
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.: 7

Obj.č. Termín plnění Traťový úsek (stanice) Druh a délka 
výluk

7 2.3.2020 - 31.4.2020 1131 Lovosice - Česká Lípa 30.3. - 8.4.2020

V Hradci  Králové: 2.3.2020
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

Popis práce

SO 03 Most v km 83,745

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.

Výměna mostnic na mostech v úseku Zahrádky u 
Č.Lípy - Česká Lípa

SO 01 Most v km 82,204
SO 02 Most v km 83,475



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

Dílčí objednávka č.7 Výměna mostnic na mostech v úseku Zahrádky u Č.Lípy - Česká Lípa

Objekt: SO 01 Most v km 82,204

Traťový úsek:  Lovosice - Česká Lípa

Objednatel:   OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel:   Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Místo: Sosnová

P.Č.
Kód 

položky
Uživatelské 

zařazení
Zkrácený popis MJ

Množství 
základní

1 Zemní práce   

1 036 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm 
pro jakoukoliv plochu   m2 200,000

2 001 5904020010 Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2.  m2 200,000

3 035 938121111
Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí 
mostních říms a křídel   m2 13,200

3 Svislé a kompletní konstrukce   

4 095 326214121
Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) ze splétané 
dvouzákrutové ocelové sítě pozinkované   m3 4,000

4 Vodorovné konstrukce   
5 421941221R Úprava podlahy z plechů bez výztuh - úprava šířky   ks 8,000

6 111 451315124
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 
12/15   m2 5,040

5 Komunikace pozemní   

7 122 521272215
Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu se zřízením pomocné 
montážní lávky   kus 24,000

8 125 521273122
Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba s 
převýšením do 75 mm s 1 klínem   kus 24,000

9 129 521273222
Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž s 
převýšením do 75 mm s 1 klínem   kus 24,000

10 132 521281111 Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba   kus 2,000

11 133 521281211 Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž   kus 2,000

12 131 521283221 Demontáž pozednic s odstraněním štěrku   kus 2,000

13 142 521353111.R
Kolej z kolejnic S49 rozdělení c pražce betonové v ose - výměna - podložky 
pryžové pod patu kol., matic a dvojitých podložek   m 10,000

14 140 521371111.R
Kolej z kolejnic S49 na mostech na mostnici - nový svrškový materiál 100% 
(svěrky Skl 24, podkladnice mostnicové)   m 15,000

15 146 525010022
Rozebrání koleje stykované a bezstykové v ose jakékoliv soustavy a jakéhokoliv 
rozdělení pražců normálního rozchodu do součástí na dřevěných pražcích   m 10,000

16 145 525070011

Rozebrání koleje stykované a bezstykové na ocelových mostech jakékoliv 
soustavy a jakéhokoliv rozdělení pražců normálního rozchodu bez průběžného 
kolejového lože   m 15,000

17 545361211 Výměna pražců z betonu s žebrovými podkladnicemi   kus 6,000

18 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji   m3 15,000

19 5908005130 Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49   kus 4,000

Spojka=kus   

20 5908005230 Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49   kus 4,000

Spojka=kus   

21 162
5909032010.
R

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo 
ocelové.   hod 4,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   
22 165 985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)   m2 129,290

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

SOUPIS PRACÍ



23 183 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m   m2 140,000

24 184 941111231

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1131   m2 2 800,000

25 185 941111831

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 
10 m   m2 140,000

26 943221111
Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 
kg/m2 v do 10 m   m3 40,000

27 943221211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za 
první a ZKD den použití   m3 400,000

28 943221811
Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 
300 kg/m2 v do 10 m   m3 40,000

29 219 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm   m2 18,500

30 224 985111292
Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám odsekání betonu za plochu do 10 m2 
jednotlivě   m2 18,500

31 225 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou   m2 129,290

32 226 985131211 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným   m2 129,290

33 246 985311111
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 
10 mm   m2 110,790

