1 K 7598095155
Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor - regulování proudokruhů výstražníku, závorových 
břeven, regulování chodu břeven, směrovaní výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a 
kontrolní skříňky (indikací a ovládání)

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

11 K 7598095560 Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu 
podle vyhl. 100/1995 Sb. kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 

2019

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
10 K 013003001 Projektové práce v rozsahu ZRN do 1 mil. Kč % 0,086 0,00 Sborník UOŽI 01 

2018

6 K 9901000500

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km Poznámka: V 
cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních 
zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 
Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.
V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně 
(okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.
 Měrnou jednotkou je kus stroje.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

9 K 9902100700

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km Poznámka: V 
cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních 
zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 
Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.
V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně 
(okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.
 Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.

t 0,600 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

7 K 9902200500

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. 
Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.
V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně 
(okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

t 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_05 - Výměna výstražníku

PS_100 - VON
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

8 K 9902900100
Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, 
kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se 
použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 0,600 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

P Poznámka k položce:
položka nad rámec RS, oceněno dle ÚOŽI 2018 01
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 262667

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bfa80989-d735-4ad6-bed5-b0443a352210

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2019 11:47:54
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