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-1-1- SMLOUVA O DÍLOČ. 2020/0689/OI_ORIP
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ") mezi

smluvními stranami:

1. Objednatel: Statutární město Kladno
Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Zastoupená : Tomáš Kutil, statutární náměstek primátora
IČ: 00234516, DIČ: CZ00234516
Bankovní spojení:

2. Zhotovitel: PERAT s. r. o.
Se sídlem: Karlovarská 8, 273 51 Pavlov
Zastoupená: Petr Rátonyi, jednatel společnosti
IČ:27955460 DIČ: CZ27955460
Bankovní spojení:

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných
práv a povinností při provedení díla v rámci podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran
není spotřebitelem podle §419 0Z.

2. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi
obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím
plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu
nebo jakoukoli jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany
uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

3. Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno
v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovenívěty v první § 1740 odst. 3 OZ se pro potřeby
této smlouvy o dílo neuplatní.

4. Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo
smluvní strany považují v souladu s § 558 OZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení
této smlouvy o dílo nebo právníjednání učinění na základě této smlouvy o dílo mají přednost
před ustanoveními OZ, která nemají donucující účinky.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním
způsobem podle§ 1798 a násl. OZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo
vlastní text smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého
obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a
žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel
prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje
se za slabší stranu ve smyslu § 433 OZ.



6. Pokud bude v této smlouvě o dílo použito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro
odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení
§ 1740 odst. 3 OZ se tak neužije.

7. Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo.
Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 OZ.

8. Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a /nebo zdánlivosti jakéhokoliv
právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 OZ.

I.

Předmět plnění

1.1. Předmětem plnění smlouvy je dílo: „37. MŠ nám. Rosenbauma- odstranění stodoly" dle PD,

ve stupni Bourací práce, kterou zpracoval Aleš Miller, Qualit projekty.
Zhotovitel se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad, nebezpečí a včas, objednatel
se naproti tomu zavazuje, že provedené a ukončené dílo převezme a zaplatí smluvní cenu.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v kvalitě a sortimentním složení dle sjednaného
rozsahu plnění a bude mít splněny veškeré požadavky dle technických norem, které se na
provádění díla a dílo vztahují.

II.
Čas a místo plnění

2.1. Zhotovitel je povinizn provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v Souhlasu
s odstraněním stavbv který vydal OV MMK dne 13. 3. 2020 pod č. j. OV/820/20-2/Ba a v této
smlouvě, v souladu splatnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od
objednatele a dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30- ti kalendářních dnů od
předání staveniště.

2.2. Místem plněníje: pozemek pare. č. 5, v katastrálním územíDubíu Kladna.

III.
Cena za dílo

3.1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

577:654,49 Kč bez DPH
121.307,44

Kč DPH
698.961,93 Kč včetně DPH

3.2. Tato cena je nejvýše přípustná. Sazba DPH bude uplatněna dle platných zákonů.

IV.
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Fakturace

4.1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení sjednané ceny
díla.

4.2 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu za dílo. Smluvní strany výslovně
vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

4.3. Smluvní strany sjednávají 30-ti denní splatnost faktur. Lhůta počíná běžet ode dne doručení
faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

4.4. Daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového dokladu v režimu přenesené daňové
povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

V.

Smluvní pokuty

5.1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (viz bod 3.1.) za každý
započatý kalendářní den prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu (viz. bod 2.1.
smlouvy).

5.2. Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, t.j. se zaplacením faktury, má
zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý
kalendářní den prodlení.

5.3. Pokud objednatel převezme od zhotovitele dJo, na kterém budou vyspecifikovány vady a

nedodělky, je zhotovitel povinen.uzavřít.s objednatelem dohodu v přejímacím protokolu o
termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši
0,05% z ceny díla a každý den prodlení s odstraněním vad. Tato sankce ve výši 0,05% z ceny
díla se sjednává i na případy neodstranění tzv. skrytých vad ve sjednaných termínech, které
se objeví na díle v záruční době (předpokládanéfn nároku je písemné oznámení vad
objednatelem a dohodnutý termín odstranění).

5.4. Započtení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení oproti částkám, které druhá strana
oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, není přípustné.

5.5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

VI.
Odstoupení od smlouvy

6.1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem plnění předmětu
smlouvy (viz. bod 1.1. a 3.1. smlouvy) pro okolnosti na jeho straně, t.j. i na straně jeho
poddodavatelů a toto prodlení bude delší více jak 10 kalendářních dnů, má objednatel právo
bez dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit. závazku delším jak 10 dnů je
podstatným porušením smluvní povinnosti.

6.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou
fakturovaných částek v prodlení více jak 30 kalendářních dnů.

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel dílo v rozporu se

svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani
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v přiměřené lhůtě 48 hodin mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávnění osoby na náhradu škody a na
zaplacení smluvních pokut.

VII.
Způsob provádění díla. Ostatní ustanovení

7.1. Způsob provádění díla se řídí ust. § 2589 a násl. Občanského zákoníku. Dílo bude prováděno
s ohledem na okolní prostředí.

7.2. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na
stavbě.

7.3. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých
dodávek a prací, které provádí objednatel a učinit neprodleně opatření k odstranění
zjištěných vad.

