
J.cena CenováPC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK"
[CZK] " soustava

PŠC

Roznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i nákladý na: a) odbouráni dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky
nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnáni plochy nadezdívky cementovou
maltou, C) podbetonováni nebo podezdění rámu, d) odstraněni a znovuosazeni rámu, poklopu,
mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu q doplněni krytu popř. podkladu vozovky v místě
provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodáni nové
mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. jejich dodáni se oceňuje ve $pecj/jkaci, ztratné se
nestanoví.

VY 2 2,000
vy Součet 2,000

D 9
53 K 91611112a

VY

VY

54 K 916231212

132 481, 69
7,000 112,00 784 ,00
7,000
7,000

220,000 295,00 64 900.00 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VY

VY

55 M 59217016
VY
VY

56 M 59217023
VY
VY

57 K ,916331112

Ostatní konstrukce a práce-bourání
výplň Kačírkem m2
7
Součet
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu m
prostého

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení Q) do lože z
kameniva těženého i náklady na dodáni hmot pro lože ti. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu
prostého i náklady na dodáni hmot pro lože ti. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady

W

na zřízeni bočních opěr. 2. část lože z betonu prostého přesahujici t(. 100 mm se oceňuje cenou
916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na dodáni obrubníků, tyto se oceňuji ve specifikaci.

209
11
Součet

obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm m

21*1,01
SouČet

obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm m

209*1,01

Součet

Osazeni zahradního obrubníku betonového s ložem ti. od 50 do 100 mm z betonu
prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklaQy na zaliti a zatřeni spár cementovou maltou. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na dodáni obrubníků; tyto se oceňuji ve specifikaci. 3. Část lože
přesahující tloušt'ku 100 mm lze ocenit cenou 916 99- 1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo
obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.

4

209,000
11,000

220,000
21,210 85,CK)
21,210
21,210

211,090 108,00
211,090
211,090

4,000 245,00

1 802, 85 es Urs 2018 01

22 797. 72 es Urs 2018 01

980-00 es Urs 2018 01

PSČ

VY 4,000

čij
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PČ Typ Kód

VY

58 M 59217002

VY
VY

59 K 916991121

VY
VY

60 K 919122122

VY
VY

61 K 919735112

PŠC

VY
VY

62 K 935932217

Popis

SouČet
obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm
4*1,01
Součet
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C
12/15
(209+21+4)*0,025
Součet
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo Živičném krytu
včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm,
hloubky 30 mm
11
Součet

Řezáni stávajícího Živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.
11
Součet
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení B 125 vnitřní Šířky 200 mm s krycím
roštem mřížkovým z pozinkované oceli

Fbznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny j náklady na předepsané obetonování a tože z betonu. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) přípojné kanalizačni potrubí, které se oceňuje cenami části A 03
katalogu 827- 1 Vedeni trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace, b) zemní práce, které se
oceňuji cenami katalogu 800- 1 Zemni práce.

8
Součet

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Pbznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu suti po Železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. je ii na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překáŽka, pro
kterou je nutno sUť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo q
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou
určeny pro drobný kusový materiál (d(ažebni kostky, lomový kámen).

299,2
127,38
5,4
Součet

Ý , J.cena Cena celkem [CZK] CenováMJ Mnozstvi [CZK] soustava

4,000
m 4,040, 53,00 214,12 es Urs 2018 01

4,040
4,040

m3 5,850: 2 420,00 14 157,00 es Urs 2014 02
5,850'
5,850

m 11,000 104,00

11,000
11,000

m 11,000 82,00

1 144,00 es Urs 2015 01

902,00 es Urs 2018 01

11,000
11,000

m 8,000 3 100,00 24 800,00 es Urs 2018 01

PŠC

VY
VY

8,000
8,000

D 997
63 K 997221551 t 431,980 55,00

226 451,15
23 758,90 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VY
VY
VY

299,200
127,380

5,400
431,980
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PČ Typ Kód

64 K 997221559

Popis

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Fbznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo q
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

