
Revitalizace Dolního rybníku v Zámecké zahradě

Podklad pro dodatek č. 2 SoD

Méněpráce -423 954,00

44 K 5719080R2 Oprava asfaltové komunikace po stavbě m2 450,000 -895,00 -402 750,00

PP Oprava asfaltové komunikace po stavbě

VV 50*9 450,000

60 K 953945136
Kotvy mechanické M 12 dl 255 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru
kus 76,000 -279,00 -21 204,00

PP
Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení 

průvlekové, velikost M 12, délka 255 mm

VV vyhlídka - požerák

VV trny spojovací, betonářská ocel d=10 mm, 4 ks/m´ ( bez chemie )

VV 4*19 76,000

Vícepráce 423 953,70

1 K 122703601 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa m3 557,174 228,00 127 035,67

PP
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků  s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve 

výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa

2 K 12300000R Odvodnění sedimentů stokováním nebo kypováním m3 557,174 40,50 22 565,55

PP Odvodnění sedimentů stokováním nebo kypováním

3 K 162253102 Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při únosnost dna do 40 kPa m3 557,174 192,00 106 977,41

PP
Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků  s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při 

únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m

4 K 162253902 Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna do 40 kPa ZKD 10 m přes 40 m m3 2 228,696 75,10 167 375,07

PP
Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků  s vyklopením a hrubým urovnáním skládky Příplatek 

k ceně -3102 za každých dalších i započatých 10 m přes 40 m

VV 557,174*4 'Přepočtené koeficientem množství 2 228,696

Navýšení ceny díla (do 30%) 37 234,68

1 K 122703601 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa m3 163,310 228,00 37 234,68

PP
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků  s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve 

výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa
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