
REKAPITULACE STAVBY
Kód' 27022019

Stavba: Rekonstrukce ul.U Přelízky

KSO' 822 CC-CZ: 2
Místo: Brandýs n.L. Datum: 19.08.2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Brandýs n.L.- Stará Boleslav

Uchazeč:
Společnost STAVOKOMPLET - STAVBY DLOUHÝ

Projektant:

lng.M.Pejchal

lČ:
DIČ:

lČ: 47052945
DIČ: CZ47052945

lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:

1ng,M pejchal dič:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 282 161,30

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 3 282 161,30 689 253,87

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 971 415,17

g Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 27022019

Stavba: Rekonstrukce uI.U Přelizky

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč

Brandýs n.L.

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

Datum 19.08.2019

Projektant: lng.M Pejchal
Zpracovatel: lng.M.Pejchal

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

27022019
101 " Rekonstrukce ul.Prehzky_Komunikace
27022019 . .
301 " Rekonstrukce úl. U Prehzky_Vodovod
27022019
302 " Rekonstrukce úl. U Prehzky_Kanalizace
27022019- Rekonstrukce ul. U Přelizky Požární nádrž
302a
::ON22019- Rekonstrukce ul. U Přelízky VRN a Ostatn"

3 282 161,30 3 971 415,17

1 604 813,64 1 941 824,50

96 936,52 117 293,19

1 143 496,83 1 383 631,16

193 964,31 234 696,82

242 950,00 293 969,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ul.U Přelizky

objekt:

27022019_101 - Rekonstrukce ul.Přelízky_Komunikace

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Brandýs n.L. Datum: 19.08.2019

Zadavatel:

Město Brandýs n.L.- Stará Boleslav

Uchazeč:
Společnost STAVOKOMPLET - STAVBY DLOUHÝ

Projekta nt:

lng.M.Pejchal

Zpracovatel:

Ing.M.Pejchal

Poznámka:

lČ:

DIČ:

lČ' 47052945

DIČ: CZ47052945

lČ:

DIČ:

ic:

DIČ:

Cena bez DPH 1 604 81 3,64

Základ daně Sazba daně výše daně

DPH základni 1 604 813.64 21,00% 337 010,86
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 941 824,50

r<j
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba'
Rekonstrukce ul.U Přelizky

objekt:

27022019_101 - Rekonstrukce ul.Přelizky_Komunikace

Mišto: Brandýs n.L.

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

Datum: 19.08.2019

Projektant: lng.M.Pejchal
Zpracovatel: lng.M.Pejchal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

2 - Zakládáni

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

1 604 813,64

1 604 813,64

350 658,33
26 131,40

37 775,48

743 081,68

40 944,00

170 112,45

156 514,14

79 596,16

'='
CR'
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Rekonstrukce ul.U Přelizky

27022019_101 - Rekonstrukce ul.Přelízky_Komunikace
Brandýs n.L.

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

Datum: 19.08.2019

Projektant: lng.M.Pejchal
Zpracovatel: lng.M.Pejchal

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 604 813,64

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1
1 K 111201101

VV

2 K 113107151

PSČ

VV
VV

3 K 113107162

PSČ

ÉŠJ VV
VV

, "\ VV

Zemni práce _ _ _
Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

8
Odstraněni podkladu z kameniva těženého ti 100 mm strojně pI přes 50 do 200 m2
Poznámka k souboru cen.'
1. Pno volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňuji každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -
7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použit j pro odstraněni podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných
zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použiti pro odstraněni podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem, C) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použitipro odstraněni dlažeb uložených do
betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové ma/¢y nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použit i
pro odstraněni podkladů nebo kíytů opatřených živičnými postňky nebo nátěry. 4 Ceny odlišené podle tloušťky (napt do 100 mm, do 200 mm)
jsou určeny vždy pr) celou tloušťku jednotlivých konstrukci. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnáni styčných ploch betonových
nebo živičných podkladů nebo kíytů, které se oceňu/e cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství
suti získané ze zarovnáni styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť' nevykazuje. 6. Přemístěni vybouraného maten"á/u větší vzdálenost, než
je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 , , -718 . , -724 . a -734 . nelze použit pro
odstraněni podkladu nebo krvtu frézováním.
83
Součet
Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 200 mm strojně pI přes 50 do 200 m2
Poznámka k souboru cen.'
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha kiytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se nékohk vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňuji každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, - 7151 až -7153, -
7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použiti pro odstraněni podkladů nebo krytů ze št&kop/sku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných
zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165. -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použiti pro odstraněni podkladů nebo krytů ze zemin
stabihzovaných vápnem, C) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použit i pro odstranění dlažeb uložených do
betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použiti
pro odstraněni podkladů nebo krytů opatřených živičnými postňky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušt'ky (např. do 100 mm, do 200 mm)
jsou určeny vždy pno celou tloušťku jednotlivých konstrukci. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnáni styčných ploch betonových
nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství
suti získané ze zarovnáni styčných ploch podkladů nebo krytů se zv/ášt'nevykazuje. 6. Přemístěni vybouraného materiálu větší vzdálenost, než
je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použit pro
odstraněni podkladu nebo krytu frézováním.
"zám dl"
83
Součet

1 604 813,64

350 658,33
m2 8,000 47,00 376,00

8,000
m2 83,000 25,00 2 075,00

83,000
83,000

m2 83,000 45,00 3 735,00'

83,000
83,000
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PČ Typ Kód Popis MJ