431,98*9
Součet
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo
neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu
vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního
prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

18,86
25,755
0,6
Součet

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze pouŽit pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo
neobvyklými dopravními prostředky. 2. je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu
vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního
prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

45,215*9
Součet
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze pouŽit i pro překládáni při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použit při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

431,98
Součet

,Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i pro překládáni při lomené dopravě. 2. Ceny nelze pouŽit při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

45,215

MJ

t

J.cena CenováMnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK"
soustava

3 887,820 12,00 46 653 .84 es Urs 2018 01

PSČ

VY
VY

65 K 997221571
l

3 887,820
3 887,820

t 45,215 310,00 14 016 ,65 es Urs 2018 01

PŠC

VY
VV
VY
VY

18,860
25,755

0,600
45,215

66 K 997221579 t 406,935 16,00 6 510 ,96 es Urs 2018 01

PSČ

VY
VY

67 K 997221611

406,935
406,935

t 431,980 95,00 41 038 ,10 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VY

68 K 997221612

431,980
431,980

t 45,215 320,00 14 468,80 es Urs 2018 01

PŠC

VY 45,215

-cy
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PČ Typ Kód

VV

69 K 997221815

Popis MJ

PŠC

W
W

70 K 997221845

PSČ

VY
VY

71 K 997221855

Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporuČeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
odpadů. 2. Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuá(ně. 3. v cenách je
započítán poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního
odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6
Demolice objektú.

18,86+5,4+25,75+0,6
Součet
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadŮ pod kódem 170 302

Fbznámka k souboru cen:
1 Ceny uvedenév souboru cen je doporuČeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
odpadů. 2. Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuá/ně. 3. v cenách je
zupočitán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního
odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6
Demolice objektů.

127,38

Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
odpadů. 2. Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je
započítán poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drceni stavebního
odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6
Demolice objektů.

299,2
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do
200 m jakékoliv délky objektu

Práce a dodávky PSY
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Izolace proti zemni vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, ti do 1,0 mm
DELTA - MS 20
122
Součet

t

J.cena Cenová
Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

45,215

50,610 200,00 10 122,00.cs Urs 2018 01

50,610
50,610

t 127,380 255,00 32 481,90 es Urs 2018 01

127,380
127,380

t 299,200 125,00 37 400,00|cs Urs 2018 01

PŠC

VY
VY

299,200
299,200

D 998

72 K 998223011

D PSY

D 711
73 K 711161215.DRK

t 375,758: 140,00

52 606,12
52 606,12 es Urs 2018 01

VY

VY

8 074,14
8 074,14

m2 122,000 65,50 7 991,00

122,000
122,000

t
C" - \

Strana 20 z 21



J.cena Cenová
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

74 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plýnům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
do 6 m

FbznámkQ k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použivaji tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává j hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specjfjkacich. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemisťuje.

t 0,096 866,00 83 14 es Urs 2018 01

PŠC

G
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikaci ve městě Brandýs n.L. - Stará Boleslav -Zahradní

objekt:
16052018_2 - Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará
Boleslav -Zahradní Vodovod

KSO: 8227827 CC-CZ: 2
Místo: Zahradní Datum: 19.08.2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: lC:
Město Brandýs n.L. - Stará Boleslav DIČ:

Uchazeč: lČ: 47052945
Společnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ DIČ: CZ47052945

Projektant: lČ:
SunCad, s.r.o DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 250,:9
Základ daně Sazba daně výše deně

DPH základní 146 250,39 21,00% 30 712,58
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176 962,97
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikaci ve městě Brandýs n.L. - Stará Boleslav -Zahradní

objekt:
16052018_2 - Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará

Místo: Zahradní

Zadavatel: l'Aěsto Brandýs n. L. - Stará Boleslav
Uchazeč: S polečnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

Datum: 19.08.2019

Projektant: SunCad, s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celKern

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné kon5trukce
8 - Trubní vedení

