
Číslo smlouvy objednatele: 122438 
Číslo smlouvy zhotovitele: D4/1/2019

KUJIP01B9O6D

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ^
„11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II.“

ID. dodatku 129633 /l
uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen 
Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro
oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
(dále jen „objednatel")

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
4 200 541 520 /6800 
708 90 749

1.2. Zhotovitel:
Adresa:
zastoupen:

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel")

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a
Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva
Ing. Radim Čáp, Ph.D., ředitel D4
Ing. Zdeněk Ludvík, výrobní náměstek D4
Komerční banka, a.s., Praha 1
1809071/0100
00014915
CZ00014915
vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 758

Článek 2 - Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce 
stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a 
ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno 
v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (č. objednatele 122438, č. zhotovitele D4/1/2019) 
uzavřené dne 11.1.2019 na akci „11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část ll.“ (dále jen 
smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací, 
které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo a zároveň méněprací, 
které vznikly upřesněním dle skutečnosti na stavbě v souvislosti s provedením víceprací. Jedná 
se o vícepráce spojené s větším rozsahem prací a materiálu na provedení:

Strana 1 (celkem 3)



- úseku údržby (změna technologie výstavby z důvodu nevhodného podloží),
- kácení (počet stromů a plocha keřů dle skutečnosti na stavbě a dle zaměření),
- zabetonování starého kamenného propustku (propustek byl objeven během provádění 

zemních prací, po dohodě s archeology a autorským dozorem byl zabetonován),
- náhrady stávajícího propustku (po odkopání bylo zjištěno, že stávající propustek je zcela 

zanesený a zborcený)
- prodloužení a úprava sjezdu k rodinným domům (na základě požadavku majitelů a 

zástupců města Ledeč nad Sázavou)

méněpráce na základě upřesnění geodetického zaměření stromů a změny technologie na
úseku údržby.

Článek 3 - Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

3.1 Článek 4 - Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH: 73 934 416,27 Kč
DPH 21%: 15 526 227,42 Kč
cena celkem včetně DPH: 89 460 643,69 Kč

(slovy: sedmdesáttnmilionůdevětsettřicetčtyřitisícčtyřistašestnáctcelýchdvacetsedm korun českých 
bez DPH)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 74 450 685,90 Kč
DPH 21%: 15 634 644,04 Kč
cena celkem včetně DPH: 90 085 329,94 Kč

(slovy: sedmdesátčtyřimilionůčtyřistapadesattisícšestsetosmdesátpětcelýchdevadesát korun 
českých bez DPH)

Článek 4 - Závěrečná ujednání

4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v 
původním znění.
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1.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě 
strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily 
jiné právní předpisy.

4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel.

4.5 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s 
platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a 
na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy: 
Příloha č. 1 - oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne 1 5, 01, 2020 V Praze dne - 7 -01* 2020

Objednatel:

dopravy a silničního hospodářství

Zhotovitel:

Ing. F/antišek Kočí
předseda představenstva 
Metrostav a.s.

Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

lietnisstfW a,s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 

SČQOílj 49 15 
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Firma: KRU Strana: 1

Datum: 13.1.2020 Čas: 16:20:51

Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: 11/130 - Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II. 

Varianta: ZŘ - Základní řešení
Odbytová cena [Kč] : 74 450 685,89 

OC+DPH [Kč] : 90 085 329,93

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

000 - Vedlejší a ostatní náklady 5 989 162,00 1 257 724,02 7246 886,02

003 - Příprava staveniště 2 855 138,58 599 579,10 3 454 717,68

103.2- Rekonstrukce silnice 11/130 -extravilán 24 511 777,99 5 147 473,38 29 659 251,37
103.2.PDZ - Rekonstrukce silnice 11/130-extravilán, ČÁST-Provizorní dopravní značt 2 457 501,96 : 516 075,41 2 973 577,37
103.2U - Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky [ 822 044,62 172 629,37 994 673,99
103.3.1- Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec 820 756,48 172 358,86; 993 115,34
103.3.2 - Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec 492 282,85 : ú 103 379,40 [ 595 662,25
103.3.2.VEDL - Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec 156 689,61 : 32 904,82 189 594,43

; 203.1 - Nová opěrná zeď č,1 11 219522,04 2 356 099,63 : 13 575 621,67

203.2 - Nová opěrná zeď 6.2 7 673 311,68 : 1 611 395,45 9 284 707,13
203,3 - Nová zárubnf zeď č.3 ■ 1 086 182,42 228 098,31 1 314 280,73
203,4 - NoVá zárubnf zeď č.4 3 633:501,46 763 035,31 4 396536,77

203.5 - Nová zárubnf zeď 6.5 12 217 247,80 2 565 622,04 14782 869,84

303 - Zrušení studny 12 916,48 2712,46 15 628,94
304 - Přeložka vodovodu 317 396,07 ; 66 653,17 384 049,24
403.1 - Ochrana sdělovacího vedení ČEJIN 9 492,62 1 993,45 11 486,07
.803 - Ozelenění 175 761,23 : : 36 909,86 212 671,09



Firma: KRU Strana: 1
ř'

Datum: 13.1.2020 Čas: 16:19:22

Soupis objektů s DPH
Stavba: 11/130 - Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II. 

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] 74 450 685,89
OC + DPH [Kč] 90 085 329,93

Objekt Popis OC DPH OC + DPH

000 Vedlejší a ostatní náklady 5 989 162,00 1 257 724,02 7 246 886,02

003 Příprava staveniště 2 855 138,58 599 579,10 3 454 717,68
Z toho ZBV

ZBV č. 2 Kácení 130 033,88 27 307,11 157 340,99

103.2.PDZ Rekonstrukce silnice II/130-extravilán, ČÁST-Provizomí 
dopravní značení-dopravní opatření

2 457 501,96 516 075,41 2 973 577,37

103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán 24 511 777,99 5 147 473,38 29 659 251,37
Z toho ZBV

ZBV č. 4 Archeologický nález 15 643,33 3 285,10 18 928,43
ZBV č. 5 Zálivky 117 954,20 24 770,38 142 724,58
ZBV č. 6 Výměna propustku 70 959,38 14 901,47 85 860,85
ZBV e. 7 Prodloužení sjezdu 12 018,94 2 523,98 14 542,92

103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840,
Údržba vozovky

822 044,62 172 629,37 994 673,99

Z toho ZBV

ZBV č. 1 Recyklace za studená 169 659,90 35 628,58 205 288,48

103.3.1 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec 820 756,48 172 358,86 993 115,34

103.3.2.VEDL Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec 156 689,61 32 904,82 189 594,43

103.3.2 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec 492 282,85 103 379,40 595 662,25

203.1 Nová opěrná zeď č.l 11 219 522,04 2 356 099,63 13 575 621,67

203.2 Nová opěrná zeď č.2 7 673 311,68 1 611 395,45 9 284 707,13

203.3 Nová zárubnf zeď č.3 1 086 182,42 228 098,31 1 314 280,73

203.4 Nová zárubní zeď č.4 3 633 501,46 763 035,31 4 396 536,77

203.5 Nová zárubní zeď č.5 12 217 247,80 2 565 622,04 14 782 869,84

303 Zrušení studny 12 916,48 2 712,46 15 628,94

304 Přeložka vodovodu 317 396,07 66 653,17 384 049,24

403.1 Ochrana sdělovacího vedení CETIN 9 492,62 1 993,45 11 486,07

803 Ozelenění 175 761,23 36 909,86 212 671,09



Firma: Kill-KRU
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Strana:_______I

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II. 

003 Příprava staveniště 

003 Příprava staveniště

Objednavatel: VYSOČINA - Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: HBH - HBH Projekt spol.s r.o. 

Zhotovitel:

Základní cena: 2 725 104,69 Kč

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

2 S55 138,58 Kč 

599 579,10 Kč

3 454 717,68 Kč

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

M2

13 243,00 

215,60 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

v

A^ Asne
3.6.1.10

Firma: KrU - KRU _________________________________ Strana:________ 2_
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba: 117130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l. část II.

Objekt: 003 Příprava staveniště

Rozpočet: 003 Příprava staveniště

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0

1 014111

Všeobecné konstrukce a práce

a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 668.000 288.98 193 038.64

Výkop iesnl hrabanky. Nelze ve stavbě využit.

Cenová soustava; 2018_OTSKP - OTSKP 201S Exportní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014111 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 156.840 421.43 66097.08

Odstraněné pařezy na skládce

892*0,15 + -11*0,51+3*0,71=156,840 [A]

Cenová soustava: 2018_OISKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBVč. 2 Kácení -17,710 -7 463,53

aktuální množství 139,130 58 633,56

3 014111 c POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-lO (INERTNÍ ODPAD) M3 55,500 421.43 23 389.37

Položka pro případy nalezení pařezů v rámci lesních pozemků.

200*0,15+50*0,51=55,500 [A]

Cenová soustava: 201 S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 275 061,57

- I Zemní práce

4 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 430,000 60,20 25 886.00



Aspe
3.6.1.10

Firma: KrU - KRU

Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, Část II. 

003 Příprava staveniště 

003 Příprava staveniště

Poř.č. Položka_______ Typ PKV Název ____________________________________________________________________________ MJ_______________ Počet MJ J.cena ________________ Cek

Provede se se souhlasem investora, lokální odklízeči práce při přípravě staveniště 

022*0-412 + 738) =430,000 [AJ

Cenová soustava; 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby s výjimkou sejmuti ornice a podorničních vrstev

5 11030 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH M2 890.000 60.20 53 578.00

Provede se se souhlasem investora, lokální odklízeči práce při připravě staveniště 

02 ‘4450=870.000 [AJ

Cenová soustava: 2018_OTSKP - O TSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby s výjimkou mýcení křovin, káceni stromů, odstranění pařezů, odstranění lesní hrabanky

6 ] 1090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 1 328.600

Provede se se souhlasem investora, lokální odklízeči práce při přípravě staveniště 

02*6643=1 328.600 [AJ

Cenová soustava: 2()18_0'ISKP - OTSKP 2018 Expertní cen\

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečněni stavby

7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 620.000

likvidace v režii zhotovitele 

620=620.000 [AJ

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace; odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 

spálení na hromadách nebo štěpkování

Zfí7r:

Káceni 3 517,000

60.20 79 981.72

59.00 36 580.00

207503,00

Aspe
3.6.1.10

Firma: KrU - KRU _________________________________ Strana:________ 4
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba: 11/130 Golem’ Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l,
Objekt: 003 Příprava staveniště

Rozpočet: 003 Příprava staveniště

Poř.Č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuálni množství 4 137,000 244 083,00

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 6 643,000 28.49 189 259.07

6643*0,15 = 996m3.
Využije se na ohumusování svahu a výškové úpravy terénu 
Odvoz na skládku zhotovitele 

6643=6 643.000 [AJ

Cenová soustava: 2013_OTSKť - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

9 112113 KÁCENÍ STROMŮD KMENE DO 0.5M. ODVOZ DO 3KM KUS 892.000 535.81 477942.52

čerpání se souhlasem investora 
kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Ostrov 

147=147,000 [A] stromy mimolesní zeleně 
745=745,000 [B] stromy na lesních pozemcích 
Celkem: A+B=892,000 [C]

Cenová soustava: 2018_0'ISKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

ZBV:
ZBV č.l Kácení . -150,000 -80 371,50

aktuální množství 742,000 397 571,02

10 112123 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.9M. ODVOZ DO 3KM KUS 41.000 1 071.63 43936,83

čerpání se souhlasem investora
kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Ostrov



Firma: KrU - KRU Strana:
"v-

Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčúv Jeníkov- křiž. s Dl, úsek č.l, část IT. 