4 K 113107170 Odstraněni podkladu z betonu prostého ti 100 mm strojně pI přes 50 do 200 m2 m2
Poznámka k souboru cen.'
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-/i se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňuj/ každá samostatně. 2. Ceny a) - 7111 až —7113, -7151 až -7153, -
7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze štěíkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných
zemn b) -7121 až 7125. -7161 až -7165. -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem. C) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít j pro odstranění dlažeb uložených do
betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použíti
pro odstraněni podkladů nebo krytů opatřených živičnými postňky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm)
jsou určeny vždy pro celou t/ouštku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnáni styčných ploch betonových
nebo živičných podkladů nebo ktytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství
suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zv/ášt'nevykazuje, 6. Pkmlstěnl vybouraného materiálu větší vzdálenost, než
je uvedeno, se oceňuje cenami soubonU cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 , -724 a -734 . nelze použit pro
odstraněni Dodk/adu nebo krytu frézováním.
Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 400 mm strojně pI přes 200 m2 m2 l
Poznámka k soubom cen."
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvts/e odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňujl každá samostatně. 2. Ceny a) - 7111 až —7113, -7151 až -7153, -
7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použiti pro odstraněni podkladů nebo krytů ze štěrkopísku. škvá/y, strusky nebo z mechanicky zpevněných
zemin. b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem. C) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pm odstraněni dlažeb uložených do
betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použiti
pro odstraněni podkladů nebo krytů opatřených živičnými pQstňky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm)
jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnáni styčných ploch betonových
nebo živičných podkladů nebo krytů. které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství
suti získané ze zarovnáni styčných ploch podkladů nebo krytů se zv/ášt'nevykazuje. 6. Přem/sfěn/ vybouraného materiálu větší vzdálenost, než
je uvedeno. se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro
odstraněni podk/adu nebo krvtu frézováním.
525
Součet
Odstraněni podkladu z kameniva těženého ti 100 mm strojně pI do 50 m2 m2
Řoznámka k souboru cen.'
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňuji každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -
7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použiti pro odstraněni podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných
zemin. b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použit ipro odstraněni podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem, C) -7130 až -7134, -7170 až -7174. -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použit i pm odstraněni dlažeb uložených do
betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použíti
pro odstraněni podkladů nebo krytů opatřených živičnými postňky nebo nátěíy. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např, do 100 mm, do 200 mm)
jsou určeny vždy pro celou t/ouštku jednotlivých konstrukci, 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnáni styčných ploch betonových
nebo živičných podkladů nebo k(ytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství
suti získané ze zarovnáni styčných ploch podkladů nebo ktytú se zvlášť' nevykazuje. t5. Přemístěni vybouraného maten"á/u větší vzdálenost, než
je uvedeno. se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použit pro
odstraněni podkladu nebo krytu frézováním.
Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 200 mm strojně pI do 50 m2 m2

Množství J.cena [CZK]

83,000' 130,00

Cena celkem [CZK]

10 790,00

PSČ

5 K 113107224 525,000 70.00 36 750.00

PSČ

VV
VV

6 K 113107311

525,000
525,000

14,000 25,00 350.00

PSČ

7 K 113107322 14,000 55,00 770,00

c--S

Strana 4 z 15 "Ěfjj



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSČ

VV
VV
VY

8 K 113107330

Poznámka" k souboru cen." " " " """
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha kíytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstmňu/e-// se někohk vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňuji každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -
7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použit ipro odstranění podkladů nebo ktytů ze štěnŘop/sku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných
zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použit i pro odstraněni podkladů nebo kľytů ze zemin
stabihzovaných vápnem, C) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použit i pro odstranění dlažeb uložených do
betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabihzovaných cementem. 3. Ceny lze použit j
pro odstraněni podkladů nebo krytů opatřených živičnými postňky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm)
jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukci 5. v cenách nejsou započteny náklady na zarovnáni styčných ploch betonových
nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství
suti získané ze zarovnáni styčných ploch podkladů nebo ktytů se zdášťnevykazuje. 6. Přemístěni vybouraného materiálu větší vzdálenost, než
je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí 7. Ceny -714 . , -718 . , - 724 . a -734 . nelze pouZit pro
odstraněni Qodk/adu nebo krytu frézováním.
"žul dl"
14
Součet

Odstraněni podkladu z betonu prostého ti 100 mm strojně pI do 50 m2 m2
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednothvé vrstvy se oceňuji každá samostatné 2 Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -
7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použit j pro odstraněni podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváty, strusky nebo z mechan/cky zpevněných
zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použiti pro odstraněni podkladů nebo kytů ze zemin
stabilizovaných vápnem. C) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze pQůžitiprO odstraněni dlažeb uložených do
betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použit i
pro odstraněni podkladů nebo krytů opatřených živičnými postňky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (napč do 100 mm, do 200 mm)
jsou určeny vždy pro celou tlouštku jednotlivých konstrukci. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnáni styčných ploch betonových
nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství
suti získané ze zarovnáni styčných ploch podkladů nebo kíytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístěni vybouraného matená/u větší vzdálenost, než
je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , —724 . a -734 . nelze použit pro
odstraněni podkladu nebo krytu frézováním.
Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m

58
Součet
Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3
Poznámka k souboru cen
1. V cenách jsou započteny j náklady na příp. nutné naloženi sejmuté omíce na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na
odstraněni nevhodných pňmisenin (kamenů, koňenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství omice odebírané ze skládek se do
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . O-ll Odkopávky a prokopávky nezapažené, se voli
pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek,' a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uloženi omice na skládky se oceňuje podle ustanoveni v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uloženi
sypaniny na Skládky. Složeni omjce na hromady v místě upotřebeni se neoceňuje. 5. Odebirájl se ornice z projektované dočasné skládky,
oceňu/e se její naloženi a přem/stěn/ podle ČI. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. pňem/stůje-/i se ornice na vzdálenost větší něž
250 m, vzdálenost 50 m se pro určeni vzdá/enosb vodomvného pňem/stěnl neodečítá a ocení se sejmuti a pňemistěni bez ohledu na
ustanoveni pozn. č. 1 takto" a) sejmuti ornice na vzdálenost 5Om cenou 121 10-1101,' b) naloženi příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . C)
vodorovné přemístěni cenami souboru cen 162 . O- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmuti podomiči se oceňuje cenami odkopávek s
pň'h/édnutim k ustanoveni ČI. 3112 všeobecných podmínek tohoto katalogu.
351*0,2
Součet
Hloubeni jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3

"Poznámka k souboru cen.'
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkopišti a na přehozeni výkopku na pň/eh/ém terénu na
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naloženi na dopravní prostředek. 2. Hloubeni zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje
individuálně 3. Náklady na svislé přemistěnl výkopku nad 1 m hloubky se urči dle ustanoveni článku č 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.
"UV"
3*5*1*2,5

14,000
14,000
14,000 130,00 1 820,00

PŠC

9 K 113202111
VY
VY

10 K 121101102

58,000 58,30 3 381.40
58,000
58,000
70,200 37,00 2 597,40

PŠC

VV
VV

, 11 K 131301201

70,200
70,200
37,500 480,00 18 000,00

PSČ

VV
ÉĚJ VV 37,500
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PČ Typ Kód

VY

12 K 131301209

Popis MJ Množství j.cena [CZK]

37,500
8.750 25,00

Ceria celkem [CZK]

