
REKAPITULACE STAVBY 
Kód· 200328 
Stavba: PARK SPONZORŮ - LOKALITA B 
Obiek\' 

B1 - ČástB1 

KSO: CC-CZ: 
Místo: parc č. 203/16, Havířov - Bludovice Datum: 

Zadavatel: IC: 

Statutární město Havilov DIČ: 

Uchazeč: 
Technické služby Havllov a.s. 

IC: 
DIČ: 

ProIektant: 
PROJEKCE KRUPIČKA s.r.o 

IC: 
DIČ: 

Zpracovatel. IC: 
DIČ: 

28.05.2020 

25375601 
CZ25375601 

Poznámka: ::.oupIs prac, ie sestaven s vyuzIt1m c..;enove soustavy UK::. t-'olozKy, Ktere pocnaz, z teto cenove soustavy, Jsou ve sIoupc1 ·c..;enova 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni plislušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které neJsou uvedeny plimo v soupisu prací, Jsou neomezeně dálkově k dispozic, na www.cs
urs.cz. sekce Cenové a technické oodminkv. 

Cena bez DPH 7 841187,53 

Sazba daně Základ daně Výše daně 

DPH základní 21,00% 7 841187,53 1 646 649,38 

snížená 15,00% 0,00 0,00 
---

Cena s DPH v CZK 9 487 836,91 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 

Stavba: 

Obiekt: 
81 • Část 81 

Mlsto: 

Zadavatel. 

Uchazeč: 

Kód 

200328 

PARK SPONZORŮ - LOKALITA B 

parc. č . 203/16. Havířov • Bludovice 

Statutární město Havílov 

Technické služby Havifov a.s. 

Popis 

Náklady stavby celkem 

VRN 

B1 

SO01 

SO02 
SO03 
SO04 

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY B1 • Část B1 
Část B1 

AKTIVITY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ ÚPRAVY 

HRACÍ PRVKY 

MOBILIÁŘ 
ELEKTROINSTALACE 

Datum 28.05.2020 

Projektant· 
PROJEKCE KRUPICKA 
s.r.o. 

Zpracovatel: 

Cena bez DPH ICZKJ Cena s DPH (CZKJ Typ 

7 841187,53 9 487 836,91 

301 400,00 364 694 ,00 STA 
7 539 787,53 9 123 142,91 STA 

1 715142,75 2 075 322,73 Soup,s 

4 816 220,79 S 827 627,16 Soupis 

599 200.00 725 032,00 Soupis 

409 223.99 495 161,03 Soupis 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
PARK SPONZORŮ - LOKALITA B 

Objekt: 
81 - Cást s1 

VRN -VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 

KSO: 
Mlsto: parc č. 203/16, Havírov • Bludovice 

Zadavatel: 
Statutární město Havirov 

Uchazeč: 

Technické služby Havirov a.s. 

Projektant: 
PROJEKCE KRUPICKA s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven s využitlm Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházl z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovni príslušného kalendářn ího pololetí. Veškeré další informace vymezujlcl 
popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
pllmo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. 

Cena bez DPH 

DPH Základnl 
snížená 

Cena s DPH 

Základ daně 
301 400,00 

0,00 

v 
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CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

28.05.2020 

25375601 
CZ25375601 

301400,00 

Výše daně 
63 294,00 

0,00 

364 694,00 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
PARK SPONZORŮ- LOKALITA B 

Objekt 
B1 • Cást B1 

VRN · VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 

Mlsto: 

Zadavatel 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

parc. č. 203/16. Havirov • Bludovice 

Statutárnl město Havlrov 

Technické služby Havirov a.s. 

Náklady stavby celkem 

VRN-VRN 

VRN11 - VEDLEJšl NÁKLADY STAVBY 

VRN91 - OSTATNI NÁKLADY STAVBY 

Datum: 

Pro1ektant: 

Zpracovatel: 
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28.05 2020 

PROJEKCE 
KRUPICKA s.r.o. 

Cena celkem (CZK) 

301 400,00 

301 400,00 

116 300.00 

185 100.00 



·r:A. 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
PARK SPONZORŮ - LOKALITA B 

Objekt: 
B1 - Část B1 

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 

Mlsto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

parc. č. 203/16. Havířov - Bludovice 

Statutárnl město Havllov 

Technické služby Havlřov a.s. 

Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D VRN 

D VRN11 

K VRN11-01 

pp 

p 

2 K VRN11-02 

pp 

p 

3 K IVRN11-03 

pp 

p 

4 K VRN11-04 

pp 

p 

D VRN91 

5 K VRN91-01 

pp 

6 K VRN91-02 

pp 

7 I K VRN91-11 

PP 

w 

w 
w 

w 

w 

w 

VRN 

VEDLEJŠI NÁKLADY STAVBY 
Náklady zhotovitele souvise)Ící se zaJ1šlénim provozů 
nutných pro prováděni díla - zařízeni staveniště vč. 
prací a konstrukci k zamezeni negativního vhvu 

. ~t:;:ivPhnír-.h nr~d crumo ~t;:1vPni~t~ _ 
Nák.lady zhotovitele souv1se1icf se za;1l16ním provozů nu1njch pro 
prováděni dila • za/izeni staveniSlě vč. praci a konstrukci k zamezeni 
neaativniho vlivu stavebnich oraci mimo stavemSté 
Pozn,mka k p,ololce· 
(kanceláfske/sktadovacllsociálnl obJokty, oplocen/ .staP/by, ostraha 
stavenitt6, kompletni vnitrosfttveniJlnl rozvody v$ech pottebných 
e,wug_ií vt te11Gh poplatk.ů, za11!t~fll podnitných m,tMí spotMbv) 

Náklady zhotovitele související se zaJišténim provozů 
__ n~utnvQbJlf.Q_Q_rovádění díli! -_0statní zař~ení a oráce 

Náll.lady zhotovitele souv15eJici se ?aJ1!těnim provozů nutnýr;h pro 
QtOváděni díla - ostatnl :z:aňz.enl a oráce 
JJOznamk.a k poloice· 
• zábor ve!ejn/Jho prosttanstvi + umist~nl konte1nertJ 
- zrřzenl trvalé, dotasné depome a mez1depome 
• zřfzenl pfiJetdů a ptlstupů na staven.i!t/J 
- úpravy staveni!t~ z hl&dlska bezpetnost, a ocrirany zdrav/ tfellch 

osob, ve. nutných ůpr&v pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a 
onentace 
• uspotádáni a bezp«nost staveniště z hlediska ochrany veleJn}'Cn 
Zájmů 
• dodrženi podmlnek pro provád/Jnl staveb z hlediska BOZP (vC. 

oznaC.ení stavby) a sestavttného plánu BOZP 
• dodrfováni podminek pro ochranu tivotniho prosltr,dl pli výstavbé 

- dodrtováni podmínek pro prác, s nebezpe,tnými odpady (az~st) ve 
vypmcovánl plánu nakládáni s témito odpady 
- dodrteni podmlnek - mot.nosti naJcládání s Odpady 
- spln6nl zvláštnlch potadavkú na prováděni stavby, které vytadujl 
zvlá!tní ~zp«nostnl opatMnl 
• dotasn6 I provizoml dopravnf znaCenl, osvětleni• 
(vy!iu11/+zliztMl+l1kv1dace po skot1tenl stavby} 
• doCttsn6 I provizomi oploceni • (zňzr,ni+//kv1dace po skonCenl 
$tavby) 

Náklady zhotovitele související se zajištěním provozu 

soubor 

soubor 

nutných pro prováděni díla - likvidace zarizeni soubor 
staveniště 
N3ktady z.h01ov,1ele souv1sejlcí se zaj,Stěnim pro\lOZŮ nutných pro 
pro\l.idéni díla • likvidace zařízeni staYeniité 
Poznámka k polo1.ce 
(náklady zhotovitele spoJené s kompJelni l11'.'ldaci zaňzeni stavem$16 
vt uvedet1i i/Jech dotCených ploch do b~zvadného stavu) 
Náklady zhotovitele souvisejíc! se zajištěním provozů 
nutných pro prováděni díla - likvidace zalizení soubor 
staveniště 
Úkhd 
Poznámka k po/otce 
(náklady zhotovrlefe $pojen~ s lcompletnl l1kv1dací zatízenl staven,!t6 
vC. uvec:Htnl v.tech dotten(ch ploch do bezvadni:ho stavuJ 

OSTATNI NÁKLADY STAVBY 
Náklady zhotovitele související se zajíštěním a -

I 
provedením kompletního díla dle PO a souvisejících I soubor 
dokladů - komoletačnl činnost __J__ 
N3klacty zho1ovi1ele sow,se1ici se zajišténim a p«)'Jedenim 
kompletniho dila dle PO a souviseJícir;h dokladů - kompletatni t innost 

7=>rav1ďelné čištěmplilehlých / souvisejících komunikaci 
a zoevněnýth Q19th=-_D~IQlLQobu stavbv 
Pra\ltdelné čištěni piliehfych J souv1seJltich komunikaci a z,:ie•iněných 
ploch - oo celou dob\.! stavby 
Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předáni 
staJlQ'l.a..V\'®flÍ kolaudačního souhlasu 
Zajišléní \Išech dok.ledů a revizí n1.11ných pto pfed.ini stavby a vydáni 
kolaudačního souhlasu 
"popř. í Povolení zkušebního provozu. byl-II (bude-li) zkušebnl 
provoz ve stavebním povoleni požadován. a to vč. zajištění 
p/íslušných podkladů 
"jako napr.: 
·rev1znl zprávy, výsledky zkoušek a zkušebního provozu 
(pokud bude prováděn) 
"průkaz způsobilosti urceného technického zalizeni (jsou-li UTZ 
součásti stavby) 
"stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska 
vlastníků (provozovatelů) veře1né dopravní a technické 
infrastruktury o provedeni kontroly 

"způsobu napojeni stavby (pokud byla p/edem vyžadována) 

soubor 

I 

soubor 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Množství J.cena {CZK] 

28.05.2020 

PROJEKCE 
KRUPIČKA s. r.o. 