003 Příprava staveniště 

003 Příprava staveniště

Cas: 13:46:49

Položka

/

Typ PKV Název MJ Počet MJ

23=23,000 [A] stromy mimolesní zeleně 
18= 18,000 [13] stromy na lesních požárnicích 
Celkem: A+B=41,000 [C]

Cenová soustava: 201R_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Teclinická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

ZBV:

J.cena Celkem

ZBVč. 2 Kácení 8,000 8 573,04

aktuální množství 49,000 52 509,87

11 112133 KÁCENÍ STROMU D KMENE PŘES 0.9M. ODVOZ DO 3KM KUS 3.UU0 1 792.87 5 378.61

čerpáni se souhlasem investora 
kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Ostrov 

3=3.000 [A] stromy na lesničil pozemcích 

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větvi
- spáleni větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

ZBV:

ZBVč. 2 Káceni 1,000 1 792,87

aktuální množství 4,000 7 171,48

13 112213 b ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0.5M. ODVOZ DO 3KM KUS 200.000 590,00 118 000.00

ff§? Asae Firma: KrU-KRU
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Soupis provedených prací a dodávek
■ — v

Stavba: 11/130 Golčúv Jeníkov-křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

Objekt: 003 Příprava staveniště
Rozpočet: 003 Příprava staveniště

v___________ i_____________________________________________________________________________________________________ J

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ

Položka pro případy nalezení pařezů v rámci iesnich pozemku, 
čerpání se souhlasem investora 
pařezy budou odvezeny na skládku 

Cenová soustava: 2018_O'lSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

12 112213 a ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M. ODVOZ DO 3KM KUS 892.000

čerpáni se souhlasem investora 
pařezy budou odvezeny na skládku 

počet dle pol. 112113

Cenová soustava: 2(1] 8_0'ISKP - OTSKP 2018 Expertní cenv

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

15 112223 b ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0.9M. ODVOZ DO 3KM KUS 50,000

Položka pro případy nalezení pařezů v rámci lesních pozemku, 
čerpání se souhlasem investora 
pařezy budou odvezeny na skládku 

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Exportní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

J.cena Celkem

830,81 741 082,52

1384,69 69 234.50



Asoe Firma: KrU - KRU Stfe

3.6.1.10

Soupis provedených prací a dodávek
Datum: 13.1.2020 Čas: j

Stavba: 11/130 Golčúv Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
Se

\
Objekt: 003 Příprava staveniště \

Rozpočet: 003 Příprava staveniště i
Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Cek

14 112223 a ODSTRANĚNÍ PAŘEZU D DO 0.9M. ODVOZ DO 3KM KUS 41.000 1 794.07 73 55$,

čerpáni se souhlasem investora 
pařezy budou odvezeny na skládku 

počet dle pot. 112123

Cenová soustava: 2lttS_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi die pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

16 112233 ODSTRANĚNÍ PAŘEZU D PŘES 0.9M, ODVOZ DO 3KM KUS 3.000 2396.11 7 188.33

čerpáni se souhlasem investora 
pařezy budou odvezeny na skládku 

počet dle pol. 1I2I33

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopáni pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

17 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0.5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 20.000 901.85 18037.00

ořezáni větví, které budou v kolizi se stavbou
čerpáni se souhlasem investora - přesný rozsah, způsob a nutnost ořezu bude 
upřesněn při realizaci stavby

Cenová soustavu: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) 

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

mi
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Firma: KrU-KRU _________________________________ Strana:________ S_
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

11/130 Golčúv Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II. 

003 Příprava staveniště 

003 Příprava staveniště

Poř.Č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

18 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0.9M ŘEZEM VĚTVÍ

ořezáni větví, které budou v kolizi se stavbou
čerpání se souhlasem investora - přesný rozsah, způsob a nutnost ořezu bude 
upřesněn při realizaci stavby

Cenová soustava: 2t)!S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

KUS 5,000 1 022.26 5 111.30

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) 

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

19 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 1218.000 76,97 93 749,46

odvoz ornice potřebné na stavbě na skládku zhotovitele
odvoz přebytečné ornice na pozemky dle souhlasu s odnětím půdy ze ZPF
odvoz hrabanky na skládku
náklady na dopravu zahrnout do jednotkových cen

127=127,000 [A] ornice z ploch TZ použitá na stavbě 
232=232,000 [B] přebytek ornice z ploch TZ, odvoz na pozemky 
191 = 191,000 [C] ornice z ploch DZ 
668=fió8,000 fDJ hrabanka na skládku 
Celkem: A+I3+C+I>I 218,000 [EJ 

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 314.000 11,00 14454.00

uložení ornice a dmu potřebné na stavbě na skládku zhotovitele 
skládkování v maximální výšce 3,00 m s sklony svahů 1:2 a mírnějšími 

ornice 127+ 191=318,000 [A]
dm 996=996,000 [B| dm při skládkování sníží objem 996*0,6 = 597,6 
Celkem: A+B=l 314,000 [CJ

Cenová soustavo: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření



% Firma: KrU - KRU Strana:

Datum: 13.1.2020 Čas:

Soupis provedených práci a dodávek
Stavba: 11/130 Golčúv Jeníkov-křiž. s Dl, úsek č.l, část 11.

\

Objekt: 003 Příprava staveniště
Rozpočet:

\
003 Příprava staveniště )

£/)) poř.č. Položka 
/>----------------------

/

Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštěni a nošeni materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakryti a pod.)

Celkem

21 18020 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 738.000 27.39 20 213.82

terénní úpravy dle technické zprávy na rekultivované ploše dočasného záboru 

738=738,001) [A]

Cenová soustava: 201S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečněni stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

22 18231) ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 423.000 123,87 52 397.01

232=232,000 [A] přebytek ornice na pozemky dle souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPT 
191=191,000 [B] omice na rekultivovanou plochu DZ 
Celkem: A+B=423,000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

23 18481 OCHRANA STROMU BEDNĚNÍM M2 1 556.000 203.49 316 630.44

bednění nebo oplocení výšky 2m
čerpámí se souhlasem investora - přesný rozsah, způsob a nutnost ochrany bude

vtf Aspe
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Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčúv Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II. 

003 Příprava staveniště 
003 Příprava staveniště

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upřesněn při realizaci stavby 
22 ks stromů ve stromořadí a okraje lesa 

■ 22*8 + 690*2 =1 556,000 [Aj

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

24 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 318,000 1.20 381,60

viz technická zpráva a TKP 4 - Zemní práce
skládkování v maximální výšce 3,00 m s sklony svahů 1:2 a mírnějšími, zatravněni,
1x ročně chemické ošetření, 2x ročně kosit

127=127,000 [A] omice na ohumusování na stavbě 
191=191,000 [B] omice na rekultivovanou plochu DZ 
Celkem: A+D=31SI00D [Cj

Cenová soustava: 201S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event, ošetření chemicky před založením trávníku 

při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), lx za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

1 Zemní práce 2 580 077,01

Celkem: 2 855 138,58



Asne Firma: KrU - KRU
Datum: 13.1.2020

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčúv Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Objednavatel: VYSOČINA - Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: HBH - HBH Projekt spol.s r.o. 

Zhotovitel:

Základní cena: 24 295 202,15 Kč

24 511 777,99 Kč 

5 147 473,38 Kč 

29 659 251,37 Kč

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

M2 

10 992,00 

2 229,97 Kč

Vypracoval zadáni:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vyp racování nabídky:

Asne Firma: KrU-KRU

3.6.1.10

Poř.č. Položím

Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčúv Jeníkov- křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Typ PKV Název

Cas: 13:46:49

Počet MJ J.cena Celkem

8 050.000 288.98 2 326 289.00

5,000 1 444,90

6 LOGO 17 627, 78

3,600 1 040,33

8 119,600 2 346 402,01

2 676.600 481.63 1 289 130.86

M3

Všeobecné konstrukce a práce

a . POPLATKY ZA SKLÁDKU

Výkop zeminy (přebytek) pro celou stavbu.

Cenová soustava: 20IS_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická .specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBVč. 4 

ZBVč. 6 

ZBVČ. 7

Archeologicky - nález 

Výměna propustku 

Prodlouženi sjezdu

aktuální množství

b POPLATKY ZA SKLADKU M3

Nesimeiená podkladní vrstva původní vozovky. Upozornění na možnost příměsi 
dehtu - penetrační makadam.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 

Všeobecné konstrukce a práce 3 635 532,87

Zemní práce

3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 2 676,600 388.04 1 038 627,86

NESTMELENÉHO

Odvoz na skládku vč. uložení na skládku. POZOR - Předpoklad příměsi dehtu.

(9322—I00)*0j30=2 676,600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vy/bouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
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Soupis provedených prací a dodávek

Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Stavba: 11/130 Golčúv Jeníkov- křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán J
fov.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

musi být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1065,060 882,97 940416.03

Odvoz na skládku KSÚSV. Částvyfréz. materiálu ponechat na staveništi pro 
zpevnění povrchu krajnic komunikace a recyklaci.

9322*0,12=1 ! IS.640 [A]
-446.5*0,12=-53,580 [R] ús. údržby vozovky 
Celkem: A+B=i 065,060 [C]
zůstane na stavbě (pol. 56963)... 1953,65*0,15=293.05 m3 
zůstane na stavbě (pol. 56362)... 127,40*0,10=12,74 m3 
odvoz na .skládku... 759,27 m3

Cenová soustava; 2018_OTSKP - OTSKP 201,8 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 123 73 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I M3 3 878.000 79.20 307 137.60

Dle tabuky kubatur 103.2 z příčných řezu. Odečten výkop tř. II.

4303-130=3 873,000 [Aj

Cenová soustava: 2018_01SKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy' (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

vsi' Asne Firma: KrU-KRU Strana: 4

3.6.1.10

Soupis provedených prací a dodávek
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

f
Stavba: II/I30 Golčúv Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

\

Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/13(1 - extravilán
Rozpočet:

Ý
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán )

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

• - ručni vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutněni podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, neni-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **

ZBV:

ZBVč. 4 Archeologický' nález 5,000 396,00

ZBVč. 6 Výměna propustku 41,000 3 247,20

aktuální množství 3 924,000 310 780,80

6 I2373B P ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3 8 050.000 79.20 637 560,00

Naloženi a odvozu přebytku materiálů z výkopů na skládku. Odvoznou vzdálenost 
určí zhotovitel.
Přebytek zemin stavby dle bilance.

Cenová soustavo: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

ZBVč. 6 Výměna propustku 61,000

aktuální množství 8 111,000 642 391,20



 Asne Firma: KrU - KRU

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

11/130 Golčúv Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce .vilnicc 11/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

S&

Poř.č. Položka Typ PKV Název

7 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 430.000 138.50

V mistech hlubších zářezu. Uvaž cca 10% výkopu. Upřesní se při realizaci. Vč. 
uložení na skládku.