218,75

13

PSČ

VY
VY

K

VY
VV
VV

K

VV
VV

K

PSČ

131303101

14

15

131303109

132201101

Součet
Příplatek za lepivost u hloubeni jam zapažených v hornině tř. 4 m3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přem/stěn/ výkopku ve výkopišti a na přehozeni výkopku na pň/eh/ém terénu na
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naloženi na dopravní prostředek. 2. Hloubeni zapažených jam hloubky přěs 16 m se oceňuje
individuálně. 3. Náklady na svislé přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.
17.5*0,5
Součet

Hloubeni jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3

"jamky pro zn"
6*0,8*0,5*0,5
Součet

Příplatek za lepivost u hloubeni jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3

0,6
Součet
Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 , m3
Poznámka k souboru cen."
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku na pňleh/ém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naloženi na
dopravní prostňedek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šliky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šilky přes 300 do 400 mm a hloubky
do 1 000 mm. C) šiľky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šliky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé
přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se urči dle ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu
"dreň"
147
Součet
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3
Poznámka k souboru cen.'
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku na pň/eh/ém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naloženi na
dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šilky přes 300 do 400 mm a hloubky
do 1 000 mm, C) šliky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm. d) Šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé
přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se urči dle ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu
147*0,5
Součet
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům,' toto pNm/stěn/ 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 dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nějaká překážka, pro kterou je nutno
pňek/ádat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostřědku na jiný obvyklý dopravní pmstřédek, oceňuje se toto lomené vodorovné
pňem/stěn/ výkopku v každém úseku samostatně přis/ušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 .
Nakládáni neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanoveni pozn číslo 5. 5. Přem/"stbje-/i se výkopek z dočasných skládek vzdálených
do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku. i když se provádí. Toto ustanoveni neplatí, vy/UčU/'e-/i projekt použití dozeru. 6. V cenách
vodorovného ořemistěni svoaninv neisou zaoočtenv náklady na dodávku maten"á/u, tyto se oceňuji ve specifikaci.
"dovoz orn"
213*0,15

"zn l"
1.2
"UV"
10.5
"Odk zem"
70.2
"dreň"

8,750
8,750
1,200 520.00 624,00

1,200
1,200
0,600 10,00 6,00
0,600
0,600

147,000 450,00 66 150,00
l

VV
VV
W

16 K 132201109

147,000
147,000
73.500 25,00 1 837.50

PŠC

VV
W

17 K 162701105

73,500
73,500

260,850 185.00 48 257,25

PSČ

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VY
VV

31,950

1,200

10,500

70,200
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PČ Typ Kód

VV
VV

18 K 171201211

PSČ

VV
VV

19 K 174101101

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

147,000
260,850
412,020 125,00

Cena celkem [CZK]

51 502,50

412,020
412,020

27,000 145,00 3 915,00

PSČ

20

21

22

23

¥

VY
VV
VV
VV

K

VV
VV
VV
VV
VV

M

VV
VV

M
VV
VV

K

VY
VV
VV
VV

175111101

58343872

58337344

181102302

147
Součet
Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
((260,85)-(31,95))*1,8
Součet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 l

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutněni a) z homin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudRných do /(d)
O, 9, C) z hornin kamenitých PlO 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 drenážni tmtivody pro /esnicko-techni'cké meliorace a zemědělské. Zásyp těchto
rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemni práce piu objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů
z betonových a železobetonových tmb v polních a /uCn/ch tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou lýh bez ohledu na šliku kanálu,'
cena obsahuje inák/ady 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 přemistěnl sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostom, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102
je započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřěno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl
objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukci nebo uložených vedeni i s jejich obklady a podklady (tento ob/em se nazývá
objemem horniny vytlačené konstrukci). Objem potrubí do DIV 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanoveni objemu
zásypu se od objemu výkopu odeC/tá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, pň'cházi-/i v úvahu . 7.
Odklizeni zbylého výkcipku pci provedeni zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo zásypu jam a týh pro podzemní vedeni
se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku.' a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání
výkopku nebo sypaniny a 162 . O-l . Vodorovné přemístění výkopku. v případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojeni a naloženi výkopku
cenami souboru cen 122 . O-l . souboru cen 162 . O-l . Vodorovné přemístěni výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedeni, jestliže projekt předepíše,
Ze se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s piováděnim vykopávky, pouze přemístěni výkopku cenami souboru cen 162 . O-l . Vodorovné
přemístěni výkopku pň" zmíněném objernu zbylého výkopku se neoceňuje ani na/ožen/ ani rozpojeni výkopku. Jestliže se zbylý výkopek
neodk/izi, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platl poznámka č. 8. 8. Rozpmstkn/zby/ého výkopku podél výkopu a nad výkopem
po provedeni zásypů záňezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 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, kteý byl již odklízen. 9. Mim zhutněni pňedepisuje projekt.

"UV"
37,5
-3*3,5
Součet
Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m m3

"dr"
49
"UV"
3*5*0,5
Součet
kamenivo drcené frakce 8/16 t
49"2,2
Součet
štěrkopísek frakce 0/32 t
7,5"2,025
Součet
Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2