85 - Potrubí z trt- b litinových
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

146 250,39

146 250,39
21 467,18

6 000,00
701,16

98 868,48
14 307,10

74,97
19 138,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará Boleslav -Zahradní

16052018_2 - Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará
Místo: Zahradní Datum: 19.08.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Brandýs n.L. - Stará Boleslav
Společnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

projektant: SunCad, s.r.o

j.cena Cenová
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 146 250,29

D HSV
D 1

1 K 132201201

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř 3 do 100 m3 m3

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje
jámy nebo naloženi na dopravní prostředek. 2. Hloubeni rýh při lesnícko technických melioracích
se oceňuje: a) ve strŽích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevněni dna a břehů pod obrysem výkopu pro
koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahú, prahů, odháněk, výhonů
a pro základy zdi, dlažeb, rovnanin, plůtků a hati, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3
cenami přisdušnými pro objem výkopu do 100 m3 q při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3
cenami přís(ušnýmj pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístěni
výkopku nad 1 m hloubky se urči dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4.
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez pouŽiti trhavin, oceňuje se toto hloubeni: Q) v suchu
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Do/amováni hloubených vykopávek, b)
v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individudně. 5. Ceny nelze použít pro hloubeni rýh a
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňuji individuálně.

19*0,75
SouČet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny m3
tř. 3

14,250' 174,24

146 250,J9
21 467, 18

2 482 92 es Urs 2018 01 ,

PŠC

VY
VY

2 K 132201209

14,250
14,250

3,563 27,54 98,13 es Urs 2018 01 ,

"=
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j.cena Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

PŠC

VV
VY

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náktadý na případné nutné přemístěni výkopku ve 'íýkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje
jámy nebo naloženi na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnícko-technických melioracích
se oceňuje' a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem
výkopu je větŠí, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevněni dna a břehů pod obrysem výkopu pro
koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů
a pro základy zdi, dlažeb, rovnanin, plůtků a hati, pro jakoukoliv Šířku rýhy, při objemu do 100 m3
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3
cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3 3 Náklady na svislé přemístěni
'výkopků nad 1 m hloubky se urči dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4.
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto hloubeni: a) v suchu
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamováni hloubených vykopávek, b)
v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použit pro hloubeni rýh a
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňuji individuálně.

14,25*0,25
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šířky přes 600 do 2 000 mm ruČním nebo
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 3 soudržných

Fbznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5
m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-
2202 je započítán j svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

19*0,25
SouČet

Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

3,563
3,563

3 K 132212201 m3 4,750 1 200,00 5 700,00 es Urs 2018 01

PSČ

VY
VY

4,750
4,750

4 K 132212209 m3 2,375 181,43 430,90 es Urs 2018 01

PŠC

VY
VY

5 K 151101101

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i nákladý na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5
m od podélné osy rýhy nebo naloženi yýkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-
2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

4,75"0,5
SouČet
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni pro všechny Šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2

2,375
2,375

57,000 52,30 2 981,10 es Urs 2018 01
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J.cena Cenová
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

PSČ

VY
VY

6 K 151101111

VY
VY

7 K 161101101

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou urČeny pro roubeni a rozepření stěn j jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou
tyto výkopy pro podzemní vedeni rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi požinami
příložného pažení se od plochy přiložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečitaji. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat
pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . O- 19 Pažení stěn s ponecháním
a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapQžených stěn výkopů, b)
vzepřeni stěn, oceňuje se toto odstraněni paŽení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . O- 12 PaŽení
stěn a vzepřeni stěn cenami souboru cen 151 . O 14 odstraněni vzepřeni stěn, C) kotveni stěn,
oceňuje se toto Odstraněni paŽení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotveni stěn
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštni zakládáni objektú.

19*1,5*2
Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
57
Součet
Svislé přemístění výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze pouŽít i pro svislé přemístěni materiálu q stavební suti z konstrukci ze
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého,
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve yýkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístěni výkopku od o do 2,5 m, od O do 4 m atd. 3.
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro přemistěni se rovná objemu
konstrukci před rozbouráním.