7.4. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti'a
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce
budou jeho pracovníky dodržovány.

7.5. Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady pro zhotovitele napájecí místa elektrické
energie, vody a event. dalších energií potřebných pro zhotovení díla.

7.6. Zhotovitel si na své náklady zajistí skládku pro odpad ze stavby.

Vlil.
Předání a převzetí díla

8.1. Po provedení a ukončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a

ukončené dílo.

8.2. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména
zhodnocení jakosti provedených prací a prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení
objednatele, že dílo přijímá. Jestliže objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní
strany jsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich
odůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.
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Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v rozhodnutí OV MMK a dále
v technických normách, které se na provádění díla vztahují.

9.2. Objednatel a zhotovitel si sjednávají 24 měsíční záruční dobu díla. Záruční doba počíná běžet
od prvního dne následujícího po protokolárním předání a převzetí díla.

9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady
odstranit a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Na
písemné oznámení vad (reklamací) je zhotovitel povinen do 5-ti dnů písemně reagovat.

X.

Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

10.1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předání a
převzetí díla.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními platnými právními předpisy.

11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradouszbožínebo služeb z veřejných výdajů
nebo veřejných fondů.

11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní můžou podléhat
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím ve
znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a

prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za

důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran. V souladu
s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá
smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislostise zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů
subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace
této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu
danému touto smlouvou, bez využitíjiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je
vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu
danému touto smlouvou.

Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v rozhodnutí OV MMK a dále 
v technických normách, které se na provádění díla vztahují.

9.2. Objednatel a zhotovitel si sjednávají 24 měsíční záruční dobu díla. Záruční doba počíná běžet 
od prvního dne následujícího po protokolárním předání a převzetí díla.

9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady 
odstranit a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Na 
písemné oznámení vad (reklamací) je zhotovitel povinen do 5-ti dnů písemně reagovat.

X.
Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

10.1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předání a 
převzetí díla.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními platnými právními předpisy.

11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradouszboží nebo služeb z veřejných výdajů 
nebo veřejných fondů.

11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní můžou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím ve 
znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a 
prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za 
důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran. V souladu 
s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá 
smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů 
subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace 
této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu 
danému touto smlouvou, bez využitíjiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je 
vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu 
danému touto smlouvou.



11.6 Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst 3
občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně
nemění podmínky nabídky.

11.7. Smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel
obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně,
formou dodatku k této smlouvě.

11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a

srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.

11.9. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1- oceněný položkový rozpočet předpokládaných prací, dodávek a služeb

V Kladně dne: V Pavlově



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020-31
Stavba: DEMOLICE OBJEKTU - pare. č. 5 Dubí u Kladna
KSO: CC-CZ:
Místo Datum: 21.4.2020

Zadavatel: IC:
Statutární město Kladno,Náměstí starosty Pavla 44, DIČ:

Uchazeč: IČ: 279 55 460
PERAT s.r.o. Karlovarská 8, 273 51 Pavlov DIČ: CZ27955460

Projektant: IČ: 486 94 223
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 75900513
DIČ.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. PoiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce
Cenové a technické Dodmínkv.

Cena bez DPH 577 654,49

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 577 654,49 121 307,44

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 698 961,93

Strana 1 z 2



^KAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SUuriw. .

Kód: 2020-31

Stavba: DEMOLICE OBJEKTU - pare. č. 5 Dubí u Kladna
Místo: Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Statutární město Kladno,Náměstí starosty Pavla 44, Projektant:

Uchazeč: PERAT s.r.o. Karlovarská 8, 273 51 Pavlov Zpracovatel:

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

Náklady stavby celkem 577 654,49 698 961,93

SO 01 DEMOLICE OBJEKTU 577 654,49 698 961,93 STA
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krycí list soupisu prací
Stavba:

DEMOLICE OBJEKTU - pare. č. 5 Dubí u Kladna
Objekt:

SO 01 - DEMOLICE OBJEKTU %

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IC:
Statutární město Kladno,Náměstí starosty Pavla 44, DIČ:

Uchazeč: IČ: 279 55 460
PERAT s.r.o. Karlovarská 8, 273 51 Pavlov DIČ: CZ27955460

Projektant: IČ: 486 94 223
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 75900513
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 577 654,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 577 654,49 21,00% 121 307,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 698 961,93
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^PÍTULACE CLENENI SOUPISU i-rmo
Stavba:

DEMOLICE OBJEKTU - pare. č. 5 Dubí u Kladna
Objekt:

SO 01 - DEMOLICE OBJEKTU \
Místo: Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Statutární město Kladno,Náměstí starosty Pavla 44, Projektant:

Uchazeč: PERAT s.r.o. Karlovarská 8, 273 51 Pavlov Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 577 654,49
HSV - Práce a dodávky HSV 531 173,56

1 - Zemní práce 93 238,64
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 9 368,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 059,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 217 947,87
997 - Přesun sutě 218 915,62