Cenová soustava: 20I8_OTSKP - OTSKP 201S Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištěni

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné sníženi hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 5.0141**

59 55$:

8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. 1

Včetně dovozu materiálu - Násyp. Dle tab. kubatur z přič. řezu.

M3 894,000 86.54 77366.76

A^ Asne Firma: KrU KRU Strana: 6

3.6.1.10

Soupis provedených práci a dodávek
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

/
Stavba: 11/130 Golčúv Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Rozpočet:
Ň

103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán J
ťoř.č. Položka Typ PKV Název _____________________________ ________________ __________________ MJ______  Počet MJ J.cena______ Celkem

Cenová soustava: 2018_O ISKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- tříděni výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné ploch)', zakrytí a 

pod.)
položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

9 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I ' M3 366.200 240.81 88 184,62

Dle příčných řezů.

d!e tabulky kubatur z příčných řezů ... 323=323,000 [A] < 
km 0,690 - 0,735 ... OJrtm2*45=l i,700 [3] \yzt svah 
km 1,035 - 1,085 ... 0,45m2*50=22,500 fC] vyzL svah 
km 1,390 - 1,420 ... 0,30m2*30=9,000 [D] vyzt. svah 
Celkem: A+B+C+D=366.2(H) [Kj



Firma: KrU - KRU Strana:
Datum: 13,1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

H/130 Golčúv Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

^^Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

í Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k po!. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma Štětových stěn)
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141 **

10 13173 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 150.980 243.11 36 704.75

Pro vtokové jímky u propustků. HI. 2.75, DL 5,30, Š. 2,0 
Pro horské vpusti HI. 2.00, DL. 1,50, Š. 1,50 
Pro vsakování drenáží HL 1.00, š. 1.20 Dl. 1.20 

4KS*2,00*5.30*2,75=116,601) [A]
7KS* 1,50*1,50*2,00=31,500 fB]
2KS*1,20*1.20*1,00=2,880 [C]
Celkem: A+B+C=150,980 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

3.6.1.10

Firma: KrU - KRU _________________________________ Strana:________ S
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek
Stav ba: EI/130 Golčúv Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.č. Položka Typ PKV Název __________________ _________________________MJ _______ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

• ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr,, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBVč. 6 Výměna propustku 20,000 4 862,20

aktuální množství 170,980 41 566,95

13173 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I • M3 278,400 243.11 67 681.82

Jámy pro propustky DN600. Uvažuje se príložné pažení jámy.

km 0,382 ... 14,0*3,0*2,15=90.300 [A] 
km 0,400 ... 16,3*3,0*2,40=117,360 [B] 
km 0,550 ... 5,40*3,0*2,20=3S,640 [CJ 
km 0,862 ... 9,00*3,0*1,30=35,100 [D]
Celkem: A+B+C+D=278,40G [El



Aspe Firma: KrU - KRU
Datum: 13.1.2020 Cas>,

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčúv Jeníkov- křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extruviián

f oř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena

Cenová soustava: 2018_OT.SKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141*'1'

i2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽTŘ.I M3 61.250 362.80 22221.50

Pro potrubí HV DN300 (prúm. š. 0,9), vč. přip. pažení.

km 0.640 ... 3,50*O,9*()_75=2,363 [AJ 
km (1.725 .. 12.0*0.9*1.15=12,420 [R] 
kin 0,95(1 ... 4,40*0,9*0,80=3.168 [C] 
km 1,040 ... 15,0*0,9*1,25=16,S75 (Oj 
kra 1,150 ... 10,0*0,9*0,80=7,200 [E] 
km 1,250 ... 10,75*0,9*1,0=9,675 [Fj 
kra 1,354 ... 10,6*0,9*1,0=9,540 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+I''+G=61,241 [H]

Aspe Firma: KrU - KRU ________________________ Strana: 10
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba: 11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, iLsek č.l, část 11.

Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.č. Položka Typ PKV Název______ __________________________________________ ___ _____________ _____MJ____________ Počet MJ__________________ J.cena__________________ Celkem

Cenová soustava: 20\8_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **

13 17111 ULOŽENÍ SYPAN1NY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY (MIN. M3 894.000 197.22 176314.68

95%PS)

Předpoklad nutnosti úpravy zemin zlepšením před uložením do násypu.
Min. 95%PS. Uvažuje se 100% kubatury násypu. Čerpáni dle skutečnosti se 
souhlasem TDI.

Cenová soustava: 2«18_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedeni zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přip. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností



Firma: KrU - KRU

Datum: 13.1.2020
Strana: 11

Čas: 13:46:49•"S'
/

Stavba: 11/130 Gofčův Jeníkov - kříž. s Dl, úsek č.l, čásť íí.

Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

----------------------------------------------------—------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

______________________________________ Soupis provedených prací a dodávek

i

fořx. Položka Typ PKV Název______________ _________ ___________________  ___________________________ MJ____________ Počet MJ_________________  J.cena_________

- hutnění i různé míry hutněni

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztíženi provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaníny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstnikce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Celkem

14 17120 ULOŽENÍ SYPANÍNY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 5 164.000 11,00 56804.00

Uložen! výkopku na skládku.

Odkop I... 4308-430=3 878,000 [Aj 
Odkopli... 430=430.00(1 [Bj
Sv.Stup....  366=366,01)0 JC]
Jámy.... 151=151,000 [D]
Jámy .... 278=278.000 [E]
Rýhy.... 061=61.000 JEJ
Celkem: A+B+C+D+E+F=5 164.000 [G]

Cenová soustava: 201S_O fSKP - OTSK? 2018 Expertní cenv

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění
- ztíženi provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaníny pod vodu

fty Aspe
3.6.1.10

Firma: KrU - KRU _________________________________ Strana:_______ 12
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba: II/I30 Golčúv Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130- extravilán

Poř.č. Položka Typ PKV Název_____________________ ________ ____________________ .____________________________ MJ ___________Počet MJ _______________ J.cena___________ Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

15 17130 ULOŽENÍ SYPANÍNY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 2 769.700 123,57 342251.83

Cena vč. nákupu a dovozu materiálu ze zemníku. Uvažováno ŠD fr. 0/63. DJe 
tabulky kubatur z příčných řezu.

U propustků v rýze š.3,0m : 
bii 0,382 ... 5,50ni2*3,l)=]6,5IK) [A] < 
km 0,460 ... 5,60m2*3,0=16,800 [B] < 
bn 0,550 ... 4,50m2*3,0=13,5t)() [C] < 
km 0,862 ... 2,30m2*3,0=6,900 [DJ <
Celkem: A+B+C+0=53,700 [E]
Dle tabulky kubatur 2716=2 716,000 [F1 <
Celkem: E+F=2 769,700 [O]

Cenová soustavu: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje;

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přip. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutněni

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

-ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech'
- ztížené ukládání sypaníny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubni v podloží



Aspe
3.6.1.10

Firma: KrU - KR.U

Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

11/130 Golčúv Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahů

- zřízeni lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce {příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBVč. 4 

ZBVč. 6

Archeologický’ nález 

Výměna propustku

aktuální množství

ULOŽENÍ SYPANÍNY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU

3,000

6,500

2 779,200 

670.250

370,71

503,21

Úseky s vyztuženými zemními svahy . Min. Id=0.85 die ČSM 736133 Tab.10a. Mat. 
ŠDa fr. 0/63.

(l)kra (1,690-0.71(1... 4,19*20=83,S0<) [Aj
(l)kin (1,710- 0,720 ... -1225*10=42,500 fBJ
(1) km 0,720 - 0,735 ... 4,25*15=63,750 [C]
(2) km 1,035- 1,045 ... 3,34*10=33,400 [DJ 
(21 km 1.045- 1,070... 3,11*25=202,750 [E]
(2) km 1,070- 1,035 ... 6,75*15=101,250 [E]
(3) km U390- 5,410 ...4,82*20=96,400 [Gj
(3)km 1.410- 1,420 ... 4,64*10=46.400 [lij 
Celkem: A+D+C’+I>E+F+G+H=670.250 fl]

Cenová soustava: 2018J3TSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemni konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přip, jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

Aspe Firma: KrU - KRU

Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčúv Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130- extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130- extravilán

Cas: 13:46:49

Poř.č. Položka Typ PKV Název ______________________________ _______ MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okoli vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaníny pod vodu

- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištěni, ochrana a zhutnění podloží 
-svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

17 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 1 70.540 2 73.32 4 6 611,99

Mat mim. podm. vhodný, ČSN 73 6133. 100%PS.



řvi1?-____________________________
"V"
/>

ž&//5 Firma: KrU - KRU
Datum: 13.2.2020 Čas: 13:46:49
_________ ______ _______ Strana: i 5

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: 11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - cxtravilán

Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice IT/130 - cxtravihín

por-č* Položka Typ PKV Název

km 0,070 ■- 0,340 (L). .. 0.04H*270m== 12,960 [A]
km 0.340 •- 0,466 (L). .. 0.078’M26m==9.828 [R]
km 0,476 ■-0,501 (L). .. 0.078*025m== 1,950 [Cj
km 0,690-- 0,739 (L). .. 0.078'’050m==3,900 [D]
km 0,739 •-0,895 (L). .. 0.078'*156m== 12,168 [E]
km 1,012 •- 1,035 (I-). .. 0.078*025m==1,950 [F]
kin 1.085-- 1,357 (L)... 0.078’*272m==21216 [G]
km 1.362 •• 1.426 (I.). ..0.078'’064m==4,992 (II]
km 1.426-- 1,517 (L). .. 0.020*091111== 1,820 [I]

km 0.070 --0,384 (ť). . 0.044"•314m==13,816 [Jj
km 0.397-• 0.461 ÍP) -■ . 0.044*064in==2,816 jK]
km 0.470 -•0,570 (P)- . 0.044"T00m==4,400 [L]
km 0,570 -• 0,732 ÍP).. . 0.090*T62m==14.580 [Mj
km 0,756--0,995 (P)- . 0.090’■239m==21.510 [N]
km 0,995 -- 1,040 (?).. .0.044"’044m== 1,936 [O]
lun 1,040-• 1,355 (P)-. O.0909'315m==28,350 [Pj
km 1,382 -•1,513 (P)-. . 0.090*T31m= 11,790 [Q1
km 1,523 •• 1,529 (P)- ,0.090*006m=-0,540 [R]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+.í+K+L+M+N+0+P+Q+R= 170,522 [S] 

Cenov á soustava: 20! 8_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (Figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy'

- ruční hutnění

- svahováni, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

Firma: KrCJ - KRU ___________ __________ _________ Strana: 16
Datum: 23.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba: n/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

Objekt: 103,2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130-cxtravilán

„„yy Položka Typ PKV Název _____________________ __________ __________________________ MJ Počet MJ___________________  J-cena

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

18 17320

19 17411

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 140.000 164.96

Dle tab. kubatur 103.2. Mat z výkopu.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická .specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění

- ztížení prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 65.550 109.33

Zásypy vtokových jímek vhodným materiálem z výkopu se zhutněním-zpětný
zásyp.

km 0,382 ... 0,450*3,30+2,500*( 1,30+3,30+1,30)= 16,235 [A] 
km 0,460 ... 0,450*3,30+2,900*(1,3 0+3,30+1,30)=! 8,595 [B] 
km 0,550 ... 0,450*3,30+l,800*(1.30+3,30+1,30)=12,105 [C] 
km 0,862... 0,450*3,30+2,900*{1,30+3,30+1,30)=18,595 [D]
Celkem: A+B+C+D=65,530 [Ej 

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OI SKP 2018 Expertní ceny

Celkem

23 094.40

7 166.58



3.6.1.10
Aspe Firma: KrU-KRU

Datum: 13.1.2020

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán 

103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztíženi provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

20 17-181 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 179.080 628.26 112508.80

Zásypy a obsypy propustku, ŠP fr. 0/32. Vš. nákupu a dovozu materiálu.

kin 0,382 ... 13,80*2.50+12,0*0,60*3=5ó.HX) [A] 
km 0,960 ... 15,3*2.50+12,7*0,85*3=70,635 [B] 
kra 0,550 ... 5.40*2.50+5,40*0,70*3=24.S40 (C] 
kra 0,862 ... 11,0*2.50=27,500 [3DJ 
Celkem: A+B+C+D=179,075 [E]

Cenová soustava: 201 S_01SKP - OTSKP 201S Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutněni i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztíženi provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

AsDe Firma: KrU KRU Strana: 18

3.6.1.10

Soupis provedených prací a dodávek

Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

f
Stavba*. 11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část 11.