14,25"1
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

57,000
57,000

m2 57,000 12,50

57,000
57,000

m3 14,250 88,66

712 .50 es Urs 2018 01

1 263 _41 es Urs 2018 01

PŠC

VY
VY

14,250
14,250

8 K 162701105 m3 11,900 226,52 2 695,59 es Urs 2018 01

ôK

Strana 5 z 13



J.cena Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

PSČ

VY
VY

9 K 171201211

PŠC

W
W

l

10 K '174101101

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům: toto přemístěni se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypiŠti, 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypišti: toto rozhrnuti se oceňuje cenami souboru
cen 171 . O- . . Uloženi sypaniny do násypů a 171 20-1201 UloŽeni sypaniny na skládky. 4. je-li na
dbpravni dráze pro vodorovné přemístěni nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat yýkopek
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně přísWšnou cenou tohoto
souboru cen a překládáni výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládáni neulehlého výkopku z
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemist'uje-/i se výkopek z dočasných skládek
vzdálených do 50 m. neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanoveni neplatí,
vylučuje-li projekt použiti dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístěni sypaniny nejsou zapoČteny
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve specifikaci.

11,9
SouČet
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t
zatříděného do Katalogu odpadŮ pod kódem 170 504
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

11,9*1,8
Součet
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3

11,900
11,900

21,420 105,00

21,420
21,420

7,100 85,50

2 249,10 es Urs 2018 01

607,05 es Urs 2018 01

l

l

C5_
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J.cena Cenová
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK"[CZK] " soustava

PŠC

VY
VY

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutněni: a) z hornin soudržných do
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv miru
zhutněni. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutněni, podle bodu a) a b) poznámky č 1. , ocení se
zásyp individuálně. 3, Ceny nelze pouŽit pro zásyp rýh pro drenáŽní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 .
části A 03 Zemni práce pro objekty oború 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z
betonových a železobetonových trub v polních a luČních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp
sypaninou rýh bez ohledu na Šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruČní nezhutněný zásyp
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10- 1101, 10- 1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno
přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k
těŽiŠti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a
objemu do něho vestavěných konstrukci nebo uložených vedení i s jejich obklady q podklady (tento
objem se nazývá objemem horniny vytlaČené konstrukci). Objem potrubí do DN 180, příp. j s
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanoveni objemu zásypu se od objemu výkopu
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedeni zásypu zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se oceňuje, je-li objem zbylého
výkopku: a) do 1 m3 na l m vedeni a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110
Nakládáni výkopku nebo sypaniny a 162 . O-l . Vodorovné přemístěni výkopku. v případě, že se
jedná o yýkopek ulehlý - rozpojeni a naloženi výkopku cenami souboru cen 122 . O- 1 . souboru cen
162 . 0-1 . Vodorovné přemístěni výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedeni, jestliže projekt předepíše,
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístěni výkopku
cenami souboru cen 162 . O- 1 . Vodorovné přemístěni výkopku. Při zmíněném objemu zbylého
výkopku se neoceňuje ani naloženi ani rozpojení výkopku. jestliže se zbylý výkopek neodklizi,
nýbrž rozprostírá podél výkopu a md výkopem, platl poznámka č. 8. 8. Rozprostřeni zbylého
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedeni zásypu zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se oceňuje: a) cenou 171 20-1101
Uloženi sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutněni rozprostřeného
zbylého výkopku, b) cenou 171 10- 1111 Uloženi sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li
předepsáno zhutněni rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypoČteném podle poznámky
Č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutněni předepisuje
projekt.

7,1
Součet
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohozenĹ sypaniny sítem

Poznámka k souboru cen:
1. objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího
průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tlouŠt'ky obsypu nad, případně i pod potrubím.
Pro odeČítáni objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedeni i
s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci). 2.
Miru zhutněni předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu.
Tato se oceňuje ve specifikaci.