998 - Přesun hmot 12,34

PSV - Práce a dodávky PSV 29 780,93
712 - Povlakové krytiny 366,08

762 - Konstrukce tesařské 15 922,34

764 - Konstrukce klempířské 3 694,83

765 - Krytina skládaná 9 797,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště 16 700,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DEMOLICE OBJEKTU - pare. č. 5 Dubí u Kladna
Objekt:

SO 01 - DEMOLICE OBJEKTU
Místo: Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Statutární město Kladno, Náměstí starosty Pavla 44, Projektant:

Uchazeč: PERAT s.r.o. Karlovarská 8, 273 51 Pavlov Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

Náklady soupisu celkem 577 654,49

d HSV Práce a dodávky HSV 531 173,56

D 1 Zemní práce 93 238,64
1 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 250,00 250,00 CSURS 2020 01

-'Poznámka k souboru cen:
1, Cenyjsou určenypro odstraněnístromů v rámcipřípravystaveniště.
2 Ceny lze použít i pro odstraněnístromů ze sesuté zeminy vývratů a polomů.
3. 1/cenějsou započteny i náklady na případné nutné odklizeni kmene a větvi odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na
dopravní prostředek,

PSC 4 Průměrpařezu seměří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrovánínaměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15m, Vpřípadě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měřeníprováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-
0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5 Ceny nelze užít v případě, kdyje nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovatpříslušnýmicenami katalogu 823-1 Plochy
a úprava území.

2 K ] 112251101 Odstraněni pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000| 850,00 850,00 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:
1 Ceny lze použít ipro odstraněnípařezů ze sesuté zeminy vývratů a polomů.
2 V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.

PSC 3. Maji-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásypjam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásypjam po pařezech.
5. Průměrpařezu se měři vmístě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

KI
Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větvi stromů3

162201401 kus 1,000 25,00 25,00 CSÚRS 2020 01listnatých,
průměru kmene ořeš 100 do 300 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene ipařezu se měří v místě řezu.

PSC 2. Měrná jednotka kusje 1 strom.

4 162201411 Vodorovné přemístěni větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenůi
K kus 1,000 256,00 256,00 CS ÚRS 2020 01stromů

listnatých. Drůměru Dřeš 100 do 300 mm
Poznámka k souboru cen:

PSC
1. Průměr kmene ipařezu seměří v místě řezu.2.
Měrná jednotka kus je 1 strom.

5 162201421 Vodorovné přemístěni větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezůK kus 1,000 64,60 64,60 CS ÚRS 2020 01 |kmenů,

průměru ořeš 100 do 300 mm
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-řC Typ Kód l~Uplo

Poznámka k souboru cen:
1- Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.PSC '2. Měrnájednotka kusje 1 strom.

! 6 Vodorovné přemístěni větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dppravou Příplatek k cenám za *T~
T " • -

K 1162301931 každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 kus 14,000 20,64 288,96 CS URS 2020 01
mm
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene ipařezu se měří vmístě řezu.

PSC
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

| 7 K 162301951 Vo<3orovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za
každých dalších i započatých 1000 m ořeš 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm kus 14,000 5,60 78,40 CS ÚRS 2020 01

1

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu .PSC
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

K 162301971 Vodorovné přemístěni větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za;8
každých dalších i zaDOČatvch 1000 m Dřeš 1000 m Dařezů kmenů. Drůměru 100 do 300 mm kus 14,000 13,50 189,00 CS ÚRS 2020 01nřes
Poznámka k souboru cen:
1, Průměr kmene i pařezu se měří vmístě řezu.

PSC
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
9 K 1162751117 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 m3 126,465 156,00 19 728,54 CS ÚRS 2020 01

do 10 000 m I

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanoven!
neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru.

PSC 2 Ceny nelze použít, předepisuje-liprojekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně

vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení I

10 K 162751119 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k m3 632,325 14,5C 9 168,71 CS ÚRS 2020 01 !

ceně za každých dalších i započatých 1 00.0 m i
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru.

PSC 2. Ceny nelze použít, předepisuje-liprojektpřemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.

w 126,465*5 632,325
K ! 167151111 Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 10011 m3 126,465 32,0( 4 046,88 CS ÚRS 2020 01Im3,z hornin tfídv těžitelnosti I. skuDinv 1 až 3

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133jsou určeny pro nakládání, překládánía vykládán! na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,

PSC b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měříod pracovníhladiny vody k úrovni srovná- něho terénu vmístě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu, Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšenI výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

W ornice
W 198,056*0,2 39,611
W zemina pro zásypy
W 86,854 86,854
W Součet 126,465

12 1 K 1174151101
"Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýhI
nebo kolem obiektů v těchto vvkooávkách m3 88,042 65,00 5 722,73 CS URS 2020 01
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-řC Typ Kód

PSC

l~Uplo

Poznámka k souboru cen:
1- Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 
'2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

! 6
K 1162301931

Vodorovné přemístěni větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dppravou Příplatek k cenám za
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

kus
*T~

14,000 20,64
T " • -

288,96 CS URS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

| 7 K 162301951 Vo<3orovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za
každých dalších i započatých 1000 m ořeš 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm kus 14,000

 1
5,60 78,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu .
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