"voz chd. vj"
720
"ŽI"
3

37,500
-10,500
27,000
56,500 320,00 18 080,00

49,000

7,500
56,500

107,800 231.00 24 901,80
107,800
107,800
15,188 221,00 3 356,55
15,188
15,188

723,000 12,00 8 676,00

720,000

3,000
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PČ Typ Kód

'JV

24 K 181111111

Popis MJ

Součet
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 i m2
Poznámka k souboru cen."
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnáni nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při
zakládáni trávniku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutněni, (yto náklady se oceňuji cenami soubom cen 215 90-1.. Zhutněni podloži
pod násypy z rostlé hominy tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemni práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1."1 jsou uvažovány podmínky pro svahy
běžně schůdné: bez použiti lezeckých technik. V případě použiti lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.
213
Součet
Úprava pláně na násypech bez zhutnění m2
Poznámka k soubom cen"
1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny miry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302. 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro unovnánl nově
zňzovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1,'5 pod zpevněni ploch jakéhokoliv druhu, pod humusováni, drnování a dále předepíše-li
pnojekt urovnáni pláně z jiného důvodu. 3 Cena 10-2303 je unčena pro vyplněni sypaninou prohlubni zářezů v horninách třídy // a Ill. 4. Ceny
neplatí pro zhutněni podloži pod násypy,' toto zhutněni se oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutněni podloži pod násypy. 5. Ceny neplatí pro
urovnáni lavic (berem) šliky do 3 m přemšuj/c/ch svahy, pro urovnáni dna příkopů pro jakoukoliv jejich šliku: toto urovnáni se oceňuje cenami
souboru cen 182 . O-ll Svahováni trvalých svahů do projektovaných prioh/Ů A 01 tohoto katalogu. 6 Urovnáni ploch ve sklonu PNS 1."5
(svahováni) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahováni trvalých svahů do projektovaných proň/ů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplněni
prohlubni v horninách třídy // a Ill betonem nebo stabi//zac/ se oceňuje cenami části A 01 Zř/zen/ konstrukci katalogu 822-1 Komunikace
pozemní a letiště.
213
Součet
Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 150 mm pI do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni hromad nebo dočasných skládek na místo spotňeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získáni omice,' toto získáni se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti omice. 3. Případné
nakládáni omice. v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku
nebo sypaniny 4_ jsou-li hromady nebo dočasné skládky omice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotíbby, oceňuje
se její přemístěni cenami soubom cen 162 . O-l . Vodorovné přemístěni výkopku, pňčemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen,
neodečítá.
213
Součet
zemina pro terénni úpravy - ornice ' t
213*0,15*1,6
Součet
Založeni parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 l m2
Poznámka k soubom cen.'
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokoseni, naloženi a odvoz odpadu do 20 km se složením, 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou
započteny i náklady na zatravňovacl textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na. a) přípravu půdy, b) travní semeno. tyto náklady se
oceňuji ve speciňkaci, C) vypleti a zaléváni,' tyto práce se oceňuji cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 zaliti rostlin
vodou, d) srovnáni terénu, tyto práce se oceňu// souborem cen 181 1.-,.P/ošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1.'1 jsou
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné: bez použiti lezeckých technik. V případě použiti lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.
213
Součet
osivo směs travní parková : kg
213*0,025
Součet
Uválcování trávniku v rovině a svahu do 1:5 m2
213
Součet
Vyhrabáni trávniku souvislé plochy do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

723,000
213,000 25,00 5 325,00

PSČ

VV
VV

25 K 181202301

213,000
213,000
213,000 5.00 1 065,00

PŠC

VV
VV

26 K 181301102

213,000
213.000
213,000 25,00 5 325,00

PSČ

VV
VV

27 M 10364101

VV
VV

28 K 181411131

PSČ

VV
W

29 M 00572410

VV
'JV

30 K 185803211

VY
VV

31 K 185811221

213,000
213,000
51,120 390,00 19 936. 80
51,120
51,120

213,000 28.00 5 964,00

213,000
213,000

5,325
5,325
5.325

213,000
213,000
213,000
213,000

155,00 825,38 !

2,00 426,00!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PŠC

VV
VV

32 K 185851121

VV
VV

D 2
33 K 211971121

Poznámka k souboru cen
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km. 2, V
cenách nejsou započteny náklady na uloženi shrabu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro jaml vyhrabáni. 4. V cenách o sklonu svahu
přes 1"1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně Schůdné," bez použiti lezeckých technik. V případě použiti lezeckých technik se tyto
náklady oceňuji ind/v/duá/ně,
213
Součet
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3
213*0,05
Součet

213,000
213,000

10,650 300,00 3 195,00
10,650
10,650

Zakládáni
Zřízení opláštěni žeber nebo trativodů geotextiliÍ v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
Poznámka k souboru cen:
l. Ceny jsou určeny.' a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotexti'/ii, b) i pro zřízeni svislého drénu z jedné nebo vice vrstev geotextilie pň'/ožených
na stěnu rýhy nebo zářezu, C) pro způsob spojováni geotextilii pňesahy. 2, Ceny nelze použit: a) pro zřízeni opláštěni výplně v zapažených
/ýhách: toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény),' tyto drény se oceňuil cenami souboru cen 211 97-21
Vpichováni svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, C) pro zřízeni vrstev z geotextj/jl:" toto zřízeni vrstev z geotextilii se ocení cenami
souboru cen 213 14 Zřízeni vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízeni předepsaných přesahů a na potřebné
zatěZovánl nebo pň'pevňováni geotextilie ke stěnám výkopu pii' prováděni. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie,' toto
dodáni se oceňuje ve speciňkaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5, Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy
opláštěni bez jakýchkoliv přesahů. pii opláštěni z vice vrstev geotextilii se pro určeni množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva
samostatně, b) pro dodáni geotexti/ie oceňované ve speciňkaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořézů stanovených projektovou
dokumentaci.
244
Součet
geotextilie PP s ÚV stat»/izaci 30Og/m2

244*1,15
Součet
Napojeni potrubí do odp.části PVC Kam dreň odvod.

"dr"
2
"UV"
3
Součet
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop

122
Součet

26 131,40
m2 244,000 20,00 4 880,00

PSČ

VV
VV

34 M 69311172
VV
VV

35 K 21275211a
VV
VY
VV
VV
VV

36 K ,212752212

VV
VV

D 4
37 K 451541111

VV
VV
VV

r38 Ĺ K 451573111

244,000
244,000

m2 280,600 19,00 5 331,40
280,600
280,600

kus 5,000 500,00 2 500,00

2,000

3,000
5,000

m l 122,000 110,00 13 420,00
122,000
122,000

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí otevřený výkop ze Štěrkodrtě m3

"dr"
122"0,4"0,1
Součet
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3
Poznámka k souboru cen."
1. Ceny -1111 a -1192 lze použit ipro zřízeni sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na
prohozeni výkopku získaného pň zemních pracích.
"dr"

6
Součet

37 775,48
4,880 630,00 3 074,40

4,880
4,880
6,000! 630,00 3 780,00

PSČ

VY
VV
VV

-G'

6,000
6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 452311141 0.288 2 660,00 766,08

PSČ

VY
VV
VY

40 ' K 461991111

0,288
0,288

163,000 45.00 7 335,00

PSČ

VV
VV

41 M 69341013

VV
VV

D 5
42 K 561081111

163,000
163,000
163,000 140.00 22 820,00
163,000
163.000

743 081,68
612,000 112,00 68 544,00

PSČ

VY
VV

43 M 58530170

VV
VV

44 K 56480112a

VV
VV

45 K 564851111

VY
VV

46 K 567122112

PSČ

VV
VY

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 '
Poznámka k souboru cen.'
1, Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použiti pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny
pro jakékoliv úkosy sedel.
"UV"
3"0,8*0,8*0,15