Cena celkem {CZK] 

301400,00 

301 400,00 

116 300,00 

Cenová soustava 

1,000 59 000,00] 590:i 

1,000 24 800,oor-

1_,0_0_0~ ___ 2_1 000,00 1 

1,000 11 500,00 

4 000,00 

1,000 29 000,00 

1,000 46 000,00 

24 aoo,oo j 

21 000,00 

11 500,00 

185 100,00 

4 000,00 
l 

29 000,00_[ 

46 000,00 

7 



Kód Popis MJ Množství 

w 
•geodetická vytýčeni sítí, geometrický plán stavby, správních 
poplatků, alp. 

w , 

18 
--------,Zajištění splněni poďmínek vypl'yva11c1ch z vydaných 

l K [VRN91-12 rozhodnuti o povolení stavby dle zadávací 
___ dokume~ánu bez.oečDQS1i. _ 

pp 
ZaJiiténi splnéní podmínek vyptýva1ícic.h z vydanyeh rozhodnuti a 
povole.ni 5tevey dle zadavac.i dokumentace 1!._P.lánu bez.pečnost1 

---součinnost s ostatnimí zúčastněnymístranami : se 

9 l K [VRN91-13 zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, 
koordinálora.bezoečoosti __ _ 
Součinnost s ostatními z.ůěastnénYmi stram1ml se dstupci 
o~j!_5jnatele, pro1ektanta:-J.,DI, AD, koordinátora beze~čnostl 

pp 

-ivtasně odsouhlasenivšech už1tych vyrobl<.úlprvků, 

~ K VRN91-14 
I materíálů a technologií zástupci všech zúčastněných 
stran, požadované zadávací a projektovou 
dak11ment;,d · NYV7nRKillLÁNÍ\ _ 
Včasné odsouhlaseni v!ecl'l už.rtýc.h výrobků/prvků, mi;uerié.lŮ a 
techn0Wg1í zistup<:1 všech zúč.astnén)'ch .stn1n, požadované zadávací 
a pr0Iektovou daji;umenlaci • (VYVZORKOVA!fil_ 

pp 

11 K VRN91-21 

pp 

12 K VRN91-22 

pp 

TTechnická lešení• návrh a projednání nutných 
~ . a změn oorQ!L!:Q_ziištěnÝch v .or~hu stavbv 
Techmcká felenr - nivrh a projednáni nutných odchylek a změn op,011 

PO z11štli~~/'\lběhu s1&vt>v 
I ecnnicKa reseni - navrn a proieanani Kouz, se 
skrytými konstrukcemí, vč. nákladů souvisejících s 
technickým lešením případných kolizí stavby se 

[
skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl 
nředJmiaL ---
Techn,cká tešeni • návrti a p,ojeánini kolizt se skryt)'m1 koMtn.Jkcemi, 
vč. niJldadú souv1seJicích s technickým řešením pfípadnYch kolizi 
slavby se skrytými konstrukcemi, které prOJflktant nemohl předvidc&t 

t labezpecemol>Jěl<fu, stavernste a veskere vyoaveni , 

!
majetku tletlch osob a stavebního materiálu 
instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v 
rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení 

13 K VRN91-23 

14 

pp 

~Jj\1,::1.m ktim:::itiC'k\lch...oodmín,::.k nrnti Mc:l7pci,í 
Zabezpečeni staven1it6 a Jeho vybaveni, majetku tfetich osob a 
stavebního matenálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) 
v réma slavby proti vzniku 1akýchkolrv !kod či snííeni kval11y vh..,em 
kbmatlckVch oodminek. o,oti odcizeni 

---,--- ---~Provedeni všech zl<oušek a revizi pl edepsaných 

K VRNQ1.
31 

!projektovou a za~ávací dokumentaci, pla.tnými 
normami, návodu k obsluze• (neuvedenych v 

___L__ -----1.i@.dnntliwr.h ~nuoi<;.ech.arad\ ___ _ 
Provedení všech zkou!lek a revizi pfedepsaných projektovou a 

pp z,dávacl dokumentaci, platnými normami, havariJních plánů 
provoznich řádů. plánů úd,tby, návodů k obsluze • (neuvedených v 
~ ,dnotliVVch soucnsech pra.ci) 

u K VRN91 -41 l
uvedenTvšech pozemku, l<onstrul<ci a povrchu 
dotčených stavbou do původního stavu vč. 
protokolárního zpětného předání jednotlivým 
vlastníkům_ _ _ 
Uvedení '-Išech pozemků, konstrukci & pOvr'chŮ dotčených stavbou do 
původnihO stavu vC protokolámiho zpitného předéni jednolltvým 
vlastnikům. 

pp 

1~VRN91-51 
1 Náklady na projekčnlpráce 

..l(WQ!,nlldílenské/skutečněho provedeni stavbvl 
Naklacty na proJekčni prace (výrobníldilenské/skutečného provedeni 
stavbv) 

17 

18 

PP 

p 

Poznámka k po/otce 
- t/)'praco'nnl výrobnlldilt,nsk&ldodavatelské dokumenlace stavby -
dle poiadavků PO a zadjvac/ dokumentace vt odsouhla.senl ze 
strany autorů PDPS 
• vypracováni dokumentace ~skutetného proveCHlnl stavby- - dle 
poladavků PD • zadiv•cl dokumentace vt. odsouhlsstmi ze sl~ny 
autorů POP$ 

----zpracovan1 1otOOOiíúmema~1i : AJ rmoroKumemace 
stávajícího stavu pled zahájením stavebních prací, B) 
fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) 

fotodokumentace dokončeného dila. Pfedání 
objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací 

K VRN91-53 

1l_ 
pp 

I 
K VRN91-61 

pp 

.:..dolu tm.Pot~rt._ 
Náklady na BOZP 
Lpracovan1 fotoaol<umentace : AJ 1otarOKumentaCé 

l

stávajlcího stavu pfed zahájením stavebních prací, B) 
fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) 
fotodokumentace dokončeného díla. Pledánl 
objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací 

---iJ'in"'• 1rnonf:::11,..i 

Zpracování fotodokumentace A) folofokumentace shíva11cího stavu 
pled zahijenim stavebnich prací. B) fotodokumentace průběhu 
realizace stavby, C) fo1odokumentace dokončeneho dila. Pf&dáni 
objednatelt v pottu a forrni uvedené v zadBvaci dokumenlac, 

~ K t RN91-81 I
Vyfyčenivsech Tni.enýrských síti pled zahaJenim prac1 
vč. řádného zajištěni. Zpětné protokolární předáni 
všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. 

__ 11vf'<iPní nntl'Pmír.h nlnr.h 11n hP7YAr1nl>ho st;,v11 
Vytyčeni všech inženýrskYch siti pfed zaháJenim prací vč: fildneho 
zaJ1št6n1 Zp6tné p,01okolámi pfedini všech 1nienyrských s1tI 
,ednothvym správcilm vč uvedeni dotčených ploch do bezvadného 
stavu. 

pp 

Oslatn1nalďaay spoíené s požadavky objednatele, 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

1soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

1
soubor 

soubor 

soubor 

20 K VRN91-98 
_[

které isou uvedeny v jednotlivých článcích smlouvy o 
<1illl..ne.bQ v ZOV ookud neisou zahrnutv v souoiseecb 
OMatni náklady spoJeně s poiadavky obJednatele kleré Jsóu uveden)' 

soubor 

pp v jednoUivjeh tlincich smlouvy o ddo pokud nGJ!Ou zahmu1y v 
SOUPtseCh oraci 
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1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

l 

1,000 

1,000 

J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

6 800,00 

6 500,00 

5 700,00 

2 000,00 

8 000,00 

4 000,00 

6 700,00 

13 500,00 

.L 

15 600,001 

1 000,00 

l 

T 

1 000,00 

5 300,00 

30 000,00 

6800~ 

6 500,00 

5 700,00 

2 000,00 

8 000,00 

4 000,00 

6 700,00 

13 500,00 

15 600,00 

1 000,00 

_J__ 

1 000,00 

S 300,00 

30 000,00 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
PARK SPONZORŮ - LOKALITA B 

Objekt: 
81 - Č:ást 81 

Soupis: 
SO 01 - AKTIVITY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ ÚPRAVY 

KSO: 
Mlsto: parc. č. 203/16, Havlfov - Bludovice 

Zadavatel: 
Statutárnl město Havlrov 

Uchazeč: 

Technické služby Havífov a.s. 