\

Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice IÍ/130 - extravilán
Rozpočet:

'k
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán )

Poř.č. Položka Typ PKV Název_______________________________________________________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč, dosypávek

- spouštěni a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakryti a pod.)

21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 46.490 692.32 32 185.96

Uvaž. ŠP fr. 0/32 u potrubí od horských vpusti. Vč. nákupu a dopravy materiálu ze 
zemníku U potrubí ul. vpustí.

km 0,640 ... 07.40*0,9*025= i,665 [A] < 
km 0,725 ... 10,60*0,9*0,70=6,678 fBj < 
km 0,950 ... 09,40*0,9*0,25=2,115 [C] < 
km 1,040 ... 13,50*0,9*0,70=8,505 [D] < 
km 1,150 ... 0920*0,9*025=2,070 [E] < 
km 1,250 ... 09,50*0,9*0,45=3,848 [F1 < 
km 1,354 ... 09,80*0,9*0,45=3,969 (G] <
12*1,0*1,5-12*3,141*0,1*0,1=17,623 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+II=46,473 (1)

Cenová soustava: 20! 8_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření •
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy



Firma: KrU - KRU

Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

por.c. Typ PKV Název J.cena

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubni v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodečítá

Výměna propustku

aktuální množství 80,190 55 517,14

22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 12 956.000

Dle tabulky kubatur z příčných řezů.

13152=13 152.000 [A j
-70*2*1.4=- 196,000 [B] ús. údržby vozovky 
Celkem: A+B=12 956,000 [Cj

Cenová soustava: 201 R_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

23 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU VTLDOO.IOM M2 3 823.0110

Dle tabulky kubatur z příčných řezů. Vč. natěžení a dovozu hum. materiálu z 
meziskládky.

3SS6=3 886,1100 [A]
-70*l).9=-63.01l0 [B] ús. údržby vozovky vpravo 
Celkem: A+D=3 823.000 [C]

Cenová soustava: 201S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

159 617,92

17.12 65 449.76

3.6.1.20
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Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II. 

103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán 

103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

24 18223

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.20M M2 315,000 27.06 8 523.90

25 18231

V úsecích s vyztuženými svahy. Vč. natěžení a dovozu hum. materiálu z 
meziskládky.

km 0,690 - 0,735 ... 2,0*45=90,00(1 [Aj 
km 1,035- 1,085 ... 3,3*50=165,000 [B| 
km 1,390 - 1,420 ... 2,0*30=60,000 [Cj
Celkem: A+B+C=315,000 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP-OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.10M M2 1 213.000 17.12 20 766.56

26 18241

Vč. natěžení a dovozu z meziskládky. Dle tab. kubatur z příčných řezů.

Cenová soustava: 201 S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 213.000 9.51 i í 535.63

27 18241

Uvažováno u rovinných ploch.

Cenová soustava: 2018_OT.SKP- OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její vysev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

p ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 315.000 11,92 3 754,80

Práce spojené se zapracováním osiva do humózní zeminy v rozsahu úpravy s 
vyztuženými svahy zemního tělesa komunikace.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny



),

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena

Tedmkká specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

28 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 3 823.000 13.00 49 693i;

Uvažována na svazích.

3886=3 886,000 [A]
-70*0.9=-63.000 [B] úsek údržbv vozovky 
Celkem: A+B=3 823,000 [Cj

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

29 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 3 997.500 5.06 20 227.35

Na svazích a na rovinných plochách. 1x pokos se shrabáním a odvozem shrabkú,
vč. zálivky a hnojeni.
dle investora redukce na 75%

(3886+1213+315)*0,75=4 060.50(1 [A]
-70*0,9=-63,000 [B] ús. údržbv vozovky 
Celkem: A+B=3 997,500 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 

zahrnuje nutné zalití a hnojeni

30 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 5 351.000 1.08 5 779.08

na svazích a rovinných ploch

3886+1213+315=5 414,000 [Aj 
-70*0,9=-63,0110 [B] ús. údržbv vozovky 
Celkem: A+B=5 351,000 [C]
20I8_OTSKP - OTSKP 201S Expertní ceny

položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucich rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

1 Zemní práce 4 538 412,66

Cenová soustava: 

Technická specifikace:

Asoe Firma: KrU - KRU
Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Á&y Asoe Firma: KrU - KRU

Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.č. Položka Typ PKV Název

- 2 Základy

MJ Počet MJ J.cena Celkem

31 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM. RÝHA TŘ1 M 1 173.200 524.25 615 050.10

km 0,070-0,20(1 (P)... 130,00=130,000 [A] 
kmtl,070-0,120 (I.)... 050.00=50,000 [BJ 
km 0,200-0,350 (F)... 149,00=149,000 [C]
km 0,570-1,355 (P)... 780,00-107.8=672,200 [Dl odečt. ús. údržby km 0,732-0,840 
km 1,356-1,511 (P)... 156,00=156,000 [E]
km 0,736-0,864 (L)... 129,00-104,0=25,000 [F] odečt. ús údžby km 0,736-0,840 
km 1,406-1,517(L)... 091.00=91,000 [Gj 
odpočet rýhy TŘU ... -100=- 100,000 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=l 173,200 [I]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy'
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZtíV:

ZBVč.6 Výměna propustku -9,000 -4 718,25

aktuální množství 1 164,200 610331,85

32 212635 p TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 16.300 524.25 8 545.28

Příčné drenážní potrubí, plast min. SN12, neperforované.



Firma: KrU - KRU
Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silnice IJ/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř-č. Typ PKV Název ________________________________________________________  _________ MJ____________ Počet MJ ________________ J.cena

km 0.120 (L)... 3,70=3,700 fA] 
km 0,200 (L)... 10,10=10,100 [B] 
km0,350 (PÍ... 2,5=2.500 [Cl 
Celkem: A+B+C=16r300 [D]

Cenová soustava: 20! 8_01SKP - 01SKP 2018 Expertni ceny 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžíte!nosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Celkem

33 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM. RÝHA TŘ M 100.000 524.25 52 425.00

II

Drenáže v hlubších zářezech km 1,000 - 1,100 (P). Uvažováno 100m.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodů předepsaným materiálem

- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

34 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 165.000 603.86 99 636.90

Asne Firma: KrU - KRU ________________________________ Strana:________24_
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek
r >

Stavba: 11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, Část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.č. Položka Typ PKV Název _________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

U vyztužených svahu tl. 0.3m. ŠD fr. 0/63. Cena vč. nákupu a dovozu materiálu ze 
zemníku. Čerpání se souhlasem TDi.

km 0,6110-0,735 ...45*4,40*0,300=59,4(1(1 [A] < 
km 1,035-1,085 ... 50*440*0,300=66,000 [B] < 
km 1,390-1,420 ... 30*440*0,300=39.600 [C] <
Celkem: A+E+C=165,000 [D]

Cenová soustava: 201S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

neni-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

35 21566 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0.5M M2 7 834.000 27.73 217236.82

Čerpání pouze se souhlasem TDI. Dle stavu podloží pod původní vozovkou. Dle 
tabulky kubatur z příčných řezů.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expend ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojivá do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění 
druh hydraulického pojivá stanoví zadávací dokumentace

36 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1.870 3 745,07 7 003.28

Patky silničního zábradlí á 2,0m = 26KS. Rozm. 0,3x 0,3x 0,8m. C25/30 XF4 

0,3*0,3*0,8*26=1,872 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitku, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich.



Aspe
3.6.1.10

Firma: KrU - KRU
Datum: 13.1.2020 Ča>;

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130- extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.č. Položka Typ PKV Název_______________ MJ Počet MJ J.cena (ý

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy' pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

37 28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2 522.500 329.92 172 383.20

Výztuž (čelní) strmých svahů, z pozinkované oceli. Systémový prvek, vč. 
protikorozni ochrany.

km 0,690-0,735 ... 45*3*1,10=148.500 [A] c 
km. 1,035-1,025 ... 50*5* U«=275,WK! [B] < 
km 1,390-1,420 ... 30*3*1,10=99,000 [CJ <
Celkem: A+B+C=522,500 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaných sítí

- úpravu, očištěni a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy
- mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravu

38 28997 z OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 1 000,00(1 122.02 122 020.00

Zpevnění svahu zářezu protierozni georohoží v úsecích svahů strmějších 1:1.5.
Provede se souhlasem TDI a dle místních podmínek 

Cenová soustava: 2tHS_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

Asoe Firma: KrU - KRU Strana: 26

3.6.1.10

Soupis provedených prací a dodávek
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

/
Stavba: 11/13(1 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

\

Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
Rozpočet:

k
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán )

Poř.č. Položka Typ PKV Název_______ ________________________________________ MJ ________ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatíženi
- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravu

39 289971 g OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ)Z GEOTEXTILIE M2 526.901) 157.25 81 282.53

Pod sanačními vrstvami vyztužených svahů. Min 100 gr/m2, CBR min. 2kN, dle 
TP97.
Vsakovací jámy drenáží.

km 0,690-0,735 ... 45*4,0=1 S0,000 [Aj 
km 1,035-1,085 ... 50*4,0=200,000 [B] 
km 1,390-1,420 ... 30*4,0=120,000 [CJ 
jáma km 0,120 (L)... 4*!,2*1,0*L,1+2*I,2* 1,2*1,1=8.448 [D] 
jáma km 0,200 (L)... 4*1,2” 1,0* 1,1+2*12* 12* 1,1=8,448 [Ej 
Celkem: A+B+C+I>E=516,S96 £FJ 

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

40 289972 a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 1700,000 45.30 77 010.00

Výztužné geomřiže ve vyztužených svazích. Pevnost min. 55kN/m. Pozor - spodní 
mříž min. 120kN/m. Dl. 4,00m.
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/)

Soupis provedených prací a dodávek
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

r
Stavba: 11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l. část II.