Součet
Zřízeni ochranného opevněni dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo sit'oviny m2
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na zajištěni fólie ocelovými hiěby. 2 Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté //cn/ plochy a
dodáni materiálů se určuje v m2 včetně pňesahů a prořezů stanovených projektem. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodání geotextilii,
fólii nebo s/tówny: tyto se oceňuji ve speciňkaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.
163

Součet
geomembrána hydroizolační hladká ti 2mm : m2 l
163
Součet

Komunikace pozemní
Zřízeni podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy ti 500 mm plochy do 1000 m2 l m2
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepši nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve speciňkaci. 2. V cenách nejsou
započteny náklady na odkop a srovnáni zeminy. příp. z/skán/ zeminy a rozprostřen/ zeminy do patřičných nivelet a sklonů pňed úpravou. Tyto
práce se oceňuji cenami katalogu 800-1 Zemni práce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a pňsad," tato
dodávka se oceňuje ve speciňkaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 O.-ll piu úpravu
vápnem, cementem a směsným j pojivy - vápno, bezprašné vápno 2-3 % - cement 4-6 % -
směsná hydraulická poj"iva 2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů - cement

9- 14 % - pojiva . . . . . . . . . . . ... .... ... .0.09- O, 14 % 4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1
750 kg/m3 . 5. Přésné množství pojIva se stanovi inženýrsko-geo/ogickým průzkumem na základě průkazní zkoušky 6. Orientační hmotnosti
pojiva na 1 m3 zhutněné zeminyje uvedena v příloze č. 5. tabulce č. 1. 7. Hmotnost pňdávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu
hmot. 8. V cenách ne/šou započteny náklady na odstraněni pňekážek nebo objektů. 9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-
11.. pro ti. vrstvy 200 mm jsou určeny pňedevšim pro cyklostezky Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti
zemin v.
612
Součet
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t
612*0.035
Součet
Ložná vrstva drc.kamenivo 4 l 8 40mm m
693
Součet
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2

720
Součet
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSČ l) ti 130 mm m2
Poznámka k souboru cen
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetřeni povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postňk pK)ti
odpařováni vody. 3. V cenách nejšou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postňk popit zdrsněni
povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízeni dilatačních spár a jejich vyplněni: tyto práce se oceňuji cenami
souborů cen 919 11-1 Řezáni dilatačních spár. 919 12-. Těsněni dilatačních spár a 919 13 Vyztuženi dilatačních spár.
577
Součet

612,000
612,000
21.420 1 546.00 33 115,32
21.420
21,420

693,000 30,00 20 790,00
693,000
693,000
720,000 145,00 104 400.00
720,000
720,000
577,000 262,00 151 174,00
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PČ Typ Kód

47 K 571908111
VV
VV
VV

48 K j596211120

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64,000 350,00 22 400,00

64,000
64,000
28,000 225,00 6 300,00

PSČ

VV
VY
VV

49 M j59245015

VV
VY

50 K 596212220

28,000
28,000
28,280 193,00 5 458,04
28,280
28,280
90,000 235,00 21 150,00

PŠC

VV
VY
VV
VV
VV
VV
VY

51 K 596212221

Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (Kačírkem) ti 200 mm m2
"dopi kač pI"
64
Součet
Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti 60 mm skupiny B pI do 50 m2 m2
Poznámka k souboru cen.
1. Pro volbu cen dlažeb pjati toto rozděleni: Skupina A: dlažby z prvků stelného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a vice Nani nebo z
obrazců o ploše jednot/ivě do 100 m2, Skupina C. dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod,). 2. V cenách jsou započteny i náklady na
dodáni hmot pro lože a na dodáni materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni zámkové dlažby, které se oceňuje
ve specifikaci: ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, C) přes 300 m2 ve výši 1 y,. 4.
část lože přesahujicl tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo
lože.
"chod"
28
Součet
dlažba zámková 60 základní-šedá m2
28*1,01
Součet
Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci ti 80 mm skupiny B pI do 50 m2 m2
Poznámka k souboru cen"
1. Pro volbu cen dlažeb platl toto rozděleni: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B." dlažby z prvků dvou a vice tvarů, nebo z
obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C.' dlažby ob/oukovjtých tvarů (oblouky, kruhy, apod ). 2. V cenách jsou započteny i náklady na
dodáni hmot pro lože a na dodáni maten'á/u na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni zámkové dlažby, které se oceňuje
ve speciňkaci," ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, C) piěs 300 m2 ve výši 1 %. 4.
Část lože přesahuj/c/ tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo
lože.
"slep"
8
"Park st"
36
"přič pr"
46
Součet
Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci ti 80 mm skupiny B pI do 100 m2 m2
Poznámka k souboru cen."
1 Pro volbu cen dlažeb platl toto rozděleni: Skupina A.' dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B,' dlažby z prvků dvou a vice tvarů, nebo z
obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C." dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na
dodáni hmot pro lože a na dodáni matená/u na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni zámkové dlažby, které se oceňuje
ve speciňkaci, ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, C) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4.
Část lože přesahuj/ci tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo
lože.
"vjezd"
91
Součet
Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci ti 80 mm skupiny B pI přes 300 m2 m2
Poznámka k souboru cen."
1. Pro volbu cen dlažeb pIati toto rozděleni. Skupina A.' dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B." dlažby z prvků dvou a vice tvarů, nebo z
obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C.' dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny j náklady na
dodáni hmot pfc) lože a na dodáni matená/u na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni zámkové dlažby, které se oceňuje
ve speciňkaci,' ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výší 2 %, C) pneš 300 m2 ve výši 1 %. 4.
Cást/ože přesahujici t/ouštku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo
lože
"vozovka"

8,000

36,000

46,000
90,000
91,000 235,00 21 385,00

PSČ

VV
VV
VV

52 K 596212223

91,000
91,000

484,000 235,00 113 740,00

PSČ

VV
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PČ Typ

VV
VV

53 M

VV
VY
VV

54 M

VY
VY
VY

55 M

VY
VV
VV

56 M

VV
VV
VV

57 M

VV
VIl

58 K

PSČ

Kód Popis MJ

484
Součet

59245020 dlažba betonová BO-šedá m2
"šedá"
484*1,01
Součet

BET.K08C01 dlažba BEST- 80 šedá m2
"šedá"
46*1,01
Součet

BET. K08C02 dlažba BEST-KLAS/KO 80 barevná-okrová m2
"okrová"
91*1,01
Součet

59245005 dlažba skladebná betonová 80mm barevná-červená m2
"červená"
36*1,01
Součet

