
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hronov Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Hronov Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 0,00

SO 01 - Oprava žel. přejezdů Hronov
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Hronov Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00000

1 K 5913235020
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 

cm
m 12,00000 0,00000 0,00000

Sborník UOŽI 01 

2019

PP

Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

provedení úkolu.

2 K 5913240020
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 

frézováním hloubky do 20 cm
m2 38,40000 0,00000 0,00000

Sborník UOŽI 01 

2019

PP

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním 

hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na 

dopravní prostředek.

15 K 9902900100
Naložení  sypanin, drobného kusového 

materiálu, suti
t 86,40000 0,00000 0,00000

Sborník UOŽI 01 

2019

PP

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti 

Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v 

případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu 

nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z 

meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z 

vlastních zásob objednatele.

3 K 9902100200

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 

objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 

t sypanin  do 20 km

t 97,15200 0,00000 0,00000
Sborník UOŽI 01 

2019

PP

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo 

výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: 

V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze 

skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z 

vlastních zásob objednatele na místo technologické 

manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní 

cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, 

úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny 

pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou 

započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního 

prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava 

z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), 

uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

4 K 9909000100
Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální 

skládku
t 10,75200 0,00000 0,00000

Sborník UOŽI 01 

2019

PP

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku 

Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení 

stavebního odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit 

regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a 

odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na 

region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

VV 38,4*0,14*2 "asf. kryt 10,75200

5 K 5913255030

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 

podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tlouštky do 

15 cm

m2 38,40000 0,00000 0,00000
Sborník UOŽI 01 

2019

PP

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, 

ložní a obrusnou vrstvou tlouštky do 15 cm. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s 

živičným na podkladu ze stmelených vrstev a na manipulaci. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

6 M 5963146020
Asfaltový beton ACP 16S 50/70 středněznný-

podkladní vrstva
t 7,06900 0,00000 0,00000

Sborník UOŽI 01 

2019

PP
Asfaltový beton ACP 16S 50/70 středněznný-podkladní 

vrstva

7 M 5963146000
Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-

obrusná vrstva
t 3,65500 0,00000 0,00000

Sborník UOŽI 01 

2019

PP
Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná 

vrstva

8 K 9902100200

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 

objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 

t sypanin  do 20 km

t 103,54800 0,00000 0,00000
Sborník UOŽI 01 

2019

PP

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo 

výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: 

V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze 

skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z 

vlastních zásob objednatele na místo technologické 

manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní 

cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, 

úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny 

pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou 

započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního 

prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava 

z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), 

uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

9 M 58981147 recyklát asfaltový frakce 8/32 t 6,42400 0,00000 0,00000 CS ÚRS 2019 02

PP recyklát asfaltový frakce 8/32
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