34 248 985311115
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky 
přes 40 do 50 mm   m2 18,500

35 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm   m2 129,290

36 254 985564224
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, 
hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, průměru přes 10 do 16 mm   kus 70,000

99 Přesun hmot a manipulace se sutí   

37 291 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101   t 2,035

38 295 997013841

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního 
materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 120 117   t 2,586

39 282 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost do 1 km   t 7,860

40 283 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km   t 196,500

41 285 997211612
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot   t 7,860

42 297 997211621 Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km   kus 26,000

43 279 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové 
nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m   t 53,489

m Práce a dodávky M   

44 361 9903209100

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t 
příplatek za každý další 1 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu 
mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dop   kus 60,000

45 357 HZS0000002 Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr   Sh 30,000

46 359 HZS0000004 Přívěsný vozík   Sh 30,000

767 Konstrukce zámečnické   
47 311 421941221 Oprava podlah z plechů výroba bez výztuh   m2 2,900

48 313 421941321 Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh   m2 21,750

49 309 421941521 Demontáž podlahových plechů bez výztuh   m2 21,750

50 305 429172121

Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení 
mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových konzol, 
podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba 
nýtovaných, hmotnosti   kg 152,944

nové stoličky   



51 307 429172221

Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení 
mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových konzol, 
podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků montáž 
nýtovaných, hmotnosti   kg 152,944

nové stoličky   

52 303 963071121

Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické 
uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových 
konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků 
nýtovaných, hmotnosti do 10   kg 108,900

původní stoličky   

53 335 938905311 Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek očistění, nátěr, namazání   kus 4,000

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč   

54 367 030001001
Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. 
Kč)   %

55 368 060001001 Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)   %

56 370 065002001

Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle 
rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. 
Kč)   %

57 371 067002002
Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z 
celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)   %

D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce   

58 381 012002000 Geodetické práce   
soubo
r 1,000

59 373 013244001 Realizační dokumentace pro opravné práce v celkové hodnotě více jak 0,5 mil Kč   
soubo
r 1,000

60 374 013244002
Výrobní dokumentace výměny mostnic na mostě bez převýšení s rozpětím do 
10m   

soubo
r 1,000

61 375 013244021 Příplatek za každý další m délky rozpětí - projekt mostnic bez převýšení   m 5,000

VRN3 Zařízení staveniště   

62 034303000 Dopravní značení na staveništi - DIO   kpl 1,000

D4 Materiály   
63 384 5956107010 Železniční svršek-kolejnicové podpory Mostnice dub 240x240   m3 4,056

64 383 583440050 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD   t 30,000

65 388 13611309 plech ocelový černý žebrovaný S235 JR slza tl 6mm tabule   t 0,142

66 5956140050
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění pružné-
Skl24   kus 6,000

dodá ST   

67 389 133317540.R profilová ocel konstrukční   kg 168,238

68 309252910.R šroub vysokopevnostní HRC   ks 44,000

69 28616311 rohož nosná systémového podlahového topení kari síť rozměry ok 100x100mm   kus 3,000

Celkem   

souhlasí za objednatele: dne 2.3.2020





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

Dílčí objednávka č.7 Výměna mostnic na mostech v úseku Zahrádky u Č.Lípy - Česká Lípa

Objekt: SO 02 Most v km 83,475

Traťový úsek:  Lovosice - Česká Lípa

Objednatel:   OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel:   Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Místo: Česká Lípa

P.Č.
Kód 

položky
Uživatelské 

zařazení
Zkrácený popis MJ

Množství 
základní

1 Zemní práce   

1 036 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm 
pro jakoukoliv plochu   m2 200,000

2 001 5904020010 Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2.  m2 200,000

2 Zakládání   
3 079 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500   t 0,300

3 Svislé a kompletní konstrukce   
4 092 334323118 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37   m3 2,000

úložný práh pro pozednice   

5 093 334351112
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení 
z překližek, pro železobeton   m2 10,000

