
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 

pro objednávku č.: OR HKR_ SEE HK_30_64018152_2019

Č.P. KÓD POLOŽKY POPIS POLOŽKY MJ

2 7493151010
Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky do 12 m - včetně 
připojovací svorkovnice pro 2x svítidla, kabelového vedení ke svítidlům a 
veškerého příslušenství. Neobsahuje základovou konstrukci a montáž svítidla

kus

3 460071005
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 5

m3

4 7497351780 Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky kus

6 7493152530 Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár - kompletace a montáž včetně 
"superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu kus

7 7491600180 Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2 m
8 7491601440-R Svorka SR, SS, ST, SO, SP, SU, SZ kus
9 7491654010 Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) kus

10 7498451010 Měření zemničů zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného - včetně 
vyhotovení protokolu kus

11 7497351780 Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky kus

12 7492554010 Montáž kabelů 4 a 5-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na 
rošty, pod omítku apod. m

13 7492751022

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 
2 - 5-ti žílových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně 
odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění 
kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.

kus

14 7492501680-R Kabel silový, plastová izolace 2x1,5 - 3x1,5 Cu m

Oprava osvětlovacího stožáru u výhybky č.3 žst. Městec Králové



15 7592700655 Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm  
(HM0673909992034) m

16 210021063 Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC m

17 7492103240 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 
16 CU smršťovací kus

18 7492753010 Montáž ukončení kabelu kabelovou koncovkou pro průřez 10-35 mm2 kus
19 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t

20 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t

22 7493171010 Demontáž osvětlovacích stožárů výšky do 6 m - včetně veškeré elektrovýzbroje 
(svítidla, kabely, rozvodnice) kus

23 9901000900-R Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o 
nosnosti do 12 t km

24 9903100100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 
100 km kus

25 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně 
a svahu do 1:5 m2

26 460150163
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m

27 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t

28 460560163 Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 
urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3 m

29 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 
20/25 m3

VRN

30 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení hod
31 020001000 Příprava staveniště hod
33 031002000 Související práce pro zařízení staveniště hod



34 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště hod
35 039002000 Zrušení zařízení staveniště hod
36 045002000 Kompletační a koordinační činnost hod

ON

7498150515

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních 
nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního 
souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto 
provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení 
podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

kus

Celkem
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