
Zakázka: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021
Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036
smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: 5

Obj.č. Termín plnění Traťový úsek (stanice)

5 24.2.2020 - 31.3.2020 1502 Česká Třebová - Praha

V Hradci  Králové: 24.2.2020
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

Popis práce

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této 
objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Odstranění a likvidace křovin v úseku trati Kostěnice - 
Starý Kolín



Stavba:  Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.5 Odstranění a likvidace křovin v úseku trati Kostěnice - Starý Kolín

Objekt: mostní objekty

Traťový úsek:  Česká Třebová - Praha

Objednatel:   OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel:   Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Místo:  TÚ 1501

P.Č. Kód položky
Uživatelské 

zařazení
Zkrácený popis MJ

Množství 
základní

1 Zemní práce   

1 5904020120 4
Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon 
terénu přes 1:2.   m2 3 349,000

"P_294,686" 200-20   

"P_295,460" 100-10   

"P_296,962" 400-40   

"P_310,530" 70-10   

"M_315,197" 350-35   

"M_315,618" 450-45   

"M_315,885" 350-35   

"M_316,770" 150-15   

"M_317,154" 50-5   

"M_318,380" 50-5   

"M_319,313"50-5   

"P_329,912" 100-10   

"Z_335,142-335,242" 800   

"Z_335,286-335,437" 20   

"Z_335,457-335,516"300   

"M_336,950" 160-16   

Součet   

2 5904035030 7

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a 
rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením 
štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek   kus 17,000

"P_295,460" 2   

"P_296,962" 2   

"M_315,197" 5   

"M_316,770" 4   

"M_318,380" 4   

Součet   

3 938121111 35
Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v 
okolí mostních říms a křídel   m2 251,000

"P_294,686" 20   

"P_295,460" 10   

"P_296,962" 40   

"P_310,530" 10   

"M_315,197" 35   

"M_315,618" 45   

"M_315,885" 35   

"M_316,770" 15   

"M_317,154" 5   

"M_318,380" 5   

"M_319,313"5   

SOUPIS PRACÍ



"P_329,912" 10   

"Z_335,142-335,242" 0   

"Z_335,286-335,437" 0   

"Z_335,457-335,516" 0   

"M_336,950" 16   

Součet   

4 111201401 36
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 
100 mm pro jakoukoliv plochu   m2 3 600,000

3349+251   

5 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace   m2 320,000

16*20   

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

6
952902711.
R 278 Příplatek za práci prováděnou horolezeckou technikou   m2 1 260,000

"Z_335,142-335,242" 800   

"Z_335,457-335,516"300   

"M_336,950" 160   

Součet   

99 Přesun hmot a manipulace se sutí      

7 998212111 279

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 
ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
výška mostu do 20 m   t 20,800

8 998212191 281

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 
ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m   t 416,000

20,8*20      

Součet   

9 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201   t 13,600

13,6   

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč      

10 030001001 367
Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 
45 mil. Kč)   %

11 060001001 368
Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. 
Kč)   %

12 070001001 371
Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 
mil. Kč)   %

13 067002002 369
Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota 
z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)   %

HZS Hodinové zúčtovací sazby      

14 HZS1452

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a 
dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ 
HLÍDKA   hod 32,000

16*2   

Celkem   

souhlasí za objednatele: dne 24.2.2020



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 610237

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fecaf950-7c54-4f17-9d27-aef5e928fe27

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

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

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.02.2020 11:24:03
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