6 094 334351211
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění 
z překližek   m2 10,000

4 Vodorovné konstrukce   
7 099 421953211 Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné odstranění   m2 36,160

8 100 421953311 Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů trvalé výroba   m2 31,640

9 101 421953321 Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů trvalé montáž   m2 31,640

5 Komunikace pozemní   

10 122 521272215
Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu se zřízením pomocné 
montážní lávky   kus 17,000

11 123 521273111
Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba 
bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici   kus 17,000

12 127 521273211
Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž 
bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici   kus 17,000

13 132 521281111 Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba   kus 2,000

14 133 521281211 Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž   kus 2,000

15 131 521283221 Demontáž pozednic s odstraněním štěrku   kus 2,000

16 141 521327111.R
Kolej z kolejnic S49 v ose pražce dřevěné podkladnice žebrová tuhá svěrka 
rozdělení c - výměna - podložky pryžové pod patu kol., matic a dvojitých podložek   m 12,000

17 139 521371111
Zřízení koleje stykované na ocelových mostech z kolejnic (tvaru S 49) 
s normálním rozchodem bez průběžného kolejového lože na mostnicích   m 13,000

18 146 525010022
Rozebrání koleje stykované a bezstykové v ose jakékoliv soustavy a jakéhokoliv 
rozdělení pražců normálního rozchodu do součástí na dřevěných pražcích   m 12,000

19 145 525070011

Rozebrání koleje stykované a bezstykové na ocelových mostech jakékoliv 
soustavy a jakéhokoliv rozdělení pražců normálního rozchodu bez průběžného 
kolejového lože   m 13,000

20 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji   m3 10,000

21 5908005130 Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49   kus 4,000

Spojka=kus   

22 5908005230 Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49   kus 4,000

Spojka=kus   

SOUPIS PRACÍ



23 162
5909032010.
R

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo 
ocelové.   hod 3,000

767 Konstrukce zámečnické   
24 311 421941221 Oprava podlah z plechů výroba bez výztuh   m2 1,200

25 313 421941321 Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh   m2 15,600

26 309 421941521 Demontáž podlahových plechů bez výztuh   m2 15,600

99 Přesun hmot a manipulace se sutí   

27 285 997211612
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot   t 2,719

28 297 997211621 Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km   kus 19,000

29 279 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové 
nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m   t 20,823

m Práce a dodávky M   

30 361 9903209100

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t 
příplatek za každý další 1 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu 
mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dop   kus 60,000

31 357 HZS0000002 Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr   Sh 30,000

32 359 HZS0000004 Přívěsný vozík   Sh 30,000

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč   

33 367 030001001
Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. 
Kč)   %

34 368 060001001 Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)   %

35 370 065002001

Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle 
rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. 
Kč)   %

36 371 067002002
Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z 
celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)   %

D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce   

37 381 012002000 Geodetické práce   
soubo
r 1,000

38 373 013244001 Realizační dokumentace pro opravné práce v celkové hodnotě více jak 0,5 mil Kč   
soubo
r 1,000

39 374 013244002
Výrobní dokumentace výměny mostnic na mostě bez převýšení s rozpětím do 
10m   

soubo
r 1,000

40 375 013244021 Příplatek za každý další m délky rozpětí - projekt mostnic bez převýšení   m 3,000

D4 Materiály   
41 384 5956107010 Železniční svršek-kolejnicové podpory Mostnice dub 240x240   m3 3,399

42 383 583440050 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD   t 20,000

43 388 13611309 plech ocelový černý žebrovaný S235 JR slza tl 6mm tabule   t 0,059

Celkem   

souhlasí za objednatele: dne 2.3.2020



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

Dílčí objednávka č.7 Výměna mostnic na mostech v úseku Zahrádky u Č.Lípy - Česká Lípa

Objekt: SO 03 Most v km 83,745

Traťový úsek:  Lovosice - Česká Lípa

Objednatel:   OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel:   Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Místo: Česká Lípa