4,8

7,100
7,100

11 K 175111101 m3 4,800 150,70 723 ,36 es Urs 2018 01

PSČ

VY 4,800

C_~-Ť
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PČ Typ Kód

VY

12 M 58331200
VY
VY

D 3
13 K 34100001b

VY
VY

Popis MJ

Součet
štěrkopísek netříděný zásypový materiál
4,8*2,025
Součet

Svislé a kompletní konstrukce
Ochrana stávajících konstrukcí exteriéru
1
SouČet

t

J.cena Cenová
Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]

soustava
4,800
9,720 156,70 1 523,12 es Urs 2018 01
9,720
9,720

6 000,00
kus 1,000 6 000,00 6 000,00

1,000
1,000

D 4

14 K 451573111

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a Štěrkopísku :

m3
do 63 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použit i pro zřízeni sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i nák/aaý na prohozeni výkopku získaného při zemních
pracích.

1,4
Součet

1,400 500,83

701,16
701,16Ĺcs Urs 2018 01

PŠC

VY
VY

D 8

1,400
1,400

98 868,48

15 K 857262122

Trubní vedení
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě ON 100

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodáni tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze Štěrkopísku - podkladní vrstva ze Štěrkopísku se oceňuje
cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou
započteny nákla@ nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňuji ve specifikaci.

1

Součet
Příruba jištěná syst.20Ck) ON 100

Napojení na potrubí stávající vC. dodávek mat.
5
Součet
Potrubí náhradního zásobováni vody-montáž demontáž vC. potřebných tvarovek a
napojení
19
Součet
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm

kus 1,000 698,73 698,73 es Urs 2018 01

PŠC

VY

W

16 M 6625974a

17 K 85762412a
VY

VY

18 K 871150111a

VY

VY

19 K 871161141

kus
kus

m

1,000
1,000
1,000
5,000
5,000
5,000

19,000

19,000
19,000

19,000

2 724,67 2 724,67
551,00 2 755,00

750,00 14 250,00'

m 80,00 1 520,00(cs Urs 2018 01
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J.cena Cenová
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK"[CZK] " soustava

pse

VY
VY

20 M 28613595

VY

21 K 879171111

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodáni potrubí; potrubí se oceňuje ve
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve
výši 3 %, b) dodáni tvarovek; tvarovky se oceňuji ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro
plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

19
Součet

,potrubí dvouvrstvé PEl® s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32X3,0 dl 12m
19*1,015

Montáž napojeni vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % ON 32

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou určeny pro jedno napojeni
vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku.

5
Součet

Montáž vodovodních armatur na potrubí Šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v Šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) ON 40

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u Šoupátek ceny -1112 na vytvořeni otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazeni zemních
souprav, C) u navrtávacich pasú ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelorých
trubek a na osazeni zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodáni
vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových
nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a
hydrantových klíčů, novrtávacích pasú, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se
oceňuji ve specifikaci, b) podkktdni bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zQjišt'ovaci konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3"- .
1 Podkladní a zajišt'ovaci konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišt'ovacich
konstrukci Části A 01 tohoto ceníku, C) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze Štěrku nebo
Štěrkopísku; obsyp se oceňuje přislušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky
a drobné objekty Části A 01 tohoto katalogu, d) osQzéňi hydrantových, šoupátkových a ventilových
poklopu; osazení poklopú se oceňuje přislušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazeni poklopú
litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na
dodáni těsnicích pryžových kroužků. Tyto se oceňuji ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 .. -5313 nejsou započteny náklady na dodáni potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v
ceně trub.