Projektant: 

PROJEKCE KRUPIČ:KA s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'GS 
URS' a úrovní príslušného kalendáfnlho pololetl. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmlnky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
primo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Základ daně 
1715142,75 

0,00 

v 
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CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ:: 

IC: 
DIČ:: 

IC: 

DIČ:: 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
21 ,00% 

15,00% 

28.05.2020 

25375601 

CZ25375601 

1 715 142,75 

Výše daně 
360 179,98 

0,00 

2 075 322,73 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
PARK SPONZORŮ- LOKALITA B 

Objekt. 
01 - Cást 01 

Soupis: 
SO 01 • AKTIVITY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Místo: 

Zadavatel: 

parc. č. 203/16. Havlrov • Bludovice 

Statutárnl město Havirov 

Technické služby Havlrov a.s Uchazeč: 

Kód dílu • Popis 

Náklady stavby celkem 

HSV • Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

5 • Komunikace pozemní 

9 • Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

997 - Presun sutě 

998 • Pfesun hmot 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

28.05 2020 

PROJEKCE 
KRUPICKA s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

1 715 142,75 

1715142,75 

289 988,33 

629 899,74 

379 676,12 

100 862,07 

260 878,19 

53 838,30 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
PARK SPONZORŮ - LOKALITA B 

Objekt: 
81 • Cást 81 

Soupis: 

Miste: 

SO 01 • AKTIVITY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ ÚPRAVY 

parc. č. 203/16, Havlrov • Bludovice 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Statutárnl město Havlrov 

Technické služby Havírov a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o HSV 

o 1 

K T113107211 

pp 

PSC 

w 

2 ~113107213 

pp 

PSC 

w 
3 K 113107323 

pp 

Práce a dodávky HSV 

Zemnl práce 
Odstranění podkladu z kameniva těženého ti 100 mm 
stroině ol ořes 200 m2 
Odstranění podkladů nebo kry1ů stro1ně plochy Je-dnotl1v, přes 200 m2 

s pfemis16ním hmot na skládku na vzdálenosl do 20 m nebo s 
naložením na dopravní pros1fedek z kamenrva těženého, o U vrstvy do 

100mm 
~oznami,:a 1< souooru r;en 

1. Pro volbu cen z hlediska množstvl se uvažuje každá sovvisle 
odstraňovaná pl~ha krytu ~bo p«lklttdu steJr?~ho druhu umos1altl~ 
Odstrat111je~li se Mko/1k vrstev vozovky naJednou. ,ednotlivé Vfl'.Cvy se 

oceňuji kaldá samostatn6. 
2 Cl!!ny 
a) - 7111 at - 7113. - 7151 at -7153, -7211 at -7213 a -7311 at -7313 
IUJ poulft i ()fO odstf!ndnl pod1'.ladů nebo krytů ze !těrkoplsku, $.kvá,y 
.strosky nebo z mechanicky zpevněných zemin 
b)-7121 ,t 7125, -7161 al -7165, ·7221 a/ -7225 a -7321 al .7325 
lze poulit, pro od.stranění podkladů nebo krytů ze zt,mm 
stab1J1zovaných vápnem 
c) - 7130 at -7134. - 7170 at -7174, - 7230at-7234 a -7330 al -7334 
lze poulit i pro odstmMnl dfaieb uloiených do betonoveho loie a 
dlateb z mozaJky ulolených do cementové malty Mbo podkladu ze 
zemin stabilizovaných (;ementem. 
3 Cony lze poutřt, pro Odstranlnl podkladů nebo krytů opar~ných 
llviCnými pos/ňky nebo nátěry. 
4 CcMy odJi!ené podle tlouUky (napt do 100 mm do 200 mm) ,sou 
urCeny vldy pro celou tlou§ťku jednotJwých konstrukci 
5 V cenách nejsou zapc,tleťly náklady na zarovnán/ stytných ploch 
betonových nebo iivitných podkladů nebo krytů, kte~ se oce'1uJe 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni slytné plochy části C 01 
toho/o ceníku. Mnol,'itvi suti ziskaM ze ZiJrovnání $fyCných ploch 
podkladů nebo krytů se zvtá!ť nevykazu,e 
6. Ptemist6ní vybouraného matenalu vét$í vzdálenost, nel Jtl 
uvetMno, se oceliuJe ct.tnami soubolli cen 997 22· 1 Vodorovná 
dop,-va suti 
7. Ceny -714. , -718 , -724 a .734. nelze poulit pro odstraněni 
podkladu nebo krytu f~zoviním 

"část původniho hnště pod chodnik.!_m" 97 .5 
Odstraněni podkladu z kameniva těženého ti 300 mm 
stroině ol ofes 200 m2 _l 
Odstran6ní podkladů nebO krytů s1,01ně plochy 1ednoth11ě přes 200 m2 

s pfemisléním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naloženim na dopra11ni prostfedek z ~amemve l~!en6ho, o ti vrstvy 

o7es 200 do lOO mm 
,..,oznam,ia K souoo,v cen 
1 Pro volbu cen z hlediska mnofstvi .se uvaluje ka1dfl souvisle 
odstraf1ovoná plocha krytu nebo podkladu steJn,ho druhu samostarM 
OdstraliuJtJ•l1 se Mkolilr. vrstev vozovky naJ&dnou, Jednotlivé vrstvy $tJ 

ocefruji ktttda samostatné. 
2 ~ny 
•)-7111 at -7113. - 7151 •1 ·7153, -72'1 •t •7213a-7311 aZ-7313 
lze poutft I pro odstra~nf podkladů nebo krytů ze !térkopisku, !kváry, 
$tru.sky nebo z mechanicky zpevnén-y<:h zemin, 
b) - 7121 •t 7125, - 7161 at -7165, -7221 •l -7225 • -7321 al -7325 
lze poulit i pro od.stranénf podkladů nebo krytů ze zemm 
stabll,zovaných vápnem 
c) -7130 at-7134, -7170 al -7174, -7230 at •7234 • -7330 at-7334 
lt& poutít i pro odstraMnl dJa1eb u/ol.tmich do betonového loltt a 
dlateb z mozaiky ulolen)'Ch do cementové m;,fty nebo podkladu ze 
zemin sfabilrzovaných cementem 
3 Ceny lze povlřt I pro odstran~ni podkladů nebo A.rytů opat!&ných 
livičným, postlfky nebo nátěry. 
4 Ceny odli!ené podle tlou!fky {napl do 100 mm, do 200 mm) Jsou 
urteny vtdy pro ct1lou tlou.!fku Jednotlivjch konstrokcl. 
5. v cenách nejsou zapotteny náklady na zarovnáni stytných ploch 
betonových nebo 111/ftných podkladů nebo krytů, které se ocel1uJe 
cenami souboru cen 919 73· Zarovnání stytM plochy tást1 C 01 
tohoto cen/ku Mnolstvl suti zlskané ze zarovnáni stytných ploch 
podkladů nebo krytů se zvlA!r nevykazuje 
6 Plemlsténf vybouran6ho malttriálv větJi vzdálenost, nel Je 
uvedeno, se ocei1u,Je cenami $Ouborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti 
7. Ceny -714 • -118 , , - 724 a -734 nefle poulit pro od$/ran6nl 
podkladu nebo krytu trezovánlm 

"oblázky na původním hňšti"' 379,294 
\Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 300 mm 

__l_sir.Qi_ně ol do 50 m2 
Odstranéní pod~Jadů nebo k.ry1ů stroiné plochy Jednollivé do 50 m2 

s plemíslinim hmot na sklidku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naloienlm na dopravni pros1tedek it kamet11va hrubého drceneho, o ti 

vrstvv oies 200 do 300 mm 

MJ 

m2 

m2 

m2 

Strana 3 z 9 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

28.05.2020 

PROJEKCE 
KRUPICKA s.r.o. 

Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

97,500 

97.500 

379,294 

379,294 

40.480 1 

15.00 

I 
35,20 

90,00 

1 715 142,75 

1715142,75 

289 988,33 

1 462,50 es úRs 2020 01 

13 351,1s jcs úRs 2020 01_J 

3 643,20 es úRs 2020 01 



I 
PČ Typ Kód 

PSC 

Popis 

------POtnamxa K SOUOON CtJ"~ 
1. Pro volbu cen z flled,ska mnolstvl se uvatuJfJ lf.aldá souvisle 
odstrel'lovaná plocha krytu nebo podkladu steJn6ho druhu samoslatn6. 

Odstraflujfl-/i se Mko/1k vrsiev vozovky na1e<1nou, ,tednothv6 vrstvy S& 

ocelluJí katdl ssmost,tnl 
2. Ceny 
a)-7111 a!-7113, -7151 at -7153, -7211 ot-7213 • -7311 a! -7313 
lze poulil i pro odstran6ni podkladů nebo lr.rytů ze !t6rlc.opísl<.u, !k.váry, 
stN5ky nebo 1 me<:'1,nrcky zpevn{mých zemin, 

b)-7121 •t 7125, -7161 et -7165, -7221 a! -7225 • -7321 a/ -7325 
lze poulit i pro od.strattěnl podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizova11ých vápnem, 
c)-7130 .t -7134, -7170 at -7174, - 7230 a! -7234 • -7330 až -7334 
fze poutít I pro odstrantJni dlateb u/olených do betonového lot„ a 
dJateb z mozaiky ulotenýcfi do cementové malty nebo podkladu ze 

zemm st;;,tMllzovaných cementem 
3. Ceny lze poutft i pro odstran4nl podkladů nebo krytú opatfenych 

tiv,Cnými postfiky Mbo nátlry 
4 Ceny od/i!ené podle tlouUJr.y (napf. do 100 mm, do 200 mm) JSOU 

urteny vtdy pro celou lloulťku jednotlivých konstrukci 
5 V cen,ch ne1sou zapotleny náklady na zarovnáni styt:ných pfoch 

betonových nebo tivit:ných podkladů nebo k.rytů které se ocer'luJtJ 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni stytné plochy t:ásti C 01 

tohoto ceníku Mnotstvi suti ziskaM Z& zarovnání s~nych ploch 

podkladů nebo k.rytů se zvt,!f nevyl<azuJfJ 
6 Ptemfstlnl vybouraného materiálu v6t!I vzdálenost. Mt Je 
uvedeno, se ocel"luftt cenami souborů cen 99 7 22-1 Vodorovn/J 

doprava suti 
7. C&ny •714 . , -718 , -724. a -734 nelze pautlt pro odslnm6ni 

podkladu n&bo krytu fr,jzovánim 

w "chodník" 40,48 
• ~

342 
---oastranéní podkladu živičného ti 100 mm strojně pi do 

~··~,v,__ 50 m2 ,-.,,.,-~~ ---

pp 

PSC 

Odslraninl podkladlJ nebo ktylů !iMOJni plochy jednothvě do 50 m2 

s pfemisténim hmot na skládku na vzdileno51 do 3 m nebo s 

naloienim na dopravní pro11ředek i.i-vič.nYch, o U. vrs1vy pfes 50 do 

100mm 
,-,oznam1<a 1< $Ouooru cen 
1 Pro volbu cen z hJttd,ska mnotst'VI se uvaluje k.aidá souvisle 
od.straOOvaná plocha krytu nebo podkladu sts1n4ho druhu nmostatn6 

Odstrallu}e-1.I .se ~kolik vrstev vozovky najednou, je-dnot11vé vrsNy se 

oceltujl kaidá samostatně. 