P.Č.
Kód 

položky
Uživatelské 

zařazení
Zkrácený popis MJ

Množství 
základní

1 Zemní práce   

1 001 5904020010 Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2.  m2 200,000

2 036 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm 
pro jakoukoliv plochu   m2 200,000

5 Komunikace pozemní   

3 122 521272215
Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu se zřízením pomocné 
montážní lávky   kus 28,000

4 123 521273111
Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba 
bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici   kus 28,000

5 127 521273211
Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž 
bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici   kus 28,000

6 132 521281111 Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba   kus 2,000

7 133 521281211 Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž   kus 2,000

8 131 521283221 Demontáž pozednic s odstraněním štěrku   kus 2,000

9 141 521327111.R
Kolej z kolejnic S49 v ose pražce dřevěné podkladnice žebrová tuhá svěrka 
rozdělení c - výměna - podložky pryžové pod patu kol., matic a dvojitých podložek   m 10,000

10 139 521371111
Zřízení koleje stykované na ocelových mostech z kolejnic (tvaru S 49) 
s normálním rozchodem bez průběžného kolejového lože na mostnicích   m 15,000

11 146 525010022
Rozebrání koleje stykované a bezstykové v ose jakékoliv soustavy a jakéhokoliv 
rozdělení pražců normálního rozchodu do součástí na dřevěných pražcích   m 10,000

12 145 525070011

Rozebrání koleje stykované a bezstykové na ocelových mostech jakékoliv 
soustavy a jakéhokoliv rozdělení pražců normálního rozchodu bez průběžného 
kolejového lože   m 15,000

13 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji   m3 10,000

14 5908005130 Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49   kus 4,000

Spojka=kus   

15 5908005230 Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49   kus 4,000

Spojka=kus   

16 162
5909032010.
R

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo 
ocelové.   hod 3,000

767 Konstrukce zámečnické   
17 311 421941221 Oprava podlah z plechů výroba bez výztuh   m2 1,330

18 313 421941321 Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh   m2 19,950

19 309 421941521 Demontáž podlahových plechů bez výztuh   m2 32,850

20 335 938905311 Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek očistění, nátěr, namazání   kus 4,000

99 Přesun hmot a manipulace se sutí   

21 285 997211612
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot   t 3,903

22 297 997211621 Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km   kus 30,000

23 279 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové 
nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m   t 20,996

SOUPIS PRACÍ



m Práce a dodávky M   
24 357 HZS0000002 Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr   Sh 30,000

25 359 HZS0000004 Přívěsný vozík   Sh 30,000

26 361 9903209100

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t 
příplatek za každý další 1 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu 
mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dop   kus 60,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   

27 349 HZS1332
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí 
specialista - MONTÉR ODBORNÝ   hod 2,000

OST Ostatní   

28 7592005120R Demontáž a zpětná montáž počítadla náprav   kus 1,000

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč   

29 367 030001001
Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. 
Kč)   %

30 368 060001001 Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)   %

31 370 065002001

Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle 
rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. 
Kč)   %

32 371 067002002
Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z 
celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)   %

D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce   

33 381 012002000 Geodetické práce   
soubo
r 1,000

34 373 013244001 Realizační dokumentace pro opravné práce v celkové hodnotě více jak 0,5 mil Kč   
soubo
r 1,000

35 374 013244002
Výrobní dokumentace výměny mostnic na mostě bez převýšení s rozpětím do 
10m   

soubo
r 1,000

36 375 013244021 Příplatek za každý další m délky rozpětí - projekt mostnic bez převýšení   m 5,000

D4 Materiály   
37 384 5956107010 Železniční svršek-kolejnicové podpory Mostnice dub 240x240   m3 4,879

38 383 583440050 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD   t 20,000

39 388 13611309 plech ocelový černý žebrovaný S235 JR slza tl 6mm tabule   t 0,065

Celkem   

souhlasí za objednatele: dne 2.3.2020
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