N

Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

K Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán J
Poř.č. Položka

/

Typ PKV Název 

km 0,690-0.735 ... 45*3*4,00=540,000 [A] < 
km 1,035-1,085 ... 50*4*4,00=300,00(1 [B] < 
km 1,390-1,420 ... 30*3*4,00=360,000 [C] <
Celkem: A+B+C=l 700,000 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geomrížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištěni okrajů

- úpravy pro odvodněni
- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

MJ Počet MJ J.cena Celkem

41 289972 b OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 510.000 45.30 23 103.00

Prolierozni mřížka v líci u vyztužených svahu - materiál plast.

km 0,690-0.735 ... 45*3’ 1,20=162,000 [A] 3 úrovně vrstev 
km 1,035-1.035 ... 50*4*U0=24U,OQ<) [13J 4 úrovně vrstev 
km 1,390-1.420 ... 30*3*1.20=108,000 [C] 3 úrovně vrstev 
Celkem: A N3+C=510,000 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 201S Expertní ceny 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geomrížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případné zatíženi
- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy

I- 4 Vodorovné konstrukce

1470 977,86
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Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba: 11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

\

Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán )

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

42 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

Lože jímek propustku

4KS* 1,60*3,60*0,10=2.304 [A]

Cenová soustava: 2l)18_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

M3 2,300 3 357.93 7 723,24

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešeni všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešeni,

- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřizeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

ZBVč. 4 Archeologický’ nález 4,000 13 431,72

ZtíVč. 6 Výměna propustku 0,650 2 182,65

aktuální množství 6,950 23 337,61



’ Aspe Firma: KrU - KRU

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dt. úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silnice II/I30 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.č. Položka Typ PKV Náiev

44 451314 p PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 17.570 3 196,82 561\

Lože propustku C25/3Q XF3

km 0,382 ... 0,35*14,1=4,935 [A] 
km 0,460 ... 0,35*15,8=5,530 [Bj 
km 0,550 ... (1.35*920=3,220 jC] 
km 0,862 ... 0,35*11,1=3,885 p]
Celkem: A+B+C+D= 17,570 (E!

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická speeiiiknce. -dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacich prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a ínjektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

43 451314 d PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0.590 4475.54 2640.57

Lože UV C20/25n XF3 tl. 150mm
Lože kamenných dlažeb C20/25n XF3tl. 150mm

#Asoe

3.6.1.10

Firma: KrU - KRU _________________________________ Strana:_______ 30
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek
r x

Stavba: 11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/I30 - extravilán

Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
v

Poř.č. Položka Typ PKV Název ________________________________________________________________ ____ MJ____________ Počet MJ _____________ J.cena____________ _____ Celkem

8UV*0,7*0,7*0,(5=0,588 [A]
DOPLNIT U DLAŽEB

Cenová soustava: 2()18_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specirikacc: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality', jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očištění a ošetřeni,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacich prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešeni všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení piáce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, připadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

45 451314 z PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,080 4475.54 18 260.20

U mělkého žlabu km 0,742 (P).

0.17*24=4.080 [A]

Cenová soustava: 2(11 H_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného Karu při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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/ Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

11/130 Golčuv Jenfl<ov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravikin

Položka

P

Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena

- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Celkem

46 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 11.700 701.35 8 205.80

Lože pod propustky ze ŠP fr. 0/32. Lože pod potrubím od HV Šp fr. 0/32

ton 0,382... 1,40*0,10*14,1=1,974 JÁ! 
kra 0,460 ... 1,40*0,10*15.8=2,212 [BJ 
kra 0,551)... 1.40*0,10*9,20=1,288 [C] 
kra 0,862 ... 1.40*0,10*11,1=1,554 [D]
Celkem: A+I3+C+D=7,028 [E] 
kra 0,641)... 0.9*7,4*0,07=0,466 [F] 
km 0,725 ... 0,9= 11,9*0,07=0.750 [GJ 
km 0,950 ... 0,9*9,40*0,07=0.592 [H| 
km 1,040 ... 0,9*14,7*0,07=0,926 [1] 
km 1,150 ... 0.9*9,80*0,07=0.617 [J] 
km 1.250 ... 0,9*10,4*0,07=0,655 [K] 
km 1,354 ... 0,9*10,5*0,07=0,<562 (Lj 
Celkem: F+G+HM+,!+K+L=4.668 [M]
E+M=l 1,696 [N]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OISKP 2018 Expertni ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

Aspe Firma: KrU - KRU

Datum: 13,1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jeníkov- křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravikin
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Por.č. Položka Typ PKV Název ^ MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

48 461314 a PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1.060 5 655.54 5 994.87

Základy u propustků - vyústění. C25/30 XF3

4KS*0,3fí*t>,6l>*0,6(>={>.432 [AJ ukončeni propustku 
7KS*t),25*0,60*0,60=0,630 [B] ukončení potrubí HV 
Celkem: A+B=l,062 [CJ

Cenová soustavu: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištěni a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

47 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 , M3 0.070 21 894.49 1 532.61

Patky zábradlí km 1,035 - 1,085 vlevo á3m. 17Ks x 0,3/0,3/0,8=0,072m3.
Předpoklad betonu C25/30-XF4.
Cena vč. výkopu jamky pro patku a odvozu výkopku.

0.3*0.3*0.8=0,072 [A]

Cenová soustava: 2018_OISKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)



Firma: KrU - KRU•gšv Aspe 

3.6.1.10

Stavím:
Objekt:

Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
11/130 Golčův Jenikov - kříž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Datum: 13.1.2020 C3c

i
Poř.č. Položka Typ PKV Název_____ ______________ MJ Počet MJ J.cena %

-dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,

- užití potřebných přisad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvalit}' povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvku a doplňkových konstrukcí,

- nátěr}' zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

49 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 1.960 5814.47 11396.36

Prahy u propustků C30/37 XF4; Prahy u ukončení potrubí od HV.

4KS*2.0*0,60*0.25=1.200 [Aj 
7KS*0,155*0,70=0,760 |B)
Celkem: A+I3=l,960 [C]

Cenová soustava: 201S_OTSKP - OTSKP 20! 8 Expertní ceny 

Tedmická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspraveni,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

Asne Firma: KrU - KRU
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Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek

v

Slavím:
Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jcníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130- extravilán

Poř.č, Položka Typ PKV Název _____________________________________________ MJ_______________Počet MJ ________ J.cena______________________ Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmeleni spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

50 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 4,500 1 941.74 8 737.83

Provede se v případě potřeby u propustků a u vyústění UV s ohtedem na místní 
podmínky. Čerpáno se souhlasem TDI. Rozsah se upřesní se při realizaci.

Cenová soustava: 2018_OTSKP- OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

neni-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

51 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 7.380 1 0 1 56.3 0 74 9 53.49

TI. 150 - 200mm, s vyspárovánim hmotou odoin. CHRL XF4

U vtokových jímek propustků ... 4KS*(0,8*0,8*l),159+0,8*2,85*0,\5<J)=1,752 )A]
U vyústěni propustků ... 4KS*5,37*0,200=4,296 (DJ 
U v>ústěni horských vpusti... 7KS*0,95*0200=1,330 [Cj 
Celkem: A+B+C=7,378 [D]

Cenová souslava: 2lll8_OTSKP - OTSKP 201S Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárováni, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC připadne s vyklínóváním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 211227,47

Komunikace
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/)

) Soupis provedených prací a dodávek
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

/ /
Stavba: II/I30 Golčův Jenikov - křiž. s Dl, úsek 5.1, část II.

N

Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

V
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice IÍ/130 - extravilán J

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

53 56330 v VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 3 504.75(1 666.31 2 335 249.97

ŠD horní frakce 0/32, ŠD dolní frakce 0/63. Dle VZ řezu.

(10992,60+2*149(>*0.40í))*0.150=1 827,69(1 [AJ 
(10992,6(>+2*1490*!.600)*().160=2 521,696 [B]
(-4002-2*70*0,400*0,15-400,2-2*70* 1.600*0,16)=- 844,<>40 [C] ús. údržby vozovky 
Celkem: A+B+C=3 504,746 [D]

Cenová soustava: 201 S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: . dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

52 56330 s VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 25.480 666.31 16 977.58

u sjezdu, ti. 200mm. Celkem 3 hlavní sjezdy.

km 0,465 ... 32.5*0.20=6200 [Aj 
km 0,472 ... 66.6*020=13,320 [Bj 
km 1,360 ... 28.3*020=5,660 [C]
Celkem: A+B+C=25,480 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 201S Expertní ceny 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

ZBVč. 7 Prodlouženi sjezdu

aktuální množství

54 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

2,100 1 399,25

27,580 18 376,83

127.400 46.94 5 980.16

Asne Firma: KrU - KRU Strana: 36

3.6.1.10

Soupis provedených prací a dodávek
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

/
Stavba: 11/130 Golčův Jenikov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

‘N

Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravikin

)

Poř.č. Položka_______ Typ PKV Název________ _________________ MJ_______________ Počet MJ______________________ J.cena______________________ Celkem

Na sjezdech mimo silnici 11/130. Celkem 3 hlavní sjezdy.

km 0,465 ... 32.5=32,500 [A] 
km 0,472 ... 66.6=66,600 [B] 
km 1,360 ... 28.3=28,300 [C]
Celkem: A+B+C=127,4(KI [Dj

Cenová soustava: 2018j0TSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

55 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 1 953,651! 50.85 99 343.10

150MM

Dle situačního podkladu, odečteno digitálně ze situačního podkladu.

992+525,1+160,5+23,7+69,4+89,5+51,6+36,0+52,65+76,8+80,95+75,0+46,05+205,6+46,4+233,6+178,8+10,3=2 061,150 [A]
-107.5=- 107.500 [B] ús. údržby vozovky <
Celkem: A+B=l 953,650 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OISKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

ZBVč. 7 Prodlouženi sjezdu 4,500 228,83

aktuální množství I 958,150 99 571,93



Datum: 13.1.2020
Aspe__ Firma:
3.6.1.10

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jenikov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravikin
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.č. Položka Typ PKV Název

56 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 li 726.800 20.1 1 235 fc.

Na podkladní nestmel. vrstvu

10991,00+2*1490*0.400=12 183,000 fA]
-4002-2*70*0,400=- 456,200 [B] odečet pro úsek údržby 
Celkem: A+B=! 1 726,800 [CJ

Cenová soustava: 201 S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBVč. 7 Prodlouženi sjezdu 12,000 241,32

aktuální množství 11 738,800 236 067,27

57 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 21 978.801) 11.92 261987.30

Na vrstvu ACP a ACL

1 t2'J0.(l04UO2-2*70*t),l=t0 875,800 [Aj 
11528.40-4002-2*70*0,1S=11 11)3,000 [BJ 
-839,60=- 839,600 [CJ úsek údržby vozovky 
Celkem; A+B=21 97S,80(J [DJ

Cenová soustava: 2()!.8_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

ZBVč. 7 Prodlouženi sjezdu 24,000 286,08

Aspe Firma: KrU-KRU

Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jenikov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.č. Položka______Typ PKV Název________________________________________ MJ___________________________________________ Počet M3 J.cena_____ ____________ Celkem

aktuální množstvu 22 002,800 262 273,38

58 5 74A3 4 ’ ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ US TL. 40MM M2 10591.800 204.50 2 166023.10

Obrus ACO 11+ 40rnm. odečteno digitálně ze situač. podkladu.