2 Ceny 
a)-7111 ai-7113, -7151 o! -7153, -7211 •i -7213 • -7311 •! -7313 
lze pouiít; pro odstr,nlnf podJr..ladů nebo krytů ze $t,rkop1.sku, Jk116ry 

strusky nebo z mechanicky zf)flvnéných zemin. 
b)-7121 a! 7125, -7161 •i -7165, -7221 ot -7225 • -7321 at -7325 
lze poulft i pro odslraMni Podkladů nebo krytů ze zemm 

.sta~lizovanych vápnem. 
c)-7130 at -7134, -7170 al -7174, -7230 at -7234 a -7330 ,t -7334 
lze poulit I pro odstraněni dlttleb uloiených do Mtonového /ole il 
d/afeb z mozaiky ulolených do cementové malty nebo podkladu ze 
zemin stabilizovaných cementem 
3. Ceny lze poulit i pro od$t,antJnl podkladů nebo krytů o,>atr'ftných 

tiv,tnými posmky n&bo n.itt!J,y. 
4. Ceny odli!ené podle tlou!ťky (napl do 100 mm, do 200 mm) jsou 

urteny vtdy pro celou tlouJťku jednotlivých konstrukci. 
5 v cenách neJsou zap«,teny náklady na zarovnáni styCnýcri ploch 

t>etonových nebo tivJtných podkladů nebO krytů, kt&ré se ocer'luJe 
cenami s-ouborv cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy tást, C 01 

tohoto cenilu1. Mnolstvi suh získané ze zarovnáni styčných ploch 

podkladů nebo krytů H zvláU nevykazuje 
6 PltJmTM,nl vybouraného matená/u vit!/ vzdálenost. net. Je 
uvedeno, se ocehujtJ cenami souborů cen 991 22-1 Vodorovná 

doprav& .suti 
7. Ceny -714 • -718 , -724 a . 734. nelze pout1t pro odstran~ni 

podkladu nebo krytu frézovánlm 

MJ 

m2 

w -.------,- ---~·-=·c"'hodník" 40,480 
lvytrh~i obrub krajníků obrubníků stojatych m 5 K 113202111 

pp 

PSC 

6 K 1121151124 

pp 

PSC 

~ K : 122151104 

Vytrhillni obrub s vybouránim loie. s pfemistěním hmot na skl&dku na 

vzdélenost do 3 m nebo s naložením na dopravni prostredek z kfaJníků 
nebo obrubníků stoiatvch 
Poznamu k .souboru cen 
1. Ceny jsou urteny· 
a) pro vytrháni obrub, obrubniků nebo kra1niků Jakéhokoliv druhu a 
velikosb' ulotenýcl'l v Jttkfmkoliv lot, popt i s 0P'~m1 a 
vy.spárovaných Jakýmkolrv matenálem, 
b) pro obruby z dlalebnlch kostek ulotených v Jedné ladl 
2 V cen,ch ne1sou z•(XXfttny náklady na popf. nutM ~ ifténi: 
a) vytrllattých obrubnlků nebo kraJnlk.ů, které se oce„u1e cenami 
.souboro cen 979 O - Ot1.$1'nl vybouranych obrubniků, 1<.rwnlků. 

desek nebO dlků tást, C O 1 tohoto ceník.u 
b) vytrhanýcri dlatebnícri kostek, které se oceflují cenami .souboru cen 
979 07-11 otiJt6n1 vybouraných r;ffatebnlch ko.slek části C 01 tohoto 

cenil<.u. 
3 Vytrháni obrub ze dvou fad kosfek se ocelru1e 1ako dvojnásobné 
mnolstvl vytrh,nl obrub z jedné lady kostek 
4 P!emlst6nl vybouraných obrub krajnlků nebo dJalebni<;h kostek 

vtetM maten'álu z lote a spár na vzdálenost ples 3 m se ocefiuje 
cenami souboni cen 997 22-1 Vodorovn, doprava suti a vybouraných 

hmot 

1Sejmuti ornice plochy ples 500 m2 ti vrstvy do 250 mm 
s1ro101: ____ .. 
Sejmutí OMIC-8 stroJn, pi', souv1slě ploše přes 500 m2. ti vrstvy přes 
200do 250mm 
PoznSmks k souboru cen 
1. V cenách }.sou zapotteny I náklady na 
a) naloteni se1mut, omice na dopravnl pro.slř'edek 
b) vodorovné ptemlsténi n• hromady v mlst, upotlebenl nebo na 

dotasně ti trvallJ .skládky na vzd4lenost do 50 m a se slot„nlm 
2 Ceny lze poutlt i pro sejmuti podomltl. 

3 V cenách nej.sou zapotieny nlJk.lady na od~l~n6nl Mvl'loeinýcri 
plimínnm (kamenů, kor'ftnů apod), tyto práce se ocenf indiv1duiln6 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tfídy 
Jěžitelnosti I. skuoinv 1 a 2 obie_m_do 5Q0 ru3 ~tromě 

m2 

m3 

Množství 

40,480 

40,480 

40,480 

50,200 

1 745,000 

131 ,683 
l 
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J.cena [CZKJ Cena celkem {CZK] Cenová soustava 

71,00 2 874,08 es úRs 2020 01 

58,30 2 926,66 ~S ÚRS 2020 01 

14,50 25 302,50[cs ÚRS 2020 01 

11 179,8gT es úRs 2020 01 



PČ Typ Kód 

pp 

PSC 

w 
w 
w 

Popis 

Odkopávky a prokopavky nezapažene s1ro1né v hornině tňdy 

16ž.itelnost1 I skUQ1nv 1 a 2 pfes 100 do 500 m3 
Poznllmk a k. souboru cen, 

1. V cenách jsou zapotteny, n8klady na ptellozenl výkoplt.u na 

vzd,1enost do 3 m nebo nalotení na dopravnl prostfedek 

(1745+379,294-647,96-62j>O, 1 
"část původního hfišlě pod chodníkem" -97,5'0,1 
Součel 

' Hloubení rýh nezapažených ·š do 800 mm v hornině 

MJ 

8 r K 1132151102 
L~ ---~t,,_ří.dy .tě_fileJflQsU l~Sk®iJW t a 2 obiem do 50 m3 stroině 

Hloubení nezapažených rýh šiřky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do piedepsaného profitu a spádu v hom,n6 tridy těi1telnost1 I skupiny 1 
a 2 pfes 20 do 50 m3 

pp 

PSC 

w 
9 K 162351103 

pp 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 

1. V cen,ch 1sou zapotreny, náklady na plehozenl výkopk.u na 
pli~hlém terénu na vzdalenost do 3 m od podélné osy f}'hy nebo 
nalolenl na dopra vn/ prosHedek 

273,660"0,2"0,3 

i Vodorovné přemístěnr do 500 m výkopku/sypanTny z m
3 

horninv tfídv těžitelnosti I. skuoinv 1 až 3 
Vodorovn6 přemístini výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravnim prostředku, bez naloženi ")'kopku. ayšalt. se složením bez 
rozhrnuti z horniny tfidy těŽJtelnosti I skupiny 1 ai 3 na vzdálenost pies 
SOdo 500m 
Poznámka k ~ouborv cen: 
t P!emlsťuje-lf se výkopek z dotasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje s, nakládán/ yYkopku, 1 kdyt se provádi Toto ustanoveni 
neplatí, vytutuje-1, proJllkt pouliti dozt!ru 

2 Ceny nelze poulit, ptedepiSUJO•li projekt ptemlsttt výkopek na mlsto 
nepfístupné obvyklým dopravr,im pt0.slledkům, toto plemíst,11i St! 

ocefluje indillKiuálnlJ. 