LSV. 100281 dlažba SLEPECKÁ. B cm, odstín - červená m2
8*1,01
Součet

597661111 Rigol dlážděný do lože z betonu ti 100 mm z dlažebních kostek drobných m2
Poznámka k soubom cen.'
1. Ceny nelze použit pro dlažby příkopů. které se oceňuji cenami souboru cen 594 . . - . , souboru cen 594 . . - . . Dlažba nebo přid/ažba. 2. V
cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemni práce, ktené se oceňuji cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemni práce. 3. Množství
měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.
3

Součet

M nožstvi j.cena [CZK]

484,000
484,000
488,840 243,00

Cena celkem [CZK]

118 788,12

488,840
488,840
46,460 243.00 11 289,78

46,460
46,460
91,910 290,00 26 653.90

91,910
91,910
36,360 290,00 10 544.40

36,360
36,360
8,080 464,00 3 749,12
8,080
8,080
3,000 1 200,00 3 600,00

VY
VY

3,000
3,000

D 8
59 K 871350330

40 944,00
m 15,000 145,00j 2 175,00

PSČ

VY
VV
W

60 M 28617095

61 K 895170202

PSČ

VY
VV

62 K 895170303

Trubní vedení
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu ON 200
Poznámka k souboru cen,
1, V cenách montáže pohubl nejsou započteny náklady na dodáni trub, e/ektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejšou součástí dodávky

potrubí. Tyto náklady se oceňuji ve speciňkaci 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na
dodáni tvarovek použitých pro napojeni na jiný druh potrubí: tvarovky se oceňuji ve speciňkaci. 3. Ztratné lze dohodnout.' a) u trub kanalizačních
z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.
"UV"
3*5

Součet
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DIV 200X6000 mm SN 16

Drenážni šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací prostor 70 l
Poznámka k souboru cen
1. V cenách jsou započteny i náklady na." a) dodáni a montáž šachtového dna. trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, b)
napojeni stávajic/ho drenážního potmbl. 2. v cenách nejsou započteny náklady na: a) ňxovánl šach¢y obsypem, kteíý se oceňuje cenami
souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy katalogu 800-1 Zemni práce části A 01.
1
Součet
Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodlouženi s drážkou světlé hloubky 1200 mm

15,000
15,000

m 15,000 450.00 6 750,00
kus 1,000 2 000,00 2 000,00

1,000
1,000

kus 1,000 4 500,00 4 500,00
'='
CJĽ

r
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSČ

63 K 895170331

PŠC

64 K 895170402 1,000 1 200,00 1 200,00

PSČ

65 K 895170431

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na" a) dodáni a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, př/s/ušného dílu šachty, b)
napojeni stávajiciho drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na.' a) ňxováni šachty obsypem, kteiý se oceňuje cenami
souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy katalogu 800-1 Zemni práce části A 01
Drenážni šachta z PP DN 400 nástavec teleskopický pro zatíženi 12,5 t ! kus

Poznámka k souboru cen.'
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodáni a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, přis/ušného dílu šachty, b)
napojeni stávajic/ho drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na.' a) ňxovánl šachty obsypem, který se oceňuje cenami
souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy katalogu 800-1 Zemni práce části A 01.
Drenážni šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzi pro zatíženi 1,5 t kus

Poznámka k souboru cen.'
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodáni a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, b)
napojeni stávajiciho drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na.' a) ňxováni šachty obsypem, který se oceňuje cenami
souboru 174_. O 11 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy katalogu 800-1 Zemni práce části A 01.
Příplatek k rourám drenážni šachty z PP DN 400 za uříznuti šachtové roury kus

Poznámka k souboru cen.'
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodáni a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, b)
napojeni stávajícího drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na.' a) ňxováni šachty obsypem. kteíý se oceňuje cenami
souboru 174 . O-ll Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy katalogu 800-1 Zemni práce části A 01
Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normálni kus

Poznámka k souboru cen.'
1. V cenách jsou započteny j náklady na zřízeni lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodáni betonových dílců,'
betonové dílce se oceňuji ve speciňkaci, b) dodáni kameninových d//ců; kameninové dílce se oceňuji ve specdíkaci, C) /it/ňové mříže," osazeni
mříži se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříži litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu,' dodáni
mříži se oceňuje ve speciňkaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňuji cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části
A 01 tohoto katalogu.
3
Součet

vpusť si/nični . kus

Osazeni mříži litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatíženi D400, E600 kus

Poznámka k souboru cen"
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni mříži, rámů a košů na bahno,' tyto náklady se oceňu/i ve speciňkaci
3
Součet

mříž htinová 600/40T, 420X620 D400 kus

kalový koš kus

1,000! 2 000,00 2 000,00

1,000j 50,00 50,00

PSČ

66 K 895941111 3,000 1 320,00 3 960,00

PŠC

VV
VY

67 M 28661681

68 K 899204112

PSČ

VY
VY

69 M 28661938

70 M 28661784

D 9
71 K 914111121

VV
VY

72 K 914511112

VV
VY

73 M i40444(X)40

VV
VV

74 M 404452530

VV
JĚŠ VV

3,000
3,000
3,000 1 115,00 3 345,00

3,000 1 100,00 3 300,00

3,000
3,000
3,000 3 150,00 g 450,00

3,000 738,00 2 214.00

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
8
Součet
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou
6
Součet
značka dopravní svislá reflexní
8
Součet
vičko plastové na sloupek 60
6
Součet

kus

kus

kus

kus

8,000 250,00.
8,000
8,000
6,000 900,00,
6,000
6,000
8,000 1 219,00
8,000
8,000
6,000 15,00
6,000
6,000

170112,45
2 000,00

5 400,00

9 752,00

90,00
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PČ Typ Kód Popis MJ

75 M 404452560
VV
VY

76 M 404452350
VY
VY

77 K 915231111

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16,000 95,00 1 520,00
16,000
16,000
6,000 560,00 3 360,00
6,000
6,000