10992=10 992,000 [AJ
-4002=- 400200 [B] odečt. ús. údržby km 0,770 - 0,84(1 
Celkem: A+B=10 591,800 [C]

Cenová soustava: 20I8_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uloženi směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy' v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBVč. 7 Prodloužení sjezdu 12,000 2 454,00

aktuální množství 10 603,800 2 168 477,10

59 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL Í6+, 16S TL. 60MM M2 10 875.800 279.37 3 038 372.25

ložná vrstva ACL16+ 60mm

10992.Uf)+2*]490*(U*I! 290,000 [Aj 
-400,2-2*70*0,1=-414200 [Bj odečt. ús. údržby 
Celkem: A+B=ltí 875,800 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKI> - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očistění podkladu
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Datum: 33.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Cas: 13:46:49

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.Č. Položka Typ PKV Název

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Prodlouženi sjezdu

aktuální množství 10 887,800

60 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. M2 11 103.000 227.62 2527264.86

50MM

podkladní vrstva ACP16+ 50mm

10992,00+2*1490*0.180=11 528.400 [Aj 
-400,2-2 *70*0.180=- 425,400 [D] odečt. ús. údržby 
Celkem: A+B=ll 103,000 JCJ

Cenová soustava: 201S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
ZBVČ. 7 Prodlouženi sjezdu 12,000 2 731,44

aktuální množstvu’ 115,000 2 529 996,30

Aspe
3.6.1.10
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Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba: 11/130 Golčův Jcnřkov-křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.Č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
61 5S920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 71,000 86.69 6 154.99

V místech napojeni vozovek.

ZÚ km 0,070 ... 6,5=6,500 [A]
KÚ km 1,551 ...45=45,000 [B]
Prac spáry ... 3*6,5=19,5011 [Cj 
Celkem: A+B+C=71.000 [D]

Cenová soustavo: 201 S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

ZBV:
ZBVč. 5 Zálivky 1225,000 106195,25

ZBVč. 7 Prodloužení sjezdu 2,300 199,39

5 Komunikace

aktuální množství 1 298,300 112 549,63 

10 810 267,26

Potrubí

62 87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO M 20.000 329,00 6 580,00

200MM

U uličních vpusti, min. SN12.

Vodorovný průmět dle situace ... 12=12,000 [A]
Svislé průměty s ohledem na detaily ... 8=8,000 [B]
Celkem: A+B=20,000 [CJ

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)



Firma: KrU - KRUAspe
Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jcníkov- křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.Č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena (£

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení pině funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

63 87145 POTRUBÍ 2 TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO M 77.600 307.08 23 829.41

300MM

Odpadni potrubí horských vpusti, SN12.

km 0,640 ... 8,30=3,300 [A] 
km 0,725 ... 1220=12,200 [13] 
km 0,950... 10,30=10,300 jC] 
km 1,040 ... 15,00=15,000 [D] 
km 1,150 ... 10.20=10200 [E] 
km 1250 ... 10.70=10,700 [F] 
km 1,354 ... 10,90=10,900 [OJ 
Celkem: A+13+C+LH-E+F+G=77,(101) [H]

Cenová soustava: 2()1S_0TSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace-, položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní $005133% podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vymstěni, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí

'•tf* Asne Firma: KrU - KRU Strana: 42
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Soupis provedených prací a dodávek
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Stavba: 11/130 Golčův Jcníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán )

Poř.Č. Položka Typ PKV Název ___________________________________ __________ _____________ MJ_______________ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

ZBV:

ZBVč. 6 Výměna propustku 11,500 3 531,42

aktuální množství 89,100 27 360,83

64 895111 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ 2 BETON DÍLCŮ ŠN 60 KUS 3.000 9 8 73,41 29 620,23

Na trativodnim potrubí v místě odbočeni.

0.120 (L): 0200 (P); 0,350 (P)

Cenová soustavu: 20! S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru
- dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování, dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch
- předepsané podkladní konstrukce

65 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ 2 BETON DÍLCŮ KUS 2.000 5 057,1! 10114.22

Vyústění drenážního potrubí, km 0,350 (P), km 0,864 (L)

Cenová soustava: 2018JDTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava vnitrostaveništní i mimosatveništní
- u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů



Firma: KrU - KRU
/.O Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jcníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

fy Poř.Č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ
VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 8.000

pro zatížen! D40Q

Cenová soustavu: 201S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
-opatřeni povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DILCU KUS 9.00!)

Dle výkresu detailu SO 103.2.

Cenová soustava: 2018_OISKP - Ol SKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

68 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS 4,000 9 030.56 36 122.24

Na vtokových jímkách propustku vč. rámu mříže. Rozměr mříže 0,9x 2,6m. Mřiž z 
5-ti kusu á 500. Rám pro zabetonování. Příčle rámu á 0.52m.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OISKP 2013 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsané mříže včetně rámu

69 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3 25,950 3 8 75.79 1 0 0 5 76.75

Obetonováni odpadního potrubí horských vpustí.
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Soupis provedených prací a dodávek
r

Stavba: II/130 Golčův Jcníkov-křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/I30-extravilán

Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice H/13U - extravilán
V

Poř.Č. Položka Typ PKV Název __________ ______________________ ___________ MJ Počet MJ J.cena ___________ Celkem

km 0,640 ... 0,35*7,40=2,590 [A] 
km 0.725 ... 0,35*11,9=4,165 [B] 
knt 0,950 ... 0,35*9,40=3,290 [CJ 
km 1,040 ... 0,35*14,7=5,145 [D] 
km 1,150 ... 0,35*9,80=3,430 [E] 
km 1,250 ... 0,35*10,4=3,640 [F] 
km 1,354 ... 0.35*10,5=3,675 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=25,935 [II]

Cenová soustava: 20!8_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jelio uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsknižovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kíoubň, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů'

ZBV:
ZBVč. 6 Výměna propustku 4.030 15 619.43

aktuální množství 29,980 116 196,18



Firma: KrU - KRU

Soupis provedených prací a dodávek
.— ---------------------------------- ■----------------------------------------------------- - -

Stavba: U/130 Golčuv Jeníkov - křiž, s Dl, úsek č.l, čist II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Aspe
3.6.1.10 Datum: 13.1.2020

Poř.č. Položka Typ PKV Název

769 74

- 9 Ostatní konstrukce a práce

70 9I11AI ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SVODOR MADLY-DODÁVKA A MONTÁŽ M 50.00(1 4214.26 210713.%

Na strmém svahu km 1,035- 1,085 vlevo 50m. Vč. kotvení do základů.
Kompozitové zábradlí dle výkresů Detailu.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi

71 9Í13A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ NI. N2 - M 599.000 1011.42 605 840.58
DODÁVKA A MONTÁŽ

úr z. N2 vč. náběhových a přechodových dílců u zdí. Technické parametry dle 
podm. uvedených v TZ.

km 0,345-0,464 ... 122.5=122.501) [A] 
km 0,478-0,50] ... 023.5=23,500 [Bj 
km 0.690-0.736 ... 048.0=48,000 [C] 
km 0,850-0,895 ... 045.0=45.000 [Dj 
km 1,012-1,356 ... 348.0=348,000 [E] 
km 1,364-1,426 ... 062.0=62,000 [F] 
km 1,035-1,085 ... ťi.z. HI. -50=-5O,OO() [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=590,(!00 [H>

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

#9
ý Asne Firma. KrU-KRU

Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silníce 11/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silníce 11/130- extravilán

Poř.č, Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

72 9113BI SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ HI -DODÁVKA M 124.001) 1 192,03 147811.72
A MONTÁŽ

U svahů s vyztužením 1.3:1 Dl. 50m; km 1,035 - 1,085 (L)
V oblouku km 1,014 - 1,035 (L) Di. 26m;
Uzdí 4x12= 48m
Technické parametry dle podm. uvedených v TZ.

Cenová soustava: 20I8_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků ( včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

74 91228 s SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 64.000 421.43 26 971.52

Základní směrové sloupky plastové - íistové. Dle výkresu podélného profilu.

Cenová soustava: 2í)!8_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

73 91228 c SMĚROVÉ SLOUPKYZ PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 8.000 421.43 3 371.44

sloupky u .vjezdů Zt 1g - válcového tvaru, červené. Dle výkresu dopravního 
značeni.

Cenová soustava: 2G18_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava



Firma: KrU - KRU
Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Cas: 13:46:49

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

11/130 Golčův Jcníkov- křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.č. Položka Typ PKV Název

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

ODRAZKY NA SVODIDLA 

Die výkresu podélného fezu.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2013 Expertní ceny 

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

DOPRAVNÍ ZRCADLO

Tvar - kulaté. S úpravou pro celoroční užiti dle textu těch. zprávy a podm. PČR.

Cenová soustava: 201 K_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikaci;: položka zahrnuje:

- dodáni a osazení zrcadla včetně nutných zemních práci

- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

77 91297 b DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 1.000 30 101.86 30 101.86

Tvar - obdélníkové. Výměna původního zrcadla km 0,735 (L). S úpravou pro 
celoroční užiti dle textu těch. zprávy a podm. PČR.

Cenová soustava: 201 S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ccn\

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

78 914113 s DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ- KUS 7.000 240.81 1685.67
DEMONTÁŽ

Odstranění původního značeni. Odvoz na skládku včetně poplatku

All
Asne
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Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek
r

K

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

H/130 Golčův Jeníkov- křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

103.2 Rekonstrukce silnice 11/130- cxtravihln

103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.Č. Položka Typ PKV Název_______________________________________________________________MJ Počet MJ____________ _____ J.cena ________ _____Celkem

P4 (přednost)... 1KS=1JKK) [Aj 
A7a (hrboly) ... 2KS=2,()0Ú [B]
E2b (dod.tab.)... 1KS=1,000 [C]
DZ (zrcadlo)... 1KS=1,00() [D]
Pl (křižovatka) ... 1KS=1,C00 [E]
P4 (přednost)... 1X5=1,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=7,000 [G]

Cenová soustava: 201 S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

79 914261 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘI- KUS 10,000 1 143.87 11 438.70
DODÁVKA A MONTÁŽ

Trvalé svislé dopravní značení dle výkresu Situace dopravního značeni.

A12a (chodci)... 2=2,000 [A]
A6b (zúžení voz.)... 2=2,000 [B]
B20a (rychlost)... 1=1,000 [C]
E2a (dodatk. tab.)... 1=1,000 [D]
Pl (křižovatka)... 1=1,000 [E]
P6 (stop)... 1=1,000 [F]
P7 (dej přednost)... 1=1,000 [G]
P8 (máš přednost)... 1=1,000 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+GN 1=10,000 [I]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

80 914260 a DOPRAVNÍ ZNAČKY Z9 - TRVALÁ PŘEKÁŽKA ‘ M2 4.000 5 418,33 21 673.32

Žluté a černé pruhy. Nátěr barvou na mostní operu mostu ČD. Provedení vlevo i 
vpravo.

2*0.5*4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny



Firma: KrU - KRUAspe
Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

11/130 Golčův Jcníkov - křiž. s Dl, úsek Č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena

81 914912 P SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S

PŘESUNEM
KUS 17.000 2 468.35

Zpětná montáž svislého dopravního značení. Provede se souhlasem TDI. Dle 
potřeb stavby.

Cenová soustava: 20Í8_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

82 9 í4913 p SLOUPKY A STOJKY D2 2 OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 17.000 240.81

Provizorní demontáž stávajího svislého značení v úseku stavby (vč. svislých 
značek). Provede se souhlasem TDI. Dle potřeb stavby.