5

šoupátko přípojkové přimě AVK PROFI-ISO1 ON 32 pn16 připoj. rozměr 40 x 1 1,2"

Podkladní deska pro šoupátkový poklop

5"1
Součet

19,000
19,000

m 19,285 25,02
19,285

kus 5,000 415,69

5,000
5,000

kus 5,000 631,91

482,51 es Urs 2018 01

2 078,45 es Urs 2018 01

PSČ

VY
VY

22 K 891181112 3 15c,55 es Urs 2018 01

PŠC

VY

23 M 42221421.AVK

24 , M 592238002

VY
VV

5,000

kus 5,000 J 3J2,70 16 663,50

kus 6,(XX) 150,00 900,00
6,000
6,000
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Ý , j.cena CenováPC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

25 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) ON 100

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u Šoupátek ceny -1112 na vytvořeni otvoru ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazeni zemních
souprav, C) u navrtávácích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek., opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodáni
vodoměru. šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových
nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a
hydranto@ch klíčů, navrtávácích pasů, tvarovek a kompenzaČních nástavců; tyto armotury se
oceňuji ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňuji příslušnými cenami
souboru cen 452 2 . - . 1 Rodkladnŕ q zajišt'ovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- .
1 Podkladní a zajišt'ovaci konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bedněni podkladních a zajišt'ovacich
konstrukci části A 01 tohoto ceníku, C) obsyp odvodňovacího zařízeni hydrantů ze Štěrku nebo
štěrkopísku: obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky
a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových
poklopu; osazeni poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazeni poklopú
litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na
dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v
ceně trub.

1
Součet
Šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/ 16 ON l® x 190
mm
Demontáž vodovodních armatur na potrubí Šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách ON 100
1
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacich pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na
potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot ON 100

kus 1,000 982,54 982,54 es Urs 2018 01

PŠC

VY
VY

26 M 42221304

27 K 891261811

VY

28 K 891269111

1,000
1,000

kus 1,000 3 632,38

kus 1,000 607,42

1,000

kus l 5,000 1 002,101

3 632,38 es Urs 2018 01

607,42 es Urs 2018 01

5 010,50 es Urs 2018 01
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J.cena CenováPC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK"
[CZK] " soustava

PŠC

VY

29 M 42271414

30 K 89152187a

VY
VY

31 K 892233122

Fbznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvořeni otvorů ve stropech
Šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazeni zemních
souprav, C) u navrtávácích pasú ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazeni zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání
vodoměrů, Šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vLožek, kompenzátorů, koncových
nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a
hydrantových klíčů, navrtávacich pasú, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se
oceňuji ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňuji příslušnými cenami
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišt'ovaci konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3"- .
1 Podkladní q zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bedněni podkladních a zajišťovacích
konstrukci části A 01 tohoto ceníku, C) obsyp odvodňovaciho zařízeni hydrantů ze štěrku nebo
Štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 LoŽe pod potrubí, stoky
a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazeni hydrantových, šoupátkových a ventilových
poklopů; osazeni poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazeni poklopů
tjtjnových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na
dodáni těsnicích plyžových kroužků. Tyto se oceňuji ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodáni potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v
ceně trub.

5

pas navrtávací z tvárné litiny DN 100, rozsah (114-119), odbočky 1",5/4",6/4",2" kus

Vybourání potrubí DN32 m

19
Součet
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí ON od 40 do 70 m
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštěni a vypuštění vody, dodáni vody a dezinfekčního
prostředku.

19
Součet

Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON do 80 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečeni jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. v cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun
zkoušecího čerpadla, napuštěni tlakovou vodou a dodáni vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 -
na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečeni konce zkoušeného úseku potrubí, na
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovaci příruby, na zaslepeni odboček pro
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočujici řady,

19
Součet

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách ON do 300 i kus
I

5,000

5,000 1 332,70

19,000 32,77
19,000
19,000
19,000 22,94

6 663. 50 es Urs 2018 01

622 63

435 .86 es Urs 2018 01

PŠC

VY
VY

32 K 892241111
l

19,000
19,000
19,000 55,30 1 050 70 es Urs 2018 01

PŠC

VY
VY

33 K 892372111

19,000
19,000

t
1,OOO: 6 126,78 6 126 .78 es Urs 2018 01
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j.cena Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