;8 K 162301971 Vodorovné přemístěni větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za
každých dalších i zaDOČatvch 1000 m Dřeš 1000 m Dařezů kmenů. Drůměru nřes 100 do 300 mm kus 14,000 13,50 189,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1, Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

9 K 1162751117
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m

m3 126,465 156,00 19 728,54 CS ÚRS 2020 01
I

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanoven! 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru.
2 Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně

10 K 162751119
vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 00.0 m

m3 632,325
I

14,5C 9 168,71 CS ÚRS 2020 01 !

i

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

w 126,465*5 632,325

11 K ! 167151111 Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100
Im3, z hornin tfídv těžitelnosti I. skuDinv 1 až 3

m3 126,465 32,0( 4 046,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládán! na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu, Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšenI výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

W
W
W
W
W

ornice 
198,056*0,2 
zemina pro zásypy 
86,854
Součet

39,611

86,854
126,465

12 1 K 1174151101 "Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
I nebo kolem obiektů v těchto vvkooávkách m3 88,042 65,00 5 722,73 CS URS 2020 01
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Poznámka k souborů cen: M
1 Ceny nelze použítpro zásyp rýh pro drenážní trativodypro lesnicko-technickémeliorace a zemědělské, Zásyp těchto rýh se oceňuje
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. Vcenách započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 10m od kraje výkopu nebo zasypávanéhoprostoru, měfarto k těžišti skládky,

PSC 3. Objemzásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukci nebo uložených vedeni i s jejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp, i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu
4 Odklizení zbylého výkopku po provedenízásypu zářezů se Šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypujam a rýh pro podzemní
vedeníse oceňuje cenami souboru cen 167Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístěni výkopku.
5. Rozprostřenízbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedenizásvoů zářezů se šikmýmistěnamipro podzemní vedení nebow 40,673+47,369 88,042

| 13 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná f 158,476 100,00 15 847,60 CSÚRS2020 01
w 88,042-1,8 158,476

i 14 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 71,300 210,00 14 973,00 CSÚRS2020 01
w 198,056*1.8-0,2 71,300

\ 15 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do m2 198,056 45,00 8 912,52ÍCS ÚRS 2020 01500
m2. ti. vrstvv do 200 mm

Poznámka k souboru cen:
1 V cenějsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

PSC 2. V ceně nejsou započteny náklady na získáni ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuti ornice.

w 9,91*17,16+4*7 198,056
16 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelností 1, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 510,000 6,80 3 468,00 CS ÚRS 2020 01

1. Cenyjsou určeny pro urovnání všech nově zřizovanýchploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, predepiše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu,

PSC 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šiřky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnánídna silničních a železničních příkopů projakoukoliv
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1: 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů strojně,
4. Cenyse zhutněnímjsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 9 368,70
Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině

17 : K 181411131 m2 510,000 15,40 7 854,00 CS ÚRS 2020 01nebo
na svahu do 1:5

:námka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovac! textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,

PSC b) travnísemeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňuji cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletía 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňuji souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou. uvažovány podmínkypro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.

w 30*17 510,000

18 j M 00572410 osivo směs travní parková kg 15,300 99,00 1 514,70 CS ÚRS 2020 01
w 510*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 15,300

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 059,09M K 348171520 Montáž oploceni z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového hmotnosti 1 m oplocení přes 30 do 50 kg m 8,210 129,00 1 059,09 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1, V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 217 947,87
20 952901411 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlenK CS ÚRS 2020 01aDpdl iakékoliv vvš.kv podlaží m2 250,000 32,70 8 175,00
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PSC

Poznámka k souborů cen: M
1 Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské, Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měfarto k těžišti skládky,
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukci nebo uložených vedeni i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp, i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu
4 Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se Šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístěni výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedeni zásvoů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

w 40,673+47,369 88,042
| 13 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná f 158,476 100,00 15 847,60 CSÚRS2020 01

w 88,042-1,8 158,476
i 14 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 71,300 210,00 14 973,00 CSÚRS2020 01

w 198,056*1.8-0,2 71,300
\ 15 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do

500 m2. ti. vrstvv do 200 mm m2 198,056 45,00 8 912,52ÍCS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 
2. V ceně nejsou započteny náklady na získáni ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuti ornice.

w 9,91*17,16+4*7 198,056
16 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelností 1, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 510,000 6,80 3 468,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování a pod. a dále, predepiše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu,
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šiřky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1: 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů strojně,
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 9 368,70

17 : K 181411131
Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině
nebo na svahu do 1:5

m2 510,000 15,40 7 854,00 CS ÚRS 2020 01
:námka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovac! textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) přípravu půdy,

PSC

w

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňuji cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňuji souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou. uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.