Cenová soustava: 2í)18_OTSKP-OTSKP 2013 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

C
4l|

4 093.77

83 914931 SLOUPKY A STOJKY D2 Z HLINÍK TRUBEK. ZABETON DOD A. KUS 9.000 2 227.54 20047.86
MONTÁŽ

Sloupky DZ vč. patky a zemních prací.

pro A12a (chodci)... 2K.8=2,í)00 [Aj 
pro A6b + B2Da ... IKS-1.000 [B] 
pro AGb (zúženi voz.)... 1KS=1,0()0 [C] 
proPl (křižovatka)... 1KS=1.()()0[D] 
pro P6 (stop)... IKS=1,()()0 [lij 
pro zdrt;idk(DZ)... 3KS=3,0tK) [F]
Celkem: A+BK>D+E+I'=9,000 [O!

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 201S Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

~<š-‘ Asoe
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Soupis provedených prací a dodávek
Stavbu:
Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jcníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část 13.

103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.č. Položka Typ PKV Název___________ _________________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

85 915111 p VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ-DODÁVKA A M2 554.930 144,49 80 181.84
POKLÁDKA

Předznačení vod. značení barvou. Provede se se souhlasem TDI.

V2b(1,5/1,5/0,125|... (40+1S,3)*0.5<H)»0,125=3,644 [A]
V2b (3,0*1,5/0.125)... (3(1,3)U),6667*0,125=2,525 [B]
V5 (0.5) ... 13,5*0,500=6,750 [C]
VI3 (0,50)... 15,0*0,500+104*0,250=33,500 [DIKU + ostrůvek v ZÚ
V5 (0225)... KU ... 10,0*0250=2,500 [Ej
V4 (0,125) ...vlevo... 1491*0,125-70*0,125=177,625 [F]
Vla(0,I25)... střed ... 1344*0,125-70*0,125=159250 [G]
V4 (0,125)... vpravo ... 1423*0,125-70*0,125=169,125 [II]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=554.919 (!]

Cenová soustava: 201 S__OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

84 915111 a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2 43,000 3 010.19 129438,17
POKLÁDKA

Povrch s vysokým smykovým třením - červená barva, při KÚ. Šířka 1m. Pouze v 
úseku silnice 11/130 tj. po KŮ.

43=43,0(10 [A] <

Cenová soustava: 201 S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měři se pouze natíraná'plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

86 91522! VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - M2 554.930 385.30 213 814.53

DOD A POKLÁDKA 

Vodorovné značení, plastem.



Firma: KrU - KRU
ÁfO Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

11/130 Golčův Jcníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

’tě,.
.>2 Poř.č. Položka
&S*-------------------------------

Typ PKV Název

V2b (1,5/1,5/0,125)... (40+18.3)*0,5(KI*(), 125=3,6-14 [A]
V2b (3,0*1,5/0,125)... (30,3)*0,6667*0,125=2,525 [B]
V5 (0,5)... 13,5*0,500=6,750 (Cj
V13 (0,50)... 15,0*0,500+104*0,250=33,500 [D] KÚ + ostrůvek v ZÚ 
V5 (0,25)... KÚ ... 10,0*0,250=2,500 [E]
V4 (0,125)... vlevo... 1491 *0,125-70*0,125= 177,625 (.1J 
Via(0,125)... střed ... 1344*0,125-70*0,125=159250 [G]
V4 (0,125)... vpravo ... 1423*0,125-70*0,125=169.125 [HJ 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=554,919 [I]

Cenová soustava: 2(llS_OTSKP - 01'SKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

MJ Počet MJ J.cena Celkem

87 91552 a VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 4.000 1 204.07 4810.28

Plastem - nápis STOP. Vč. přip. předznačení barvou.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

88 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB KUS 4.000 36 L22.23 144 488,92

DN DO 600MM

Vč. výztuže z KARI sítí. Dle výkresu detailu SO 103.2, Upozornění: vnitřní rozměr 
0,8x 2,8m.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

Firma: KrU-KRU Strana: 52

Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba: 11/130 Golčův Jcníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

\

Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán J

Poř.č. Položka Typ PKV Název ________________________________________ MJ_______ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skmže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešeni,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliíků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje mříž a zábradlí.

89 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 53.200 3 123,07 166 147.32

km 0,382 ... 14,70=14,700 [Aj 
km 0,460 ... 16,40=16,400 [B] 
km 0,550 ... 10,50=10,500 [C] 
km 0,862 ... 11,60=11,600 [Dj 
Celkem: A+B+C+D=53,200 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu á předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkráceni, šikmé seříznuti)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

90 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 71,000 37,33 2 650.43

V místech napojení vozovek



Asne________ Firma: KrU - KRU_____  ____________________________________________________ ___________________________________________*

3.6.1.10 Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek----------------------- ---------------- - ■
Stavba: 11/130 Golčův Jeníkov- křiž. s Dl, úsek č.l, Část II.

Objekt: 103.2 Rekonstrukce silníce 11/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 111130 - extravilán

Poř.č. Položka Typ FKV Název ____________________________________ MJ Počet M3 J.cena

ZÚ km 0,070 ... 6,5=6,300 [Aj 
KÚ km 1,551 ...45=45,000 [13]
Pnu; spán-... 3*6,5= 19,500 [CJ 
Celkem: A+B+C=71,000 [D]

Cenová soustava: 201S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZB V:

ZBVč. 5 Zálivky 315,000 11 758,95

ZBVč. 7 Prodloužení sjezdu 2,300 85,86

aktuální množství 388,300 14 495,24

91 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 863.(100 120.41 103 913.83

Úprava odříznutím v úseclh bet. žlábku u vozovky. Cena vč. odvozu uložení a 
poplatku za skládku odříznuté asf. části.

129+87+6+315+142+101+83+70=933,000 [A]
-70=-70.GUO [B] ús. údržby km 0,770 - 0,840 
Celkem: A+B=863,00t) [C]

Cenová. soustava: 201 S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertui ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

93 935212 s PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU M 1 149.000 50S.U) 5553 806.90

TL 100MM

Šířka 600mm, vč. (ože z bet. Při 11/130 vpravo.

3O9+5S+75+S9+83+8+102+! 74+315+6=1 219,000 [AI 
-70=-70,000 [B] ús. údržby km 0.770 - 0.840 P 
Celkem: A+B=l 149,000 [C]

Cenová soustava: 201 S^OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

w AsDe Firma: KrU KRU Strana: 54
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Soupis provedených prací a dodávek
Datum: 13.3.2020 Čas: 13:46:49

/
Stavba: 11/130 Golčův Jenikov- křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

N,

Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Z

Poř.č. Položka Typ PKV Název ____________________ ________________ ___________________ MJ ____________ Počet MJ ________ J.cena Celkem

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončeni, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

92 935212 P PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU M

TL 100MM

Šířka 500mm, vč. íoáe. z bet. V úseku před KÚ - zúžený silniční profil.

216,(100 508,10 109 749,60

Cenová

vlevo ... 87=87,00(1 [AJ 
vpravo ... 129=129.00(1 [Bj
Celkem: A+i3=216,0()f! [CJ

soustava: 2()18_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní cenv

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových márnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárováni

- měří se v metrech běžných délky' osy žlabu

ZBV:

ZBVč. 6 Výměna propustku -9,000 -4 572,90

aktuální množství 207,000 105 176,70

94 93556 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ M 24.000 8 982.39 215 577,36

Cenová

Mělký žlab s mříži (D400) š. 350mm dle Vzorového fezu. Dl. 24m. Vjezd do areálu 
naproti betonárně.

soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárováni, úpravy vtoku a výtoku
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Soupis provedených prací a dodávek

Datum; 13.1.2020 Čas: 16:21:54

/
Stavba: 11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část 11.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán
)

ř.č. Položka Typ PKV7 Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpuste

95 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 5,920 2 449,60 14 501,63

Čela propustků. Včetne odvozu a uložení na skládku a poplatku.

km 0,391 ... 2*0.4*2.0* 1.2=] ,920 [A] 
km 0.500 ... 2*0,4*2,5*2.0=4,000 [B]
Celkem: A-B-5,920 [C]

: 201 S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

položka zahrnuje;
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetuč uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství houraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

% 966358 BOURÁNÍ PROPUSTI) Z TRUB DN DO Ó00MM M 42,500 1090,91 46 363,68

Odvoz na skládku vč. uložení a poplatku za skládku.

Km 0,500, dl. 10,5=10,500 [A]
Km 0.862, dl. 8,20=8,200 [B]
Km 0.4(55, dl. 10.0=10,000 [C]
Km 0,391, dl 13,8=13.800 [D]
Celkem: A UHC'1 D=42,500 [E]

•; 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

T -'9 U položka zahrnuje:
- odstraněni trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
-veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání-tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

v&M Aspe
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Datum: 13.1.2020 Čas: 16:21:54

Soupis provedených prací a dodávek
Stavbu: If/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.i, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice U/130 - extravilán

Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

97 96686

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výrokových jímek, odstranění zábradlí

■ ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKU Z KAMENE KUS 175,000 326,30 57 102.50

Odstranění pův. kamenných bloků (odraznikú) podél komunikace 11/130 vlevo. Cena 
vč. odvozu, uloženi na skládku - dozorstv! Ledeč nlS. 

w.iuv! 2018_OTSKP-OTSKP 2018 Expertní ceny

n-íhruá..; uňkuv; - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

98 966S7 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1.000 4214,26 4214,26

Odstraněni UV před KŮ vpravo. Odvoz na skládku vč. uloženi a poplatku za 
skládku.

(. V.: . \ 201 8_OTSKP - OTSKP 201 8 ExpCrtflí CCTiy

U-:.hrnek.: 5;-.včUv-.v - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

ZBVč. 6 Výměna propustku 1,000 4 214.26

aktuální množství 2,000 8 428,52

9 Ostatní konstrukce a práce 3 075 613,37

Celkem: 24 511 777,99



3.6.1.10
Aspe_ Firma: KrU - KRU

Datum: 13.1.2020

Zjišťovací protokol o provedených pracích
f

Stavba: 11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část TI.

Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Rozpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

K J
r

Objednavatel: VYSOČINA - Kraj Vysočina
N

Zhotovitel dokumentace: HBH - HBH Projekt spol.s r.o.

N
Zhotovitel:

)
Základní cena: 652 384,73 Kč

/
Cena celková: 822 044,62 KČ

N

DPH: 172 629,37 Kč

Cena s daní: 994 673,99 KČ
k )

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 400,20

Náklad na měrnou jednotku: 2 054,08 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

N

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Asne Firma: KrU-KRU _________________________________Strana:________ 2
Datum: 13.1.2020 Čas: 16:21:54

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky 

103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

>

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU

odkop z pal. 12373-u... 17,50-17,500 (Bj

20! 8_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

M3 17,500 288,98 5 057.15

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU

Nestmelená podkladní vrstva původní vozovky.

odstranění z pol 11333.il... 98.56=98,560 f AT,

2QI8_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu n

M3

a skládce.