PŠC

VY

34 K 899401112

Hznámka k souboru cen:
1 Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečeni jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokdiv druhu
j:u3trubi. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen - 1111 - na přísun, montáŽ, demontáž q odsun
z<oušecího čerpadla. napuštěni tlakovou vodou q dodáni vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 -
n montáž q demontáž výrobku nebo dílců pro zabezpečeni konce zkoušeného úseku potrubí, na
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáŽ zaslepovaci příruby, na zaslepení odboček pro
Irjdranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

1
C sazení poklopů litinových šoupátkových kus

Hznámka k souboru cen:
1 V cenách osazeni poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezděni. 2. V cenách nejsou
z3poČteny náklady na dodáni poklopu; tyto se oceňuji ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

S"1
S:jučet
cíly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 504 -

kus
šgupátkový
5"1
Součet
ZEMNI' SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ A-1,3 -1,8 ON 125-150 . kus

5"1
Součet

OrientaČní tabulky na vodovodních a kanalizaČních řadech na zdivu kus

Pbznámka k souboru cen:
l. V cenách jsou započteny náklady na dodáni a připevněni tabulky. 2. V ceně -3111 jsou započteny
i náklaQy na osazeni sloupků. 3. V ceně -3 111 nejsou zopočteny náklady na zemni práce a na
dodáni sloupku (betonových nebo ocelových s betormými patkami): sloupky se oceňuji ve
specifikaci.

6
Součet

Signalizační vodiČ na potrubí PVC ON do 150 mm l m

19
SouČet

Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC Šířky 20 cm l m

19
Součet

Dodávka a montáž drobnéjho,pomocnéhopmateriálu, těsněni atd kus
.1

Součet

Potrubí z trub litinových
výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových on 100 kus

1,000
6,000 407,69 2 446,14 es Urs 2014 01

PŠC

VY
VY

35 M 422913520

VY

VY

36 M 9500125®000

VY
VY

37 K 899712111

6,000
6,000

6,0®

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

473,80 2 842,80 es Urs 2014 01

910,80 5464,80

212,46 1 274,76 es Urs 2014 01

PSČ

VY

VY

38 K 899721111
VY
VY

39 K 899722111
VY

VY

40 K 899911120a
VY
VY

D 85
41 K 850265121

6,000
6,000

19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000

1,000
1,000
1,000

17,27

7,37

328,13 es Urs 2018 01

140,03 es Urs 2018 01

1 700,00' 1 700,00

5,000 2861,42
14 307,10

14 307,10 es Urs 2014 01
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J.cena CenováPC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK"
[CZK] " soustava

PSČ

VY

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových jsou určeny pro dva řezy nebo
seky prováděné na potrubí dodatečně. 2. V cenách jsou započteny nák/adý na: a) ohlášení
uzavirani voGý, b) uzavřeni a otevřeni šoupat, C) vypuštěni a napuštěni vody, d) odvzdušnění
potrubí, e) strojní nebo ruční výřez potrubí, f) nutné úpravy výkopu v prostoru prováděni.

5

Přesun sutě
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km
Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostředek až po místo
sLožení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složeni
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku
jakýmkoliv zpusobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky
se oceňuje cenou 997 01-3511.

0,023
Součet
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

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostředek až po místo
složeni na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny j náklady na s(oženi
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky
se oceňuje cenou 997 01-3511.

0,023*9
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
odpadu. 2. Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drceni stavebního
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice
objektů.

0,023
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

5,000

D 997

42 K 997013501 t 0,023 236,70

74,97

5,44 es Urs 2018 01

PŠC

VY
VY

43 K 997013509

0,023 10,34
0,023

t 0,207 10,34: 2 ,14 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VY

44 K 997013813

0,207
0,207

t 0,023

2930

2 930,00 67,39 es Urs 2018 01

PŠC

VY
VV

0,023
0,023

D 998 19 138,60

45 K 998276101 t 11,959 1 600,35 19 138,60 es Urs 2017 02
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