Množství J .cena [CZK) 

141,433 
.9.750 

131,683_ 

16,420~---- 372.00 i 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

s 108.24 es úRs 2020 01 

16,420 

148,1031 7_1_,1_o~J ___ 10 530,12 jCS ÚRS 2020 01 l 

10 
K 

167151111 
]Nakládání výkopku z hornin tlidy těžitelnosti I, skupiny 

______b___n_3_msJQQJl1~ _ ____ __ m3 l 148.103r 
-~--

44,60 6 605,39
1
CS ÚRS 2020 01 

Nakládání, sk.Jádinl a překlidéní neulehleho vykopku nebo 5,ypan1ny 
PP strojné naklAdáni, množství pťes 100 m3, z hornin lňdy lH1telnosti I, 

sku01nv 1 ai 3 

PSC 

11
1 
~51103 

p p 

PSC 

w 

12 K 181351114 

pp 

PSC 

w 

13 K 181411131 

pp 

PSC 

Poznám/ca k souboru cen. 
1 Ce-ny -1131 at •1f331sou urteny pro nakládáni, ptekládánl a 
vylt.ládanl na vzdálenost 

a} do 20 m vodorovM; VOdorovná vzdálenost se m6ň od tc!tn,ce /odJ k 
tělnici druhé lodi, nebo k tělifti hromady na b"1hu nebo k t6b!ti 
dopravního prost~ku na suchu. 
b) do 4 m svis~, svislá vzdálenost se métř od pracovni hladiny vody k 

ůrovm srovna- nltho terénu v miste! hromady nebo v místf dopravnl 

plochy pro dopravnl prosttedelt. na sochu Uvedenou svřs/ou 
vzdálenost 4 m lze zvéWt, a to nejyY!e do 6 m, jest11te 1e vodorovnA 
vzdlilenost uvedení v bodu a) kratJI net 20 m neJměně o trojnásobek 

zv6t!enl vý$ky plf!s 4 m 
2. Mno1stvf m,mých j&dnotek se urtf v rostlém stavu horniny. 

----Wložem sypaniny z hornin soudržných do násypú 
I zhutněnvch 
Uloženi sypanin do nisypů s rozprostřenim s.ypamny ve vrstvách a s 
hrub)'m urovnáflim zhutněnyeh z hornin soudrin'feh Jak.ekolw t~ídy 
1Af1telno!itl 
Poznámka .k souboru cen 
1 Ceny lze pou1ít i pro ulo1enl sypaniny s pfedepsaným zhutMmm na 
INald $klídky, do koryt vodot&tl a do prohlubni terénu 

2. Cenu 25-1101 lze poulit i pro 
a) rozprostlenř zby1'no výkopu na místff podsypu 1am a rýh pro 

podzemnl vedeni a zálf!zů pro podzemni vedeni; loto mnot.stvl se urCI 
v m3 uloJeMho výlcopku, m~tenilho v rostlem stavil, 

b) ulot.enf výkopku do násypů pod vodou 

3. Ceny nelze poulft. 
a) pro ulotenf sypanrny do hrázi; ulotenl netli6'né sypaniny do hrázf 
se ocefluje cenami souboru cen 171 ulo1enl nettřdéných sypanin do 

hrl,zi, 
b) pro ulo1enl sypaniny do ochranných valů nebo t~ch Jejich Cástl, 
jepcht. Illka~ menll ne1 3 m Toto uloženi se oceftuje cenaml 

souboru cen 175 Obsyp obJektů. 

131,683+16,42 
Rozprostlení ornice ti vrstvy do 250 mm pi přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1 -5 stro.ině 
Rozprosli'eni a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 5 
stro1n6 pň souvtSlé ploJe pfes 500 m2, 11 vrstvy pfes 200 do 250 mm 

Pozn&m.ka k souboro <;en 
1. V cernf jsou zapotteny i náldady na plipadné nutnlt ~ml:stc!ni 
hromad nebo dOCasných $k.l&delt. na mlsto spotteby M vzdálenosti do 

50m. 
2 V ceTNt ne1sou zapotteny nák.lady na z!sUnl om,ce, tyto se ocelluji 

cenami souboru cen 121 Se1mutl om~ 

1745-505 
Založení parkovéfiotravníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1~5 -~--
zatož.eni tr.á>tniku na půdě pfedem připravené plochy do 1000 m2 
VVsevem včetni utaženi pa~ového v rovině nebo na svahu do 1:5 
Poznámka k souboru cen 

1. V cenách jsou zapotteny i náklady na pokoseni, nalolenl a odvoz 
odpadu do 20 ICI!' se slotenlm 

2. V cenách •1161 e1 -1164 MJ$0U zapotteny I náklady na 
zatravftovacl texMti 
3. V cenách nejsou zapotteny náklady na 

•! pl/pravu púdy, 
b) tra vn/ semeno, tyto náklady se oceftujl ve spec,fikaci, 

c) vypleli a zaléváni; tyto pf8ce se ocer'luJI cenami tísti C02 souborů 
cen 185 80-42 Vypletl a 185 80--43 Zal,t/ rostlin vodou, 

d) srovnáni tet6nu, tyto práce se ocet'lujl souborem cen 1811 • 
Plotnlt ůpreva terénu 

4 V cenách o sklonu svahu ptes 1.· 1 JSOIJ uvalovány podmlnky pro 
svahy blln4 schůdM, bez pout.,tl lezeckYch techmk V ptfpadiJ pou1.ifl 

lezeck)'Ch technik se tyto nákliidy ocflf'luJI indwiduáln6. 

m3 

m2 

m2 
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148,103 

148,103 

1 240,0001 

1 240,000 

1 240,0001 

118,oo l 

19,20 

11 476,15 es úRs 2020 01 

23 8oa.oo es úRs 2020 o~ 

,a nn J,-c, · --, 23 1~ URS 2020 01 



I PČ Typ Kód 

~ 1161411132 

pp 

PSC 

15~5724_10 __ 
pp 

w 
w 

Popis 

Založeni parl<ového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 ve svahy dQJ..;2_ 
Založeni travniku na půdě pfedem phpravené plochy do 1000 m2 
vVsevem véetné utaženi parkového na svahu ofes 1.5 do 1 2 
Poznáml<a k souboru cen· 
1. V cenách ,sou započteny I nlkkle,dy na pok.oHnl, na/otenl • odvoz 

odpad11 do 20 km se slotet1im. 
2. V ~n,tcl:i -1161 al.•1164 nejsou 1af)Otteny I náklady na 

zatravfiovacl lext1J11, 
3. V cenách nejsou započteny náklad}' na 
•! pllpravu půcy, 
b} ITBvn; semeno, tyto náklady se ocetJu)I ve specifilcact. 
c) vypleli a zaléváni. tyto pr'áce H oceňuJ"i cenami tá.st1 C02 souborů 

cen 185 80-42 Vypletí a 185 8~43 lal1tl tostl,n vodou, 
d) sro...,nánl tef8nu. tyto pr'ce se ocellujl souborem cttn 181 1 • 
.. Plo$n; úprava temnu. 
4. V cen.tch o sklonu svahu p/9s 1. 1 jsou uvc,továny podmlnky pro 
svahy Wtnl schůdM; bez pouliti Jezeckých technik. V plipad~ pouliti 
~teck-ých technik .se tyto nálr.lady ocefluji mdMduá1n,. 

osivo smés travnl parková 
oslvo smes travni parkové 

1240+505 
1745•0.025 'Přepočlené koe~ientem množství 

~ K [161901101 
pp 

~fení únosnosti pláně - statická zkouška 
Méleni únosnosti plini - statick.t zkouška 

~ 161951112 

pp 

PSC 

Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhiitněním 
Ůprave pláně vyrovnánim <vyškoyYch rozd1lů strojně v hornině tridy 
těžitelnost, I. skuplnv 1 al 3 :se zhu1něnim 
Poznámka k souboru cen 
1 ceny Jsou urteny pro urovnáni v.h, ch M~ zlizowmyt;h ploch (v 
zá/'ezech I na násypech) vOdorovných nebo ve $klonu do 1:5 pod 

zpevn6nl pJoch Jall.éhokoliv druhu pod humusovánl, {ne v!a 1c pro 
plochy zásypu rýh pro podlemnl vedeni) , dmovánl apod a dA!e, 

p!edep;J&-Ji projekt urovnáni plán-I z Jiného důvodu 
2. Ceny nelze poutít pro urovnáni lavic !ll'ky <JO 3 m p~roJuJlcich 
svahy, pro urovnáni dna silnitnich a teJeznitnich pfíkopů pro 
jakoukoliv !ifku dna; toto urovnáni se ocef'1111e cenami souboru cen 

182 Svahováni. 
3 Urovnáni ploch ve sklonu ples 1 · 5 se ocer'luje cenami souboru cen 
HJ2 Svahováni trvalých svahů do projflktovanjch profilů stro1M 
4. Ceny se zhutMním jsou urteny pro Jakoukolrv mlru zhutn6ni 

W 1745+379.294+40.48 
~

162151111 
Svahováni v zárezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

I ~-- --~skuomv 1 až 3 _ 
Svahováni trvatych svahů do projektoYan','ch profitů stroJné s 

PP potřebným p,emístinim výkopku pň svahováni v zátezech v hominé 

tFidV 16btelnosti I, skupinv 1 ai 3 

PSC 

f 19 K 162351134 

pp 

PSC 

o 3 

~339921132 

pp 

PSC 

w 

w 

Poznámka k. souboru cen 
1. Ceny jsou urteny pro svahovlnf v.iech nové zfizovaných ploch 
výkopů nebo n;sypů ve sklonu ples 1:5 
2 Ůprav• ploch vodorovn,Ch nebo ve sklonu do 1 · 5 se ocer'luf8 
cenami soubOru cen 181 Ůprava pláně vyrovnAnlm výUovych rozdílů 
stro,n4 

Rozprostlenl ornice pi přes 500m2 ve svahu přes 1 :5 ti' 
vrstvv do 2~ s\[_omé 
Roz.prostřeni a uroYnéní ornice ve svahu sklonu přes 1 S sUoJni pň 
souvisle ploh pfes 500 m2. U vrstvv přes 200 do 250 mm 
Poznámklt k souboru cen: 
1. V cenc§ jsou zapotteny I nAlt.lady na pffpadné nutnf ptemlstlni 
hromad nt!fbo dot.asnych skládek na místo spotteby ze vzdálenosti do 
50m_ 
2. V c.tnl nejsou započteny náklady na liskanl ornice: tyto se ocetiují 
cenami souboru oen 121 Sejmuti omice 