9S,56D 505,71 49 842.78

ZBV:
ZBVč. 1 Recyklace ra sludena 53,740 17 062,66

aktuální množství 132,300 66 905,43

0 Všeobecné konstrukce a práce 71 962,58

- 1 Zemní práce

3 1 1333 u ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVF.M M3 98,560 496,68 48952.78

KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY.
Odstraněni původního PMH v miste okrajů - odvoz na skládku. Reálná možnost 
přítomnosti dehtu!
Š. pásu 1.6 při okrajích, hl. cca 0.44m 

2*70*1.60*0.44 - 98.560 [A]

C\':V ' 20I8_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který' se 

vykazuje v položce 0141** (& výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt



Ss._____ Firma: KrU - KRU
Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

IT/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky
103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Cas: 13:46:49

Poř.č. Položka Typ PKV Název

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Recyklace za studená

aktuální množství 132,300 65 710,76

4 11372 u FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 53.580 840,18 45 016.84

KM 0,770 - 0,040 ÚDRŽBA VOZOVKY
Odvoz na skládku KSŮSV. Část vyfréz. materiálu ponechat na steveništi pro 
zpevněni povrchu krajnic komunikace.

446.5*0.12=53,580 [AI
zúslane na stavbá (pol. 56963.U).,. 107,5*0.15=16.13m3 
odvoz na skladku: 37,4fim3

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

.5 12373 u ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 17,500 138.50 2 423.75

KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. Prožlábek v příkopu vpravo a na svahu.
Vč. odvozu a uložení na skládku.

0.25*70=17,500 [A]

Cenová soustava: 20|8_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemistění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost

i^Asne Firma: KrU-KRU

3.6.1.10

_________________________________ Strana:________ 4
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jcníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údižba vozovky 

103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemni vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, neni-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 18110 u ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 M2 196,000 12.32 2414,72

KM 0,770 - 0,840. ÚDRŽBA VOZOVKY. Pláň pod vozovkou při okrajích. Š. 1,30.
Edef.,2 min. 45MPa.

2*70*1.40=196,000 [A]

Cenová soustava: 201 S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt

ZBV:

ZBVč. 1 Recyklace za studená 252,000 3 104,64

aktuální množství 448,000 5 519,36

7 18221 u ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO O.IOM M2 63,000 17.12 1 078.56



^ Aspe Firma: KrU - KRU

Poř.č. Položka

Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jeníkov- křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840. Údržba vozovky
103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Typ PKV Název

KM 0,770-0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. Vpravo za žlábkem. š do 1m. 

0.9*7(1=63,000 [A)

Cenová soustava: 2018_01 SKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

M2 63.0U0založeni trávníku hydroosevem na hlušinu

KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. Vpravo za žlábkem.

0.9*70=63,01)0 [A]

Cenová soustava: 20I8_OTSKP - OTSřCP 201S Expertní ceny

technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokoseni, to vše bez ohledu na sklon terénu

OŠETŘOVANÍ trávníku

ústava: 20I8_OTSKP - OTSKP 201,8 Expertní ceny
M2 63.000

Technická specifikace: Zahrnuje pokoseni se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 

zahrnuje nutné zalití a hnojení

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 63.000 1.08

KM 0,770 - 0,840. ÚDRŽBA VOZOVKY. V ploše trávníku.

Cenová soustava: 2tllS_OTSKP - O FSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

1 Zemní práce

Základy

120 955,09

1(!1 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM. RÝHA TŘ I

Cenová soustava: 201 S_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
M 0.000 0.00

fSUAspe
3.6.1.10

Firma: KrU-KRU _________________________________Strana:________ 6_
Datum: 13.1,2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek
r

v

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

11/130 Golčův Jcníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2U Rekonstrukce silnice 11/130- extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky 

103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č. Položka Typ PKV Název____________________________________ MJ_________ Počet MJ J.cena______________ Celkem

Poznámkakpoložce: vpravo km 0,732-0,840 ... I07m 
vlevo km km 0,736-0,840... 104m
(nalezení jílovitého podloží-nevhodné, NÁHRADA + ODVODNĚNÍ PLANE)
Vzhledem k navržení nových trativodů v km 0,770-0,840 byl navržen trativod i v navazujícím úseku (km 0,732-0,770 vpravo a 0,736-0,770 vlevo), který' v dřívějších 
stupních PD nebylo možné odvodnit.

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžiteínosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy'
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uloženi trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:
ZBV č. 1 Recyklace za studená 211,000 110616,75

aktuální množství 211,000 110616,75

2 Základy 110 616,75

_ 5 Komunikace

11 56330 s VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 15.320 666.31 10207.87

KM 0,770 - 0,840. ÚDRŽBA VOZOVKY. U sjezdu, tl. 200mm

km 0,800 ... 30.0*0.20=6,000 [A] 
km 0,830 ... 46.6*0.20=9.320 [Bj 
Celkem: A+B=15,320 [Cj

Cenová soustava: 2018__OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

. Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti



Firma* KrU-KRU Strana: 7

<•10

Soupis provedených prací a dodávek
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

/
Stavba: 11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.

N

Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Rozpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky
)

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

102 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0.000 666,31 0.00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Poznámka k položce: §0 horní frakce 0/32, ŠD dolní frakce 0/63. Dle VZOROVÉHO řezu.

RDS ... Spodní ... dl.70*š.6.4=448 m2 (nalezení jílovitého podloží-nevhodné, NÁHRADA)

RDS ... Horní ... dí.70*š.6.1=427 m2 (nalezení jílivitého podloží-nevhodné, NÁHRADA)

448*0.15+427*0.15

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

' nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

ZBVč. 1 Recyklace za studená 131,250 87 453,19

aktuální množství 131,250 87 453,19

12 56334 u VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 224.000 161.10 36 086.40

KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. Úprava okrajů vozovky š. 1,6m. Tl. 200mm.

Spodní.... 70* 1.6=112,(Hill [A] tl. 200mm 
Horní... 70*1.6=112.000 [BJ tl. 200mm 
Celkem: A+B=224,0(K) [C]

Cenová soustava: 2<)18_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Aspe
3.6.1.10

Firma: KrU - KRU ___________________________ Strana:_______8_
Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba: 11/130 Golčův Jeníkov-křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Rozpočet*. 103.2U Rekonstrukce silnice H/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZBVč. 1 Recyklace za studená -224,000 -36 086,-10

aktuální množství 0,000 0,00

13 56364 u VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 5 75,200 5 0.85 2 9 248.92

200MM

KM 0,770 - 0,840, ÚDRŽBA VOZOVKY. TL cca 180mm. Provede se na horní vrstvě 
že ŠD při okrajích a pův. makadamu uprostřed.

400,2+70*2* 1,25=575,200 [A]

2<)18_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Recyklace za studená -575,200 -29 248,92

aktuální mnQŽství 0,000 0,00

14 56963 u ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 107.500 50.85 5 466,38

150MM

KM 0,770 - 0,840. ÚDRŽBA VOZOVKY. Vlevo š. 1.50m. Tl. 150mm. Plochy dle 
situačního zákresu.

15,3+46,5+45,7=107,5(1(1 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Cenová soustava: 

Technická specifikace:



Asoe Firma: KrU-KRU __ ____ ___________________________ ________________________ __________________________ _________________ 1
3.6.1.10 Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek

__________________________________________________________________________________________
Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena yy;_ _ _ r ' — 1 " ____________ _ _ _ ^

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů 

-úpravunapojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 572123 ii INFILTRAČNi POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 456.200 20.11 9 174.18

KM 0,770 - 0,840. ÚDRŽBA VOZOVKY.

400.2+2*70*0.41)0=456,200 [Aj 

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Cxperliii ceny 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedeni dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

16 572213 u SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 839.600 11.92 10 003.03

KM 0,770 - 0,840. ÚDRŽBA VOZOVKY. Na vrstvu ACP a ACL 

414 20+425.40=839,600 [Aj

Cenová soustava: 201 RjDTSKP - OTSKP 201S Expertní ceny 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

Stavba: 11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
Objekt: K13.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0.770-0.840, Údržba vozovky

Rozpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice 11/130- extravilán, KJ\I 0,770-0,840, Údržba vozovky

17 5 74A3 4 u ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AGO L1+. 11STL. 4<)MM 

KM 0,770 - 0,840. Údržba vozovky. ACO 11+ 40mm.

Cenová soustava: 201 S_OTSKP - OTSKP 20! S Expertní ceny 

mická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu

M2 400.200 248.53 99 461.71

®ASne
Firma: KrU - KRU ___________________________Strana:______10

Datum: 13.1.2020 Čas: 13:46:49

Soupis provedených prací a dodávek--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Stavba: 11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Rozpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovkv
v__________________________________________________________________________________________________ ____ ___________________ :______________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ PKV Název ________________________________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

18 574C56 u ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 60MM M2 414.200 308.52 127 788.98

KM 0,770 - 0.840. ÚDRŽBA VOZOVKY. ACL 16+ 60mm.

40U12+2*1lV*0.10=414,200 [A]

Cenová soustava: 20\3_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlousťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

IP 574E46 u ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 425.400 270.75 115 177.05

50MM

KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. ACP 16+ 50mm.

400,2+2*70*0,130=425,400 |A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě
- očištění podk'adu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jcníkov - křiž. s Dl, usek č.l, část II.
103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky
103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840. Údržba vozovky

Typ PKV Název

464 737,39

Ostatní konstrukce a prače

SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNÉHO PASKU 

Základní směrové sloupky plastové - listové. Dle výkresu podélného profilu.

C trnová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ-DODÁVKA A M2 26.250 144.49 3 792.86

POKLÁDKA

Předznačení vod. značení barvou. Provede se se souhlasem TOl.

V4 (0,125)... vlevo ... 70*0,125=8,750 [A]
Via (0,125)... střed ... 70*0,125=8,750 {B]
V4 (0,125)... vpravo ... 70*0,125=8,750 [C]
Celkem: A+B+C=26250 [D]

Cenová soustava: 2(118_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natiraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

22 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ- Ml 26.250 385,30 10 114.13
DOD A POKLÁDKA 

Vodorovné značeni, plastem.

V4 (0,125)... vlevo... 70*0,125=8.750 [A]
Via (0,125)... střed ... 70*0,125=8,750 [Í3J 
V4 (0,125)... vpravo ... 70*0.125=8,750 [CJ 
Celkem: A+B+U=26250 [Dl

Firma; KrU - KRU

Datum: 13.1.2020

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/130 Golčův Jcníkov - křiž. s Dl, úsek č.l, část II.
103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky 

103.2U Rekonstrukce silnice 11/130 - extravikm, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č. Položku Typ PKV Název________________________________________________________________________________________ MJ

Cenová soustava: 2018J9TSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M

KM 0,770 - 0,840, ÚDRŽBA VOZOVKY.
Úprava odříznutím v úsecih bet. žlábkú u vozovky vpravo. Cena vč. odvozu 
uložení a poplatku za skládku odříznuté asf. části.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická .specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Počet MJ

70.000

24 935212 s PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 6Q0MM DO BETONU M 70,000

TL 100MM

KM 0,770 - 0,840. ÚDRŽBA VOZOVKY. Šířka SOOmm, vč. lote z bet Při 11/430 
vpravo.

Cenová soustava: 2()18_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Ostatní konstrukce a práce

J.cena Celkem

37,33 613.10

508.10 35 567,00

53 772,81

822 044,62Celkem:


