
ROZPOČET (dílčí soupis prací a materiálu) souhrn požadavků TO na
Zakázka: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2019 - ST ZLN Oblast: Obvod ST Zlín

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc
Zhotovitel: Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

P. č. Kód položky Název položky MJ Množství Jednotková 
cena [Kč]

Cena 
celkem [Kč]

Celkový součet: 1 646 400,00

TH Traťové hospodářství
2 5904020010 Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 m2 800,000
3 5904020020 Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 m2 800,000
4 5904020110 Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 m2 6 000,000
5 5904020120 Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 m2 6 200,000
6 5904025010 Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m hod 80,000
7 5904025020 Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m hod 75,000
8 5904035020 Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene do 80 cm kus 10,000
9 5904035030 Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm kus 2,000
13 5904035120 Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene do 80 cm kus 205,000
14 5904035130 Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm kus 35,000
15 5904035140 Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm kus 3,000
18 5904040020 Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene do 80 cm kus 50,000
19 5904040030 Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm kus 25,000
23 5904040120 Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene do 80 cm kus 35,000
24 5904040130 Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm kus 30,000

TH-M Traťové hospodářství - dodávky
46 5954113040 Palivové dříví jehličnaté prs m -75,000
47 5954113041 Palivové dříví listnaté prs m -20,000

XDp Doprava

48 9901000500 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 
km kus 2,000

49 9901000700 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 
km kus 1,000

52 9902200700 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 100 km t 10,000

53 9903100100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km kus 1,000
54 9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus 1,000

VON Vedlejší a ostatní náklady
55 24101001 Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců % 130 000,000
56 33101001 Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250 % 10 000,000

57 33121001 Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s 
počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25

% 5 100,000
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58 33121011 Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s 
počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 % 10 000,000

60 34111001 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných 
svátcích Kč/hod 130,000

61 34111011 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci Kč/hod 30,000
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 426594

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f2ff322c-5ad2-494c-bb75-8c228f594727

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

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

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.10.2019 09:38:00
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