Svislé a kom_Rletní konstrukce 
Osazování betonových palisád do betonového základu 
~vJagě wškv orvku ores o.s doJ m 

Osazování pahsád betono't'ých v řade se nbetonovaním <vyšky 
palidctv i::,1es 500 do 1000 mm 
Poznámka k souboru cen 
1. V cenách nejsou zapotteny náklady na zlizeni rýhy nebo Jámy a na 
dodáni pal,dd, tyto se ocetiujl ve specifikaci 
2 Ceny la poutit pro palisády o 1aUmko/1 tvaru průrezu 
3 Mémoujednotlt.ou (u polotek tlslo -1 rJt at -1144) se rozum/ metr 
dltlky paliddové stény 
4 VýJkou palisády je uvalován, celková délka osazovaného prvku 

"600" 
5,3+ 1.2·2+ 10,55+ 10,52+1 + 7 ,83+ 7 ,3+3,23+5,59+4,64+5,81 + 1,8 
9+19,36+16,51 + 12,52+13,61 +3,52+9,23+5,235+ 1,92+ 17 ,76 •2, 
46+6,725+4,62 
·1000· 
11,87+3,23+5,55+5,7+11,84+1,33+14,21 +3, 11+ 13,48+3,2+6,6 
5+8,74+5,22 

W Součet 

I 
21 

l M 
59228408

_ 
1 

pa/Jsáda betonová tyčová hranatá pf/rodní 
L..L:_ ____ 120x180x600mm 

PP pel,dda betonová tyčová hranatá přirodni 120x180xe-OOmm 

w 179,53•8 'Přepočtené koeficientem množstvl 
2

2 
M ! 59228424. 1 Tl}alisáda betonovityt~ púlkulatá barevná 

l 120x18ox1ooomm 
PP pal1dda betonové tyč.olJi půlkulati barevna 120xl80:x1000mm 

w 94.13·8 'P/epočtené koeficíenlem množství 

o 5 

f:nl K 1564760114.1 

pp 

Komunikace pozemní 
- Podklad nebo kryt z kameniva nrubénoclrceného vel O 
32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 
23_o mm 
Podklad nebo kryt z kameniva hruběho drceneho vel. 0.32 mm s 
rozi:,rostřen1m a zhutnénlm, po zhutněni ti 230 mm 

MJ 

m2 

kg 

kus 

m2 

m2 

m2 

m 

kus 

kus 

m2 

Množství 

l 

505,000 

43,625 

1 745,000 
43,625 

6,000 

2 164,774 

2 164,774 

505,000 

505,000 

273,660 

179,530 

94,130 

273,660 

1 436,240 

1 436,240 

753,040 

753,040 

J.cena [CZK] 

27,60 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

13 936.oo es úRs 2020 01 

93,00 4 057, 13 I es ůRs 2020 01 

3 000,00_L 24 000,00 

16,50 40 046,32 es úRs 2020 01 

69,60 35 146,oo es úRs 2020 01 

46,20 24 341 .00 es úRs 2020 01 

609,00 

629 899,74 

166 656,94ICS ÚRS 2020 01 

160,00 229 798,40 
I 

310,00 233 442,40 

433,0SOÍ 243,00 

379 676,12 

105 231,15 
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F. KM 
Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

596211213 
Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 80 mm 

m2 433,050 260.or 11 2 593,oo es úRS 2020 01 
l s~v A J21_Qfes 300 ro2 

Kladeni dlažby z betonových zilmkovy'ch dlaidic komunikaci prn pě5i 

s ložem z kamenivil 1ěženého nebo drc.eného ti do 40 mm, s 
pp vyplněnim spar s dvoj,tým hutn~nim. vtbrovánim a se smetením 

pfebyt.eCflé:ho malerilllu na krajnici li. 80 mm skupiny A, pro plochy 

cřes 300 m2 
Poznámka k souboru cen 
1 Pro volbu cen dldeb plali toto rozd6leniť Skupina A: dlalby z prvků 
stejného tvaru, Skupina B dla1by z prvků dvou• vice tvarů MbO 
z oOrnců o plo$e Jednotl1v6 do 100 m2, Skupma C: dlalby 
obloukovitých tvani (oblouky, kruhy, apod) 
2. V c:enách jsou zapatteny i náklady na dodáni hmot pro lole a na 
dodáni malenálu na výpl/J spát 

PSC 3 V cenách ne1sou zapotteny náklady na dodáni zámkové dlatby, 
ktert se ocelluje ve spec,frkac; ztratné lze dohodttout u plochy 
a) do 100 m2 ve vý$i 3 %. 

b) ples 100 do 300 m2 ve ll'ý.š1 2 "' 
c) ples 300 m2 ve vý!i 1 ¾ 
4. tást Jole pl9safwJícl tlouU'ku 40 mm se ocelruje ce11am1 souboru 
cen 451 . •9 Pňplatek za katdýc:h dat!Jch 10 mm tlou!fky podkladu 
nebo Jote 

25 M 59245030 jdlatba tvarttverec betonová 200x200x80mm pfirodnl m2 427,635 360,00 153 948,60 _ es ůRs 2020 o.!__] 
pp dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přirodm 

w 419.25•1,02 'Pfepočtené koeficientem množství 427,63t 

26 1 M !59245226 
dlatba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

m2 1,224 619.00 I 757,66 es ůRs 2020 01 
200x100x8Qmm ba.revná 

pp dlaiba tvar obd9Inik. belonova pro nevldome 200x100x.80mm barevna 

w 4•0,3 1,200 
w 1,2•1,02 'Přepočtené koeficientem mnoistvi 1,224 

27 M 59245225 
dlalba tvar obdélnlk betonová pro nevidomé 

m2 12,852 556,00 7 145,71 esůRS2020~ 
200x100x80mm pt/rodnl 

pp d lažba tvar obd4!lnik betonová pro nevidome 200x100x80mm pi"irodni 

w 42°0,3 12,600 
w 12.6°1 ,02 'Přepočtené koeficientem množství 12.852 

-o 9 __ Ostatnl konstruk_fe a práce, bo(!ránl 100 862,07 

28 K 915231111 
Vodorovnedopravní značení přechody pro chodce, 

m2 2,100 249,00 522,90 es úRs 2020 01 
šiokv. svmbolv bílý olast 

pp Vodorovné dopravni značtiní stlikaným ptasttim p;echody pro chodce, 

šípky, svmbotv niipisy bile zakJadni 
Poznámka k souboru cen 
1 Ceny jsou u~eny (>IO d~licl čá,y souvislé t . V 1a bilé pterufované 
C. V 2a bi1', vodlcf ~ V 4 bílé. souws1, t V12b tlutá, pterutovaná t 
V12c llutá 
2 V cenách ne1sou zapotteny nAklady na· 
a) pledznatenl, tyto SS! ~flujl ce11ami souboru cen 915 6.-11 
Pledznae;enl pft!. vodorovné znateni, 

PSC b) oti!těnl vozovky, tyto se oce1'ujl cenami souboru cen 938 90-9 
Odstranlní b//Jta, prachu, nebo hhmtého nánosu s povrchu podkladu. 
nebo krytu tasti C 01 tohoto katalogu. 
3. Mnotstvl mlmých ~notek se urtuJe 
a) u cen 912 21 a 915 22 v m cUlky d6tici nebo vodicí táry (včetnl 
mezer), 
b} u ceny 915 23 v m2 stllka~ plochy bez mezer 

w "piktogram V20 - koridor pro cyklisty" 2, 1 2J..OO 

29 K 915621111 Pfedznačení vodorovného plošného značení m2 2,100 27,80 58,38 jCS ÚRS 2020 01 

PP Předmačení pro vodorovné značeni stř1kané barvou nebo provéděné z. 
nét6roy,j,ch hmot pk>iné lipky, svmbotv, náo1sv 
Pov,ámka k souboru cen 
1. Mnol.stvf měmýchjednotelc se uftUJ"" 

PSC a) pro etinu •11!1 v m cMlky d6Jicl tá,y nebo vodlciho proutku (YCemé 
mezer), 
b) pro cenu •1112 v m2 narfrané nebo stlikan6 plochy 

~ 916231213 
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

133,460 207,00 21 626.22 es úRs 2020 01 
~ stoiatého s bočnl ooěrou do lože z betonu orostého 

m 

Osazeni chodnikovtho obrubniku betonovflho se zi"izenim loie, s 
pp vyplnénim a zatrením spár cementovou maltou sto1ateho s bočnf 

opěrou z belonu orostii:ho. do loie z betonu orosteho 
Poznámka k souboru cen 
, V cenách chodnlkových obrubníků Jetatých I sto1atých jsou 
započteny pro osazeni 
~) do lol.e l kameniva t6teneho , n~klady na d<>dánl hmor pro lole tJ 
80a1100mm, 
b) do lote z betonu pro$tého J náklady 11a dodá.ni hmot pro Jole ll. 80 

PSC 
al 100 mm, v cenách •1113 a •1213 t61 náklady na zflzeni l>oCniCh 
op6, 
2. Cást lote z betonu prostého plesahujici ti 100 mm se ~tiu;e 
~nou 916 99-1121 Lote pod obrubníky, k.ra1nlk.y nebo obruby 
z dlalebnich kostek 
3 V cettách ~Jsou zapotre11y náhlady .na dodáni obrubnlků, tyto se 

oce1'uJí ve spec1fikac1. 

w 40+27, 16+44_,_35+10.46+11, 19+0,3 133,460 

31 M 159217017 obrubnlk betonový chodnlkový 1000x100x250mm m 136,129} 141,00 19 194.19 [ es ůRs 2020 01 
pp obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 

w 133,46°1,02 'P/epočtené koeficientem množstvl 136,129 

32 K 916991121 
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

m3 12,214 2 970,00T 36 215,58 es úRs 2020 01 
kostek z betonu orostéh.o 

PP Lote pod obrubníky, kraJniky nebo obruby z dla!ebnich koslek z 

betonu prostého 11 C 16120 

w (273,660+ 133.46)'0,2·0, 15 _ 12,214 

33 K 919731 122 
7 zarovnánl styčné plochy podkladu nebo krytu živičného m 4,1751 40,80 110,34 es úRs 2020 01 

ti do 100 mm 

PP 
Zarovn3ni stytne plochy podkladu nebo k.tyf.u podél vybourané tá.sll 
k.omumk~e nebo zpevniné plochy živičné ti. pře.s 50 do 100 mm 
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PC Typ Kód Popis MJ 

PSC 

[ 34 I K 919735112 

pp 

PSC 

I 35 K 938902112 

pp 

PSC 

Poznámka k .souboru cen. 
1. Pro volbu cen je rozhodujici maximálnl tfouJ(ka zarovnané .sfytM 

plochy 
2. Náklady na 110dorovnil p!Bmisténl .suti tlJY,6 Po zarovnénl .stytné 
plochy se samo.statnl neocelluJI, tyto náklady 1sou započteny vo 
vodorovfl6m plemlstlni suti provádéMm p/f od.stratiovánl podkladi.i 

nebo krytů. 

IA~ani stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 
~ní s1á„aJiciho i:ivtč.ného krytu nebo podkladu tiloubky pies 50 do 

100mm 
Poznámka k .souboru cen 
1 V cenách /.sou zapotteny ; náklady na spottebu vOdy 

CiMěnipříkopů komunikaci plikopovým rypadlem 
obiem o~nosu do 0.3 m3/m_ 
Profilace a tišléní pň~opů komunikaci pfíkopoll)'m rypadlem s 

odstraněním travna1ého pOfostu nebo nánosu, s úpravou dna a SYahů 
do pfedepsan9ho profilu a s nstotenlm na dopravní prostfodek nebo s 
p/iemístinim na hromady na vzdli!enost do 20 m nezpevninYch nebo 

zpevněných objemu nano1u pfes 0.15 do 0,30 m3/m 

Poznámka k &ouboru cen. 
1. C.ny nelze pouiit pro t i$t4nf pfrkopů zakrytych, tolo c!i!tlnf se 
oce1'uJe md1viduáln4 
2 Pto volbu ceny se Objem nánosu na 1 m cUll<y pfíkopu urči jako 
podil cellcovll'lo mnol.stvl nánosu v$ech pf/kopů objektu a JeJICh 
celkové délky 
3. V cenlch nejsou zapotleny n,klfldy na vodorovnou dopravu 
od.stran6Mho matenAlu, kttt1' se oce1'uJe cen~mi soubortJ cen 997 22-

15 Vodorovn, dop~v• .suti. 

1

36 
I K 

938902152 
;~~~;:říkopu strojně příkopovou frézou š dna přes 

~t,ni pfikopů komunikaci s odstraninim travnateho porostu nebo 

pp 

PSC 

náno!u ! naloženim na dopr.evnl prostředek nebo s plemistěnim na 

hromady na vzdilenosl do 20 m strojné příkopovou frézou pf, šífce 

dna ořes 400 mm 
Poznámka k souboru cen· 
1. Ceny nefze poulit ptO tr!tlnl plfkopů zakrytých, toto titt6nl se 

ocelruje ind1vkJuftlM. 
2. Pro volbu ceny se ob1em ninosu na 1 m délky phk.opu urCi Jak.o 
pod/I cetkověho mnolstvl náno&u v!ech plik.opů objektu a J9Jteh 
Cft/kov6 délky 
3. V cenách nejsou zapoCleny náklady na vodorovnou dopral/U 
odstran6n4ho matená/u, kteni se oce.r\uJe cenami soubofll cen 991 22· 
15 VOdorovnA dopn,va suti 

W 126,301+121.022 

m 

m 

m 

[37'K .96600121 _1 _ _ .1-IO_dstraněnl lavičky stabilní zabetonované l kus 
PP Odstraninl lavičky parkové stabilní zabetonované 

Poznámka k souborv cen 

PSC 

L38 K 966001311 
pp 

PSC 

D 997 

~ K 997221571 

pp 

PSC 

PP 

PSC 

w 

41 1 ~21645 

pp 

PSC 

42 I K 997221655 

1 V cenách j.sou započteny i nAklady na odklizeni matenA/u na 
vrdálenost do 20 m nebo nalotení na dopravnl prostf8dek.. 

Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou 
Odstranění odpadko-..6ho ko!e s betonovou pa1kou 

Poznámka k souboru cen 
1. V c~flách ,sou zapotteny; nál'.laely na odklizeni mafen~lu na 
vtdA!enost do 20 m nebo nalolenl ne dopflJvnf p,ó$ttedek. 

Pfesun sutě 

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 
Vodorovna doprava vybouran)'c.h hmot bez naloienl, ale se sloŽeriirTl a 

s hrubVm uro'lninlm na vzdétenost do 1 km 
Poznámk& k .souboru cen. 
1 Ceny Mlze poulil pro vodorovnou dopntvu vybourafJjch nmot po 

leleznic,. po vrxM nebo neobvyk.lýmr dopravním1 proslfedky. 
2. ~ n• dopra vnf d"ze pro vodorcvnou dopravu vybourených hmot 
ptekátka, pro kterou je nutno vybourané hmoty plek.lfJdat z jftdnoho 
dopravnl ho prr,sltedku na drul'lý, ocefluje se tato doprava v kaldém 
úsek.u samostalM. 

I~:tek ~O 1 km u vodorovné dopravy vybouraných ~ 

Vodorovna dopraYa vybouran)'ch hmot bez naloieni, ale se sloi.enim a 

s hnJbYm urovni.mim na vzdálenost Příplatek k ceně z.a kaidy dt1l!f i 
z.a.p0čatV 1 km i,fes 1 km 
PoznAmka k 5ouboru cen· 
1 Ceny Mlze poulit pro vodorovnou dopravu vybouranYch hmot po 
leJeznic,, po v0d4 Mbo neobvyk/Ymi dop~vnímJ pt0st~dl<y 
2. Je../f na doptavnl dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných ~mot 
ptek,tk.a, pro ktercu ~ nutno vyboura~ hmoty pl'r!lkládat z jednoho 
dopravnlho pro$th,dku na dtuhý, ocefiuje se tato dop~ va v katdém 
úseku umosl1ttn6 

316.003.14 'Přepočtené koeficientem mnoi.slvi 
Poplatek za ulozenl na skladce (skládkovné) odpadu 
asf~ltovébo..ll.ez. d~htu kód odoadu 17 03 02 _ 
Poplstek za ul-ofení s1avebnfho odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bu obsahu dehtu zatňděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02 
Poznlmka k souboru cen 
1 Ceny uv.donév souboru cen Je doporvteno upravtt podle aktuálnich 
cen mlslM plislu!né skládky odpadů. 
2. Ulotenl odpadů neuvedených v souboru cen se ocetiu1e 
lndividuá/M. 
3. V cenách je zapotftán poplatek za ukfAdinl odpadu dltt zákona 
1851'2001 Sb. 
4 Pfipadné dreenl stavebnlho odpadu Jztt ocenit cenami souboru cen 
997 00.60 Drr:enl staveQnlho odpadu z katalogu 800·6 Demolice 
ObJ&#r.tÚ. 

Poplatek za uložení na skladce (skládkovné) zeminy a 
j\amení kód odoadu 17 05 04 

kus 

Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

4,175
1 

102,000 

247,323 

247,323~ 

8,~ 

2,000_ 

316,003 

4 424,042 

4 424,042 

8,906 

357,820 

' 81,70 

72,70 

17,20 
I 

338,00 

380,00 

10,80 

400,00 

250,00 

341 , 10 es úRS 2020 01 

7 415,40 es úRs 2020 01 

4 253,96 es úRs 2020 01 

4 328,ooTcs úRS 2020 01 

676,oo es úRs 2020 01 

260 !!78, 19 

120081,14 CSÚRS202001 

--4-7 779,65Ics úRs 2020 01 

3 562,40 es úRs 2020 01 

89 455,oo es úRs 2020 01 
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Pé Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

Poplatek z, uioteni stavebního odpadu na sk:ladce (skladkovoé) 
pp zeminy a kameni zalríd6ného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04 
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedeně-1 souboni cen Je doporuteno upra vrt poole aktuáln,ch 
cen mlstM pňslu$n~ :skládky odpadů 
2. Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se ocetiuje 
lndiv,duál~ 

PSC 3. V cenách je zapotltán poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 
18512001 Sb 
4 PlipadM drctml stavebnftJo odpa<Ju lze ~emt cenami soubo,u cen 
997 00-60 Drceni stavebnlho odpadu z katalogu 800·6 Demolice 
ob~ktů 

w 366,726-8,906 357,820 

D 998 Presun hmot 53 838,30 

43 K 998223011 Plesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 277,517 194,00I 53 838,30 es úRs 2020 01 
-~dl~m 

pp Přesun hmol pro pozemní komurnkace s krytem dlaiděným dopravni 
vzdálenost do 200 m iakékohv délky ob1ektu 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
PARK SPONZORŮ- LOKALITA B 

Objekt: 
B1 - Část B1 

Soupis: 
SO 02 - HRACÍ PRVKY 

KSO: 
Místo: parc č. 203/16, Havirov - Bludovice 

Zadavatel: 

Statutárnl město Havírov 

Uchazeč: 

Technické služby Havlrov a.s. 