7,000 435,00Ĺ 3 045,00

PSČ

VV
VV

78 K 916231213

7,000
7,000

377,000 295,00 111 215,00

PSČ

VV
VV

79 M 59217036
VV
W

80 K 919731112

upínací svorka na sloupek US 60 kus
8*2
Součet
sloupek Al 60 - 350 kus
6
Součet
Vodorovné dopravní značeni přechody pro chodce, Šipky, symboly bílý plast m2
Poznámka k souboru cen,'
1. Cenyjsou určeny pro dě//c/ čáry souvislé č. V la bílé, pňemšované č, V 2a bílé, vodici č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, pibrušovaná č.
V12C žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na." a) předznačeni, tyto se oceňuji cenami souboru cen 915 6.-11 Pňedznačeni pro
vodorovné značeni. b) očištěni vozovky, tyto se oceňuji cenami souboru cen 938 90-9 . Odstraněni bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s
povrchu podkladu. nebo k!ytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí
nebo vodici čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.
7
Součet
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m
Poznámka k souboru cen.'
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazeni a) 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 na zřízeni bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky.
krajníky nebo obruby z d/ažebňich kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubn/ků, tyto se oceňuji ve specifikaci.
377
Součet
obrubník betonový parkový přirodni 500x 80x25Omm m
377*1,01
Součet
Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu ti do 150 mm m
Poznámka k souboru cen.'
1. Pro volbu cen je rozhoc/ů/ici maximálni tloušťka zarovnané styčné plochy 2. Náklady na vodorovné přemístěni suti zbylé po zamvnánl
styčné plochy se samostatně neoceňu//. tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístěni suti prováděném pň odstraňováni podkladů
nebo ktytů-
5.5"5
Součet

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t
Poznámka k souboru cen.'
1. Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostňedky. 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. kamen/vo a hmoty kamenitého charakteru stmelené
vápnem, cementem nebo živ/c/, 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový mateňál (dlažební kostky, lomový kámen).
385.26
-(3,36+11,8)
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t
Poznámka k souboru cen.'
1. Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu suti po že/eznict 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 mateňál. např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené
vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky. lomový kámen)
370,1*9
Součet

377,000
377,000
380,770 85,00 32 365,45
380,770
380,770

10,500 130,00 1 365.00

PSČ

VV
VV

D 997
81 K 997221551

10,500
10,500

156 514,14

370,100 55.00 20 355,50

PSČ

VY
VV
VV

82 K 997221559

385,260
-15,160
370,100

3 330,900 12,00 39 970,80

PSČ

VV
'N
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

83 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
l

Poznámka k souboru cen.'

PŠC 1. Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2. je-li nadopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty pibk/ádat z jednoho dopravního
prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

VV 3,36+11,8
vv Součet

84 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

Poznámka k souboru cen.'

PŠC 1. Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po ze/eznici, po vodě nebo neobvyklými dopravním prostředky. 2. je-h nadopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překáZka, pro kterou je nutno vybourané hmoty pKk/ádat z jednoho dopravního
prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

VV 15,16*9
vv Součet

85 k 1997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

Poznámka k souboru cen."
PSČ 1. Ceny lze použiti pro pňek/ádán/ pň' lomené dopravě, 2, Ceny nelze použit pň' dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklým dopravními

prostředky.
VV 370,1
vv Součet

86 K 997221612 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
Poznámka k souboru cen."

PSČ 1. Ceny lze použiti pro překládáni pň' lomené dopravě. 2. Ceny nelze použit pň' dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními
prostředky.

VV 15,16
vy Součet

87 K 997221815 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

Poznámka k soubom cen.'

PSČ 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů 2 Uloženi odpadů neuvedenýchv 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 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 3,36"11,8
vy Součet

88 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504

Poznámka k souboru cen'

PŠC 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů /2· Uloženi odpadů neuvedenýchv souboru cen se oceňu/e indviduá/ně. 3. V cenách je započítán pop atek za ukládáni odpadu dle zákona 185 2001 Sb. 4. Případné drceni
stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800'6 Demolice objektů.

VY 370,1
vy Součet

t 15,160 310,00 4 699,60

15,160
15,160

t 136,440 16,00 2 183,04

136,440
136,440

t 370,100 95,00 35 159,50

370,100
370,100

t 15,160 320,00 4 851,20

15,160
15,160

t l 15,160 200.00 3 032,00

15,160
15,160

t 370,100 125,00 46 262,50

370,100
370,100

D 998
89 , K 998223011

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

79 596,16
t 568,544 140,00 79 596,16

rdj
-D
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ul.U Přelizky

objekt:

27022019_301 - Rekonstrukce úl. U Přelízky_Vodovod

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Brandýs n.L. Datum:
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA:

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

Uchazeč: lČ:
Společnost STAVOKOMPLET - STAVBY DLOUHÝ DIČ:

Projektant: lČ:
lng.M.pejchal DIČ:

Zpracovatel: IČ:
lng.M.Pejchal dič:

Poznámka:

2
19.08.2019
42

47052945

CZ47052945

Cena bez DPH 96 936,52

Základ daně Sazba daně výše daně

DPH základní 96 936,52 21,00% 20 356 67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 293,19
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce ul.U Přelizky

Objekt:

27022019_301 - Rekonstrukce úl. U Přelizky_Vodovod
Místo: Brandýs n.L.

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

Datum: 19.08.2019

projektant" lng.M.Pejchal
Zpracovatel: lng.M.Pejchal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zem ni práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedeni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

96 936,52

92 734,90

28 530,64
6 000,00

849,01

49 305,53

11,82

8 037,90

4 201,62

4 201,62

\-D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Mišto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Rekonstrukce ul.U Přelizky

27022019_301 - Rekonstrukce úl. U Přelízky_Vodovod
Brandýs n.L.

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

Datum: 19.08.2019

projektant: lng.M.Pejchal
Zpracovatel: lng.M.pejchal

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

96 936,52

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1
1 K 132201201

PSČ

VV
VV

2 K 132201209

PŠC

VV
VV

3 K 132212201

PSČ

VV
VV

m

Zemni práce
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu 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 pkhozeni výkopku na
pň/eh/ém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naloženi na dopravní prostředek. 2. Hloubení iýh pii 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 koíyta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů,
prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovnanin, plůtků a hati, pro jakoukoliv Šliku íýhy, pň objemu do 100 m3 cenami příslušnými
pro objem výkopu do 100 m3 a ph" jakémkoliv objemu výkopu pes 100 m3 cenami příslušným pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3.
Náklady na svislé piémistěni výkopku nad 1 m hloubky se urči dle ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4 pňedepisuje-
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 Do/amováni hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě pij jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použit pro hloubeni íýh a
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňuji individuálně.
22,1*0,5
Součet
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné p/bmistěni výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na pňehozeni výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubeni (ýh pň lesnícko-technických
melioracích se oceňuje.' a) ve stržích cenami platnými pm objem výkopu do 100 m3. j když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro
příčná a podélná zpevněni dna a břehů pod obrysem výkcpu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů,
prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovnanjn, plůtků a hati, pro jakoukoliv šířku rýhy, pň' 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 výkopku nad 1 m hloubky se urči dle ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-
ji 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 Do/amováni hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě pňjakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použit pro hloubeni íýh a
hbubkv přes 16 m. Tyto práce se oceňuii individuá/ně.
11,05*0,5
Součet
Hloubeni rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 ,. _ m3