30*17 510,000
18 j M 00572410 osivo směs travní parková kg 15,300 99,00 1 514,70 CS ÚRS 2020 01

w

D 3

510*0,03 'Přepočtené koeficientem množství

Svislé a kompletní konstrukce

15,300

1 059,09
M K 348171520 Montáž oploceni z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového hmotnosti 1 m oplocení přes 30 do 50 kg m 8,210 129,00 1 059,09 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1, V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 217 947,87

20 K 952901411 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen
aDpd l iakékoliv vvš.kv podlaží m2 250,000 32,70 8 175,00 CS ÚRS 2020 01
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PC Typ Kód

Tktzňámka ksouboru cen: —

1 Csnu-1111lzepoužit t pro vyčištěni půdy & rovné střechy budov, pokud definitivníúprava umožňuje, aby seploché střechy používalo jako
terasy, nebo tehdy, kdyžJe nutno čistit konstrukce na těchtostřechách {světlíky, dveře spod.). Do výměry se započítávajíjednou třetinou
plochy.
2 Střešníplochyhalsesvětlíky nebo oknyse oceňujijakopodlaží cenou -1221.

pse 3 Množstvíměrnýchjednotek se určuje v m2půdorysnéplochy každéhopodlaží, dané vnějším obrysempodlaží budovy. Plochy balkonů se
přičítají.
4 v cehé -1111 a-1114jsou započtenynáklady na zameteni a umytipodtek, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a
schodištích, vyášiéni a umyti oken, dveří $ rámy. zérubnémi, umytia vyčištěnijiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacichpředmětů
5 V ceně -1221 jsou započteny náklady ob zameteni podlahy, umyti dlažeb nebo keramických podlah vpřilehlýchmístnostech, chodbách a
schodištích, umyil obkladů. schodů, vyčištěnía umytí oken a dveříšrámy a zéwbněmi, umytía vyčištěníjiných zasklených a natíraných
oloch a zařizovacich předmětů.w úklid staveniště, očištění herních prvku apcd.

w 250 250.000w Součet 250.000
21 í K 865042241 i Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 40,673 860,00, 34 978,78'lCSÚRS 2020 01
w 0,25-(15,96*8,71+3.7-6.4) 40,673

22 J K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 40,673 750,00 30 504.75ICS ÚRS 2020 01
l 23 j K eooranrpfoiovýdn sioTipxQ^a^vzpercfceícvycn^rrutKovycn neoo^TOTírovanycn^ysRyrjozroum "966071711

kus 22,000 145,00 3 190,00 ;CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenáchjsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravníprostředek

w 8+8+6 22,000
S 24 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 33,570 49,20 1 651.64ICS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:

PSC
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizeni materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.2.
V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

w 11,25+11,5+10,82 33,570
2b K 966072822 Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení přes 30 do 50 kg m 8,210 49,93 409,93 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:

PSC
1- Vcenáchjsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek2
V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků,

Vybouráni dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, slěřTostění nebo obkiadů rámů oken s křidly
26 K 968062355 m2 3,360i 85,00 285,60lCS ÚRS 2020 01 i,

dvojitých, oíochv.do 2 rri2
Poznámka k souboru cen:

PSC 1, V cenách -2244 až -2747jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VY 1,2*1,4*2 3,360
; 27 , K 968062558 m2 3,000 204,00'CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
PSC 1, V cenách -2244 až -2747jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel

W 1,5*2 3.000
Vybouráni dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn. ostění nebo obkladů vrat. plochy přes 5 m2

28 K ,968062559 m2 m 12,800 85,00 1 088,00'CS ÚRS 2020 01 |

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V cenách -2244 až -2747jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

vv 4*3,2 12,800
j 29 ; K 981511112 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdivá na maltu cementovou z cihel nebo tvárnic m3 143,079 580,00 82 985,82 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen
1. CenyJsou stanoveny na měrnoujednotkum3 skutečného objemu konstrukci.
2 Skutečnýobjem konstrukci se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišťa stropů Od celkového
objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových

PSC konstrukcía podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťcejako 3rítmetJ'ckýprůměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby ažk
nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá, U stropů s viditelnými trámyse objem trámůjednotlivěpřipočítává k objemu
stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trémy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy
schodiště a tloušťkypatrovépodesty.

Strana 6 z 9

8oocO

PC Typ

pse

Kód

Tktzňámka k so ubo ru cen: —
1 Csnu-1111 lze použit t pro vyčištěni půdy & rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když Je nutno čistit konstrukce na těchto střechách {světlíky, dveře spod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 
plochy.
2 Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňuji jako podlaží cenou -1221.
3 Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
přičítají.
4 v cehé -1111 a-1114 jsou započteny náklady na zameteni a umyti podtek, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
schodištích, vyášiéni a umyti oken, dveří $ rámy. zérubnémi, umyti a vyčištěni jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacich předmětů
5 V ceně -1221 jsou započteny náklady ob zameteni podlahy, umyti dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umyil obkladů. schodů, vyčištění a umytí oken a dveří šrámy a zéwbněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 
oloch a zařizovacich předmětů.

w
w
w

úklid staveniště, očištění herních prvku apcd.
250
Součet

250.000
250.000

21 í K 865042241 i Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 40,673 860,00, 34 978,78'lCSÚRS 2020 01
w 0,25-(15,96*8,71+3.7-6.4) 40,673

22 J K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 40,673 750,00 30 504.75ICS ÚRS 2020 01
l 23 j K 966071711

eooranrpfoiovýdn sioTipxQ^a^vzpercfceícvycn^rrutKovycn neoo^TOTírovanycn^ysRyrjo zroum "
kus 22,000 145,00 3 190,00 ;CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek

w 8+8+6 22,000
S 24 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 33,570 49,20 1 651.64ICS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizeni materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

w 11,25+11,5+10,82 33,570
2b K 966072822 Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení přes 30 do 50 kg m 8,210 49,93 409,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek
2 V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků,

