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Název stavby

Název PS'So

majitel HIM: 1 625 226

Cena za obiekt ÍKčl

sŽnc

Číslo stavby

Čisto ps,so so 4o7

Datum aktualizace :

RozPoČET
,,Žst. olomouc, odstavy tramvají Jeremenkova''

P etoŽka kabelťt sŽpc ve správě Tetematika

30.10.2014

zat lděnÍ
objektu :

(JKSO,
JKPOV)

Datum

celkem
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Název ooloŽkv
2

MoNTÁŽ zABEzPEcovAci A sDELovAci TECHNIKY
Kabe| TCEPKPFLEY lOXN 0,8

Kabe| TCEPKPFLEY 1sXN O,E

Kabe| TCEPKPFLEY 2OXN 0,8

Kabel TCEPKPFLEY 100XN 0,8

spojka smrŠťovací na MK, celoplast s propojením pancíe, rovná, nad 100 Žil

spojka smrštbvací na MK, celoplast s propojením pancíe, rovná' do 100 Žil

Marker nad MK spojku

P epojení okruht)

Pokládka kabelu ToEPKPFLEY 0,8mm do 100XN

spojka rovná s pancíem azáezovymi moduly nad 100 drátťJ

spojka dělící s pancí em a záezowmi moduly do 1 00 drát

stejnosměr. mě ení na sděl.kabelu

VWčení kabelťl

Dozor správce za ízení

MoNTÁŽ ABEzPEéoVAc Í A sDĚLovAcl TEc HN ! KY
ZEMNI PRACE PRI MONTAZICH

Kabelová trasa 50/100,zem.t .3, Žlab š. 20cm

Kabelová trasa 50/50,zem.t .3, 1x žlab š. 20cm

Jáma pro kabelovou spojku, zem't .3, vykop,zához

NaloŽení a peprava V kopku do 1okm

K íŽení se stáV. sítí

ZEMNÍ PRÁGE PŘI MoNTÁŽÍcH
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FoRMULÁŘ solPsveze soPgPRrzo1 7nu01

1; Dls technické zprávy, v kresov ch p iloh prcjektové dokumenta a dle TKP staveb státních drah. Dle v kazťl
projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

V kaz v měra prací - RušenÍ kolejl - Kolej
rozpojenl KP(10styk )atrháni KPtv'Tnabet.praŽcichsB4dl.77m (17KPdl.@ 5m),tÍháni KPtv'Tna
píaŽcichdl-198m (41 KPdl.@5m)'trhánÍ KPtv.S49nad .pražcíchdl. 10m (2KPdl'c 5m)-uloŽeni
montážní základně + demontáŽ KP
odvoz na skládku vzdál. 7 km
množstvi dl pol. 965113
KP tv' T na bet. pražcich, 52m, 0,55Vm
52,0'0,55'7

Součet za Díl
včetně .6 ítá í DflÚE
so í8-í7_01 28

288121,37 KčGELKEM:

l;*-l
ooložku l

-

Klasifikace SO/PS:

ISPROFIN 12-029_23í-Ps

oznaěení (s-k d):

2019Cenová rovetl:

5.6.2019Datum zpracování:

TKM

Zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Karolína Pastrnková

Název poloŽky/dílu

 I

KÓd poloŽkyPo . číslo

s NÁSLEDNÝM - RozEBRÁNiM
NA

celková
hmotnost

Jednotková
hmotnost

Cenová
soustava

1: Dle technické zpráVy' v:ikresov ch p iloh pÍojektové dokumentace a dle TKP staYeb státních drah. Dle V kaz
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur poektanta.
2: V kaz V měr a pEci _ RuŠeni kolejí - Kolej
3:rozpojBníKP(1ostyk )atrhániKPtv.Tnabet'praŽcichsB4dl'77m (17KPdl.cca 5m)'trháníKPtv'Tna
d.praŽcíchdl. 198m (41 KPdl'c 5m)'tÍháni KPtv's49nad 'praŽcichdl. 10m (2KPdl.ffi5m)-uloŽoni KP
na montáŽní základně + demontáŽ KP
4: KP na beton' pÍažcich;77 

'0
5: odpočat 25 m viz so 18-17-01_2A; -25'0

'1. PoloŽka obsahuje:

- uvolněnÍ kolejového roŠtu z kol jového loŽ

- odstraněni kolejni@v ch propojek' uzemněni a jiného vybavení

- p ipadné rozlezání kolejového roštu

- plné rozebráni koleie v místě demontáŽe do kolejov ch polí a jejich hrubé očiŠtěnl

- naloženi vybouraného materiálu na dopravni prostedok

- odvoz kolejov ch poli z mista demontáže na montáŽnÍ základnu

- rozebráni kolejov ch polí na montáŽni základně do součástí

- p iplatky za ztižené podminky p i práoi v kolejišti' nap ' za p ekáŽky na straně koloje apod'
2. PoloŽka neobsahuje:

- odvoz nevyhovujicího materiálu na likvidaci

- poplatky za likvidaci odpad , naceni se položkami ze ssd 0

3. zp sob mě 6ni:
lvé i se délka kol ie Ve smvslu ČsN 73 6360. ti' v oso koleie'

DEMoNTAZ KoLEJE NA BEToNo\fÍcH PRAzclcH - oDvoz RozEBRANYoH soUcAsTl (z lVlSTA
DEMoNTÁŽE NEBo z - MoNTÁŽNi áKLADNY) K LlKVloAcl20199651 1

souPls PRAci/ RozPoČET
Rekonstrukce Žst. olomouc ( prava PD podle pot eb DPMO,
a.s.) - AKTUALIZACE

Stavba

so í8-17-
01 28

Zst' olomouc - obvod osobní nádraži, kolejov svrŠek (část ''DPMO'')SO/PS:

Kategorie monitoringu: sso skupina stavebních objeK

stádium 3 Projektová dokumentace (Dos/DsP)Dlupcil

Vlajetek:

Zahájení realizace So/PS:

Ukončení realizace So/PS.

2

í SOPS 115
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Součet za Díl

1 4

1 4

4 4

H
1084311'22Ké'CELKEM:

m
so í8_í7-01 2A

Klasifikace SO/PS:

í2-029-23í-PsISPROFIN:

oznacení (s_k d):

2019cenová rove :

5.6.20í9Datum zpracování:

l\il3

M3

M

Zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Karolína Pastrnková

Název poloŽky/dÍlu

ÚPRAVA PLÁNÉ sE ZHUTNĚNIM V HoRNlNĚ TŘ. l

Cena
MnoŽstvi

M2

MJVarianta

'1811

K d poloŽkyPo . ěislo
celková

hmotnost
Jednotková
hmotnost

cenová
soustava

'1: ole technické zpráVy' v kÍosov ch p iloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních dÍah' DIe v kazťr

3: -urovnáni a zhutnění zemní pláně|;28'l 
'00

materiálu prcj ktu'
2: V kazv měr8 pEcí -z Ízení kolejí

KoLEJoVÉ LoŽE - zŘízENí z KAMENlVA HRUBÉHo DRcENÉHo (ŠTĚRK)

1: Dle technické zprávy' v kÍesov ch p íloh pÍojektové dokum ntace a dle TKP siaveb státnich drah. Dle v kazťr

mateÍiálu poektu'
2: Nové Štěrkové lože 32163 mm
3: -zaštěfkovánÍ koleie dl. 7o'2 m (nov ŠL. 105 m3) ::1o5'oo

1. PoloŽka obsahuje:

- dodávku, dopravu a uloŽení kam niva p edepsané specifika a Írak v poŽadované mí e zhutnění
2. PoloŽka neobsahuje:
x
3' zp sob mě eni:
Mě í se obiem kolsjového loŽe v prcjeKovaném profilu.

KoLEJoVÉ LoŽE - DoPLNĚNí z KAMENlVA HRUBÉHo DRcENÉHo (ŠTĚRK)

1: Dlg technické zprávy' v kresov ch p íloh pÍojektové dokumentac a dl6 TKP staveb státnich dmh. Dle v kazťl

matgriálu prcjektu.

2:V kazv m r8pEci-zíz níkolejí
3: - podbití koleie dl.7'l m-2x:|71'0,25

1 ' PoloŽka obsahuje:

- dodávku, dopravu a uloŽení kameniva p edepsané speciÍikacs a frak@ v poŽadované mi e zhutněni
2' PoloŽka neobsahujo:
X

3. zpl]sob mé ení:
Mé i se obiem kolejového loŽ V prcjektovaném proÍilu.

KoLEJ 49 E'| REGÉNERoVANÁ' RozD.'D", BEzsTYKoVÁ, PR' BET' PoDKLADNIoo\^ UŽmÍ, UP' TUHÉ

OTSKP.SPK+ZS
2019

OTSKP-SPK+ZS
2019

OTSKP-SPK+ZS
2019

512550

s13550

524241

souPls PRAci/ RozPoČET
Rekonstrukce Žst. olomouc ( prava PD podle pot eb DPMO,
a.s.) - AKTUALIZACE

Stavba:

so 18-17-
01 2A

Zst. olomouc - obvod osobni nádraží, kolejov svrŠek (část ''REoL")so/Ps

Kategorie monitoringu: sso Skupina stavebních objektti

Stádium 3 Projektová dokumentace (Dos/DsP)oruPtrr r

Majetek:

Zahfiení realizace So/PS:

Ukoněení realizace soiPs.

4

Í soPs 1t9