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na pň/eh/ém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naloženi
výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán isvis/ý pňesun hominy po házečkách do 2 metrů
11,05
Součet

92 734,90

28 530,64
11,050 174,24 1 925,35

11,050
11,050
5,525 27,54 152,16

5,525
5,525

11,050 1 200,00 13 260,00

11,050
11,050
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PČ Typ Kód Popis MJ M nožstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 K 132212209

PSČ

VY
VY

5 K 151101101

Příplatek za lepivost u hloubeni rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3
Poznámka k souboru cen:
1 V cenách jsou započtenyi náklady na přehozeni výkopku na pň/eh/ém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy iýhy nebo naloženi
výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun hominy po házečkách do 2 metrů
5,525
Součet
Zřízeni přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2
Poznámka k souboru cen.'
1. Cenyjsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do
1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami přílOžnéhO pažení se od plochy při/ožného pažení neodečítá: nezapažené plochy u pažení
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odeč/taj/. 3. Předepisuje-/i projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami
souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepňenl stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení mzepňenl zapažených stěn výkopů,
b) vzepřeni stěn, oceňuje se toto odstraněni pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzeplén/ stěn cenami souboru
cen 151 . 0-14 odstraněni vzepření stěn, C) kotvení 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 objektů.
1,5*2*23
Součet
Odstraněni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2
69
Součet
Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3
Poznámka k souboru cen.' " "" " "
1. Ceny -1151 až -1158 lze použit i pro svislé pňem/stěn/ materiálu a stavební suti z konstrukci ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu
prostého. prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pm hloubku přes 1 do 2,5 m,
pňes 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 přem/stěn/ se rovná objemu konstrukci pléd rozbourán/m.
11,05
Součet
Vodorovné přerrňstění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3
Poznámka k soubom cen."
1. Ceny nelze použit, předepisuje-h 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 rozhmut/ se oceňuje cenami souboru cen 171 . O- . . Uloženi sypaniny do
násypů a 171 20-1201 Uloženi sypaniny na skládky. 4. je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prost/bdku na jiný obvyklý dopravní prostibdek, oceňuje se toto lomené vodorovné
pňemistěni výkopku v každém Úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládáni výkopku cenami souboru cen 167 10-3 .
Nakládáni neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanoveni pozn, číslo 5. 5. pKm/stůjejl se výkopek z dočasných skládek vzdálených
do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanoveni nep/att vy/učujeji projekt použití dozem. 6. V cenách
vodorovného ořemistěni sypaniny nejsou započteny náklady' na dodávku materiálu. tvto se oceňuií ve speciňkaci.
8.7
Součet
Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t
Poznámka k souboru cen.'
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
8,7*1,8
Součet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3

5,525 181,43 1 002,40

5,525
5,525

69,000 52,30 3 608,70

PŠC

W
VY

6 K 151101111

VY
VV

7 K 161101101

69.000
69,000
69,000
69,000
69,000
11,050

12,50 862,50

88,661 979.69

PSČ

VV
VV

8 K 162701105

11,050
11,050
8,700 226.52 1 970,72

PSČ

VV
VV

9 K 171201211

PŠC

VV
W

10 K 174101101

8,700
8,700

15.660 105,00 1 644,30

15,660
15,660
13,400 85,50 1 145,70

É?
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSČ

VV
VV

11 K 175151101

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 /(d)
Q 9, C) z hornin kamenitých pro jakoukoliv mim 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 iýh pro drenážní trativody pro /esn/cko-technlcké meliorace a zemědělské. Zásyp těchto
týh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemni práce pro objekty oboni 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 Síňku 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 prostom, 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 vedeni j s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá
objemem horniny vytlačené kQnstrukci). Objem pohubl do DIV 18Q příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodeč/tá. Pro stanoveni objemu
zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, pň"cházi-/i v úvahu . 7.
Odkhzeni 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 1 m vedeni a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládáni
výkopku nebo sypaniny a 162 . O-I . Vodorovné pňemistěni výkopku. v případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojeni a naloženi výkopku
cenami soubom cen 122 . O-l . souboru cen 162 . O-l . Vodorovné přemístěni výkopku, b) přes 1 m3 na l m vedeni, jestliže projekt předepíše,
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístěni výkopku cenami souboru cen 162 . O-l . Vodorovné
přemístěni výkopku. Pň zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani najoženl ani rozpojeni výkopku. Jestliže se zbylý výkopek
neodklizi, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, pIati poznámka č. 8. 8. Rozprostřeni zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem
po provedeni zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo zásypu jam a ýh pro podzemní vedeni se oceňuje.' a) cenou 171
20-1101 Uloženi sypaniny do nezhutněných násypů, nen/-/i projektem pňedepsáno zhutnění 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 Miru zhutněni předepisuje projekt.

13,4
Součet

Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m i m3

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
tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím, Pro odečítáni objemu potrubí se započitávaji všechny vestavěné konstrukce nebo uložené
veděňi/ s jejích obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci) 2 Mim zhutněni předepisuje projekt. 3. V
cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu Tato se oceňuje ve speciňkaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohozeni
sypaniny, tyto náklady se oceňuji položkou 17511-1109 Příplatek za prohozeni sypaniny.
3,2
Součet

štěrkodrť frakce 0/22 t

3,2*2,025
Součet

13,400
13,400
3,200 150,70 482,24

PSČ

VV
VV

12 M 58344155

VV
VV

D 3
13 K 34100001b

VV

D 4
14 K 451573111

3,200
3,200
6,480 231,00 1 496,88
6,480
6,480

Svislé a kompletní konstrukce
Ochrana stávajících konstrukci exteriéru

1

PŠC

VV
VV

15 K 452311131

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
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 náklady na
prohozeni výkopku získaného pii zemních pracích.
1,4
Součet
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop
Poznámka k souboru cen."
1 Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použit i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny
pro jakékoliv úkosy sedel.

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

1,000

849,01

m3 1,400 500,83 701,16

1,400
1,400

m3 0,054 2 738,00 147,85

PSČ

VV
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