Projektant: 

PROJEKCE KRUPIČKA s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ŮRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ŮRS' a úrovni príslušného kalendářního pololetí. Veškeré dalšl informace vymezující 
popis a podmfnky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
primo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmlnky. 

Cena bez DPH 

DPH základnl 
snlžená 

[Cena s DPH 

Základ daně 
4 816 220,79 

0,00 

v 
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CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 

D IČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

28.05.2020 

25375601 

CZ25375601 

4 816 220,79 

Výše daně 
1 011 406,37 

0,00 

5 827 627,16 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
PARK SPONZORŮ - LOKALITA B 

Objekt: 
81 - Část 81 

Soupis: 
SO 02 · HRACÍ PRVKY 

Mlsto: parc. č. 203/16. Havirov - Bludovice 

Zadavatel: Statutárnl město Havírov 

Technické služby Havlrov a.s. Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatnl konstrukce a práce. bouráni 

931 - Vybaveni hracích ploch 

931001 - Plocha 1 
931002 - Plocha 2 
931003 - Plocha 3 

997 - Presun sutě 

998 - Presun hmot 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 2 z 6 

28.05.2020 

PROJEKCE 
KRUPIČKA s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

4 816 220,79 

4 816 220,79 

68 843,33 

115 723,48 

457 474,40 

4 045 838.00 

__ 2_ 789 500,00 
324 468,00 
123 100,00 

110 068.74 

18 272,84 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
PARK SPONZORŮ- LOKALITA B 

Objekt: 
B1 - Část B1 

Soupis: 

SO 02 • HRACÍ PRVKY 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

parc. č. 203116. Havlfov - Bludovice 

Statutární město Havllov 

Technické služby Havlrov a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o HSV 

D 

K 113107213 

PP 

PSC 

w 

2 K 122151104 

pp 

PSC 

w 
w 

3 I K I 162351103 

pp 

PSC 

4 1 K ~51111 

pp 

PSC 

s l K 1111s1103 

Práce a dodávky HSV 

Zemnl práce 
Odstraněni podkladu z kameníva těženého ti 300 mm 

~oině pi ořes 200 m2 
Odstraněni podlc.ladl. nebo k.rytů stroJn6 plochy Jednothvi ples 200 m2 
s pfemisténim hmol na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
nak>iením na dopravni prostiedek z bmenf'o'a těieneho, o ti vrstvy 
ofes 200 do 300 mm 
t-'OlnamKa K SOUDOIU cen 

1. Pro volbu cen z hl8d1sk.a mr,olstvl se uvatuje katdá souv,sle 
odstrat,ovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatné. 
Odstrtu"iu1&•J1 se Mkol,k vrt.lev vozovky 11a1&dnou, JMit'IOtlt~ vt.ftvy se 
ocet'luJi každá samostatné. 

2. Ceoy 
a) -7111 ai-7113, -7151 ai -7153, -7211 ai -7213 a -7311 až .7313 
fZtJ pout!t I pro odstraMnf podkladů neb<> kryt.ů ze 4tlrl<oplsku, Jlo:váty, 
strusky nebo z mechanicky zpevnéných zemin, 
b) -7121 at 7125, -7161 at -7165, -7221 at -7225 a -732 1 al -7325 
lze poulit i pro odstranénl podkladů nebo krytů ze zemin 
stabílřzovaných vápMm, 
c)-7130 ai •7134, -7170 ai -7174, -7230 at -7234 a -7330ai -7334 
lze poulit, pro odstran,ni dlateb ulotených do betonoviho lote a 
dlaleb z mozaiky uJotenYch do cementové malty nebo podkladu ze 
zemin slabd,zovaných cementem, 
3. Ceny lze poutit i pro odstraněni podkladů nebo krytů opath,ných 
l.1vltnými po.s.thk.y ,1ebo t1Até,y 
4 Ceny odli$ené podle tlouUky (napf do 100 mm, do 200 mm) Jsou 
urteny v1.dy pro celou tlou!ťku Jednotlivých konstrukci 
S. V cenách nejsou zaf)OCteny náklady na zarovninl styCných ploch 
Mionových n.bo hvitných podkladů nebo k.rytů, které .s.e ocetluJO 
cenami .soubo,u cen 919 73- Zarovnáni stytné plochy Cá.st, C 01 
toho/o ceniJcu. Mno1stvi suti ziska~ ze zarovnáni styl!ných ploch 
podkladů nebo krytů H zv/a$f nevyhzuje 
6. Pfemlsi6nl vybouraného matená/u vtfl.!i vzdálenost, nefJe 
uvecJeno, se ocer'luJO cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti. 
7. Ceny -714 , -7'8. -724. a -734. nelze poutít pro ocJ.stran6nř 
podkladu nebo k,ytu frézovánlm. 

"část původního hfišlé pod novým hi'ištém" (379,294-97 ,5) 
j Odkopávky a prokopáv_ ky nezapažené v hornině tlídy 

_ilěžitelnosti I. sku_oin_'l_j a 2~ obiem do soo~m;} stroině 
Odkopávky a prokop.éivky nezapalené stroJnli v hornině tfídy 
téiitelnosl.J I skuoinv 1 a 2 pfes 100 do 500 mJ 
Poznámka k souboru cen: 
1 V cenách Jsou zapott~ny, nák.fady na plehozenl výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo nalotenl na dopravni prost.ledek. 

·multifunkčnl hMlé" (647,96+62-281 ,794)•0,3 
Součet 

Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z 
. h9rninv třídv těžitelnosti I. skuoi1Jv 1 až 3 
Vodorovně- pfemistění V')'kopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravnim prost;edku, bez naloženi V'fkopku avšak se sk>ženim bez 
rozhrnuti z hommy ttidy 1étrtelnost1 I skuprny 1 ai 3 na vzdalenost pi'es 

50 do 500 m 
Pozn&mka k souboro cen 
1. Plemlsťuje~li se V'fkopek z dotasn}'Ch skládek vzdálených do 50 m. 
neocefluJe se nakfadánl výkopku, 1 kdyt se provádl Toto ustanoveni 
neplatl, vy/uéuje-li P10Jekt pout1tl dozerv. 
2 Ceny nelzt, poutlt, p~J"suje-/1 pro1ekt phlmíst,t l/ykope1'. na mlsto 
nepffstupné obvyklým dopravnlm prostfedkům. toto pfemíst6nf se 
oce1tu1e if101vkiuAln~ 

Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnostíT,skupiny 
1 až 3 ořes 100 m3 
Nakládán!, skJád&ni a překJid.ini neulehleho V'j1(opku nebo sypaniny 

strojně nakládáni, množstvi ptes 100 m3, z hornin lli<fy těiitelnosh I. 
skupiny 1 až 3 
Poznámka k souboru cen 
1 Ceny -1131 al -1133 ,sou utteny pro nakládáni. pfekládáni a 
vykládáni na vzdálenost 
a) do 20 m vodorovn6 vodorovná vzdáltmost se mlJ!i od tétnice lodi k 
tětnici druhé lodi. nebo k f6t1$t"i hromady na bh,hu nebo k. l6t1$ti 
dopravniho prostfedku na suchu, 
b) do 4 m svisle; SVISiá vzdáleno.st se měň od pracovní hladiny vody 1c 

úrovni srovna• ného tef9nu v mlst6 hromady nebo v místě dopravnl 
plochy pro dopravnl prostfedek na suchu Uvedenou .s.v/slou 
vzdSleno.s.t 4 mlze zvétl,t, a to neJvýle do 6 m, iestJite Je vodorovna 
vz.dalenosl uvedená v bodu a) lcraUI nel 20 m ne1ménl o tro1násobek 
Ml$enl výlky ples 4 m. 
2. Mnotstvi mf mých J~notek se urtl v rost/lJm stavu horniny 

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
..zmm,ěnvch . 

MJ 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZK] 

281 ,794 

261,794 

128,450 

128,450 
128,450 

128,450 

128.450L 

128,450 

35,201 

84,90 

71,10 

28 05.2020 

PROJEKCE 
KRUPIČKA s .r.o. 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

4 816 220,79 

4 816 220,79 

68 843,33 -, 
9 919,15 es úRs 2020 01 

r , 
10 905,41 es URS 2020 01 

9 132,00 es úRs 2020 01 

5 728,87 fS ÚRS 2020 01 

1s 1s1.10 es úRs 2020 01 



~ Typ 

pp 

Kód Popis MJ 

PSC 

sT K 181901101 
pp 

o 5 

~!ení sypanin do násypů s rozproštfenim sypaniny ve vrstv.'tch a s 
hrubYm uroYnéním zhutněných z. hornin soudrin)'ch jakěkol1v tfidy 
těZitelnosti 
Pozn•mka k souboru cen· 
1 Ceny /ze poulit i pro ulotenl sypaniny .s pledepuným zhulnlnim na 
trvalé skládk.y, do koryt vodoteti • do prohlubni terénu. 
2. Cenu 25-1101 lze poutít i pro 
a) rozprost'9nl 1by1'h0 vykopu na mls~ po zásypu jam a rýh pro 
podzemnl vedeni• ziltezů pro podzemnf vedení, toto mnotuvl se urti 
v m3 uloieMho výkopku, m818ného v t'O$tlém stavu. 
b) ulotenl V'ykopku do