26 K 968062355
Vybouráni dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, slěřTostění nebo obkiadů rámů oken s křidly

, dvojitých, oíochv.do 2 rri2 m2 3,360i 85,00 285,60lCS ÚRS 2020 01 i

PSC
Poznámka k souboru cen:
1, V cenách -2244 až -2747jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VY 1,2* 1,4*2 3,360
; 27 , K 968062558 m2 3,000

8
 

oo 
cO 204,00'CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1, V cenách -2244 až -2747jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel

W 1,5*2     3.000

28 K ,968062559
Vybouráni dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn. ostění nebo obkladů vrat. plochy přes 5 m2
m2 m 12,800 85,00 1 088,00'CS ÚRS 2020 01 |

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2747jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

vv 4*3,2 12,800
j 29 ; K 981511112 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdivá na maltu cementovou z cihel nebo tvárnic m3 143,079 580,00 82 985,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen
1. Ceny Jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukci.
2 Skutečný objem konstrukci se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů Od celkového 
objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 
konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako 3rítmetJ'cký průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k
nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá, U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 
stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trémy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 
schodiště a tloušťky patrové podesty.
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PČ Typ Kód
MPopis MJ --Ínožství J.cena

w stodolaw 0,6*(3,9*(9,91*2+17,16*2)-4*3,2) 119,008w štíty
w 9,91*5,0/2*2*0,3 14,865
VV Mezisoučet 133,873w přístavek
w 0,3*(4*2,6+4*3,6+4*(2,6+3,5)/2-1,5*1,97-2*1,2*1,4) 9,206w Součet 143,079

30 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m'3 47,369 1 150,00 j 54 474,35 CS ÚRS 2020 01

1, Cenyjsou stanovenyna měrnoujednotku m3 skutečnéhoobjemu konstrukcí.
2 Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového
objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových

PSC konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťcejako aritmetickýprůměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenbyaž k
nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá U stropů s viditelnými trámy se objem trámůjednotlivě připočítává k objemu
stropů. Totéžplatípro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy
schodiště a tloušťky patrové podesty.

w základy - odhad
w 0,8*0,9*(9,91*2+17,16*2) 38,981w 0,6*0,8*(4*2+7,0) 7,200w Mezisoučet 46,181w patky sloupků oplocení
w 22*0,3*0,3*0,6 1,188w Součet 47,369

997 Přesun sutě
31 1 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 510,362 59,00 30 111,36 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Pro volbu cenyje rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

32 K i997006519 dalžl i 2aoočatv 1 km 7 145,068 4,90 35 010,83 CS URS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Pro volbu cenyje rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

VV __________________510,362*14 'Přepočtené koeficientem množství____________________________________________________________________________7 145.068
33 | K 997013811 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadůood

kódem 17 02 01 t 1,000 760,00 760,00 CS ÚRS 2020 01 J

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů

PSC 2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně„3-
V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

w kácený strom - odhadw 1 1,000w Součet 1.000

34 K 997013847 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděnéhodo
Kataloou odpadů ood kódem 17 03 01 t 0,286 245,00 70,07 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

PSC 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpaduz katalogu 800-6 Demolice objektů

35 K 997013861 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného doI
Katalogu odpadů ood kódem 17 01 1' t i 104,212 143,00 14 902,32 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: ~
1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravitpodle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2, Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

Strana 7 z 9

PČ Typ Kód M
Popis MJ --Ínožství J.cena

w stodola
w 0,6*(3,9*(9,91*2+17,16*2)-4*3,2) 119,008
w štíty
w 9,91*5,0/2*2*0,3 14,865
VV Mezi sou čet 133,873
w přístavek
w 0,3*(4*2,6+4*3,6+4*(2,6+3,5)/2-1,5*1,97-2*1,2*1,4) 9,206
w Součet 143,079

30 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m'3 47,369 1 150,00 j 54 474,35 CS ÚRS 2020 01

PSC

1, Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí.
2 Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 
objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 
konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 
nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 
stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 
schodiště a tloušťky patrové podesty.

w základy - odhad
w 0,8*0,9*(9,91*2+17,16*2)
w 0,6*0,8*(4*2+7,0)
w Mezisoučet
w patky sloupků oplocení
w 22*0,3*0,3*0,6
w Součet

38,981
7,200

46,181

1,188
47,369

997 Přesun sutě
31 1 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 510,362 59,00 30 111,36 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

32 K i997006519 dalžl i 2aoočatv 1 km 7 145,068 4,90 35 010,83 CS URS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

VV __________________ 510,362*14 'Přepočtené koeficientem množství____________________________________________________________________________ 7 145.068
33 | K 997013811 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů

ood kódem 17 02 01 t 1,000 760,00 760,00 CS ÚRS 2020 01 J

PSC

w
w
w

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně„
3- V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

kácený strom - odhad
1 1,000
Součet 1.000

34 K 997013847 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného
do Kataloou odpadů ood kódem 17 03 01 t 0,286 245,00 70,07 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

35 K 997013861 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
I Katalogu odpadů ood kódem 17 01 01' t i 104,212 143,00 14 902,32 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: ~
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2, Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
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-rP Kód Čopis MJ Množství J .cena \czrci Cena centem vjevyon"a soosvecM^

i K i Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného997013862
Ido Katalogu odpadů ood kódem 17 01 01 t 90,661 980,00 88 847,78 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravitpodle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje indivkfuáině. ^

w 39,481+1.18 90.661
K 997013B63 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do 143,Ool

_Katalogu, odoadú ood kódem 17 01 02 t 286,730 41 002,39 :CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů
2. Uloženi odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně-

38j K 997013867 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků
1 687,97 CS ÚRS 2020 01 1zatříděného.do Kataloou odoadú ood kódem 17 01 Q3 t 11,804 143,00

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně

39 i K 997013871 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a
demoličního zatříděného do Kataloou odoadů ood kódem 17 09 04 1

7,674 850,00 6 522,90 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny. uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů
2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně.

w 510,362 510,362w -8,995 -8,995w -0,286 -0,286w -104,212 -104,212
vv -90,661 -90,661
vv -286,73 -286,730w -11,804 -11,804
vv Součet 7,674

D 998 Přesun hmot
----------------SgffiL S40 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,017 726,00 12,34 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 29 780,93
0 712 Povlakové krytiny 366.08

41 K 712300832 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé m2 28,600 12,80 366,08 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 15 922.34
42 K 762331821 Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použiti sklonu do 60'' z hranolů, hranolků, fošen, průřezové

Plochy do 120 cm2 m 46,400 25,30 1 173,92 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1 V cenách jsou započteny i náklady na očištění, vyjmutí stávajících hřebů a označeníjednotlivých prvků k dalšímu použiti.

w hambalek 100/120 mm
vv 5,1*4 20,400w pásky 100/120 mm
w 2,0*4+1,5*12 26,000
vv Součet 46,400

43 I X 762331822 Demontáž vázaných konstrukci krovů k dalšímu použiti sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové
m 332,3501 18,40 CS ÚRS 2020 01

?DlQghy Přes 120 do 224 cm2 6 115,24
Poznámka k souboru cen: ’»

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění, vyjmutí stávajících hřebů a označeníjednotlivých prvků k dalšímu použití.

W krokve 140/160
vv 7,5*2*17 255,000w 7,15*5 35,750
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-rP Kód Čopis MJ Množství J .cena \czrci Cena centem vjevy on "a soosvecM^

i K 997013862
i Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného
Ido Katalogu odpadů ood kódem 17 01 01 t 90,661 980,00 88 847,78 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje indivkfuáině. ^

w 39,481+1.18 90.661
K 997013B63 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do

_Katalogu, odoadú ood kódem 17 01 02 t 286,730 143,Ool 41 002,39 :CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů
2. Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně-

38j K 997013867 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
zatříděného .do Kataloou odoadú ood kódem 17 01 Q3 t 11,804 143,00 1 687,97 CS ÚRS 2020 01 1

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně

39 i K 997013871 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a
demoličního zatříděného do Kataloou odoadů ood kódem 17 09 04 1 7,674 850,00 6 522,90 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny. uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

w 510,362 510,362
w -8,995 -8,995
w -0,286 -0,286
w -104,212 -104,212
vv -90,661 -90,661
vv -286,73 -286,730
w -11,804 -11,804
vv Součet 7,674

D 998 Přesun hmot
40 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,017 726,00

---------------- SgffiL S
12,34 CS ÚRS 2020 01

D PSV

0 712

Práce a dodávky PSV 29 780,93

Povlakové krytiny 366.08
41 K 712300832 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé m2 28,600 12,80 366,08 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 15 922.34

42 K 762331821 Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použiti sklonu do 60'' z hranolů, hranolků, fošen, průřezové
Plochy do 120 cm2 m 46,400 25,30 1 173,92 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1 V cenách jsou započteny i náklady na očištění, vyjmutí stávajících hřebů a označení jednotlivých prvků k dalšímu použiti.

w hambalek 100/120 mm
vv 5,1*4 20,400
w pásky 100/120 mm
w 2,0*4+1,5*12 26,000
vv Součet 46,400

43 I X 762331822 Demontáž vázaných konstrukci krovů k dalšímu použiti sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové
■DlQghy Přes 120 do 224 cm2

m 332,3501 18,40 6 115,24 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: ’»

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění, vyjmutí stávajících hřebů a označení jednotlivých prvků k dalšímu použití.

W
vv
w

krokve 140/160
7,5*2*17
7,15*5
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w pozednice 160/140 mmw 4,0*2 8,000w 16,8*2 33,600w Součet 332,350
I 44 i K Í762331824 Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použiti sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové

plochy ořeš 288 do 450 cm2 m 59,360 43,20 2 564,35 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění, vyjmutí stávajících hřebů a označeníjednotlivých prvků k dalšímu použití.

w ležatýá stolice 200/220 mm
vv 2,72*2*4 21,760w vaznice 160/200 mm
vv 16,8*2+4 37,600
vv Součet 59,360

45 K Í762331826 Ďemontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použiti sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové
Dloclw přes 600 cm2 m 67,700 45,00 3 046,50 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění, vyjmutí stávajících hřebů a označeníjednotlivých prvků k dalšímu použití.

w sloupky 150/250 mm
w 3,4*2 6,800
vv vazný trám 250/250 mm
vv 5,1+9,3*6 60,900w Součet 67.700

Demontáž bedněni a laťováni bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60* se všemi nadstfešními46 I K 1762341811 m2konstrukcemi zorkeg hrubých, hoblovaných tl, do 32 mm 28,600 16,30 466,18 CS ÚRS 2020 01

47 ? K 762342812 Demontáž bedněni a laťování laťováni střech sklonu do 60° se všemi nadstfešními konstrukcemi, z latí
průřezově oíochv do 25 cm2 Dři osové vzdálenosti ořeš 0.22 do 0.50 m m2 260,832 9,80 2 556,15 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 3 694,83
48 K 76400:821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 28,600 41,50 1 186,90 CSÚRS2020 01
w 4,0*7,15 26,600

49 K. 764002801 Demontáž klempířských konstrukci závětrné lišty do suti m 11,150 9,30 103,70 CS ÚRS 2020 01
w 7.15+4,0 11.150

50 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti m 7,150 15,20 108,68 CS ÚRS 2020 01
51 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 1 716,000 1,20 2 059,20 CS ÚRS 2020 01
52 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukci svodu do suti m 14,500 16,30 236,35 CS ÚRS 2020 01

vv 3,5*2+3,5+1,5+2,5 14,500

D 765 Krytina skládaná 9 797,68
53 K 765111801 , Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti m2 260,832 28,40 7 407,63 CS ÚRS 2020 01

W 7.6*2*17,16 260,832
54----- K 765111811 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti m2 260,832 6,90 1 799,74 CS ÚRS 2020 01k
55 K 765111861 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho do suti m 17,160 24,60 422,14 CS ÚRS 2020 01

56 K 765111881 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti m 17,160 9,80 168,17 CS ÚRS 2020 01

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 700,00

D VRN3 Zařízení staveniště 16 700,00
57 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01
58 K 034103000 Oplocení staveniště m 40,000 280,00 11 200,00 CS ÚRS 2020 01
59 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01
60 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01
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w
w
w
w

pozednice 160/140 mm
4,0*2
16,8*2
Součet

8,000
33,600

332,350
I 44 i K Í762331824 Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použiti sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové

plochy ořeš 288 do 450 cm2 m 59,360 43,20 2 564,35 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění, vyjmutí stávajících hřebů a označení jednotlivých prvků k dalšímu použití.

w
vv
w
vv
vv

ležatýá stolice 200/220 mm
2,72*2*4
vaznice 160/200 mm
16,8*2+4
Součet

21,760

37,600
59,360

45 K Í762331826 Ďemontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použiti sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové
Dloclw přes 600 cm2 m 67,700 45,00 3 046,50 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění, vyjmutí stávajících hřebů a označení jednotlivých prvků k dalšímu použití.

w
w
vv
vv
w

sloupky 150/250 mm
3,4*2
vazný trám 250/250 mm
5,1+9,3*6
Součet

6,800

60,900
67.700

46 I K 1762341811
Demontáž bedněni a laťováni bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60* se všemi nadstfešními
konstrukcemi zorkeg hrubých, hoblovaných tl, do 32 mm

m2 28,600 16,30 466,18 CS ÚRS 2020 01

47 ■ K 762342812 Demontáž bedněni a laťování laťováni střech sklonu do 60° se všemi nadstfešními konstrukcemi, z latí 
průřezově oíochv do 25 cm2 Dři osové vzdálenosti ořeš 0.22 do 0.50 m m2 260,832 9,80 2 556,15 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 3 694,83
48 K 76400:821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 28,600 41,50 1 186,90 CSÚRS2020 01

w 4,0*7,15 26,600
49 K. 764002801 Demontáž klempířských konstrukci závětrné lišty do suti m 11,150 9,30 103,70 CS ÚRS 2020 01

w 7.15+4,0 11.150
50 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti m 7,150 15,20 108,68 CS ÚRS 2020 01

51 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 1 716,000 1,20 2 059,20 CS ÚRS 2020 01

52 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukci svodu do suti m 14,500 16,30 236,35 CS ÚRS 2020 01
vv 3,5*2+3,5+1,5+2,5 14,500

D 765 Krytina skládaná 9 797,68
53 K 765111801 , Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti m2 260,832 28,40 7 407,63 CS ÚRS 2020 01

W 7.6*2*17,16 260,832
54 

k----- K 765111811 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti m2 260,832 6,90 1 799,74 CS ÚRS 2020 01

55 K 765111861 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho do suti m 17,160 24,60 422,14 CS ÚRS 2020 01

56 K 765111881 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti m 17,160 9,80 168,17 CS ÚRS 2020 01

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 700,00

D VRN3 Zařízení staveniště 16 700,00
57 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

58 K 034103000 Oplocení staveniště m 40,000 280,00 11 200,00 CS ÚRS 2020 01

59 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

60 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01

Strana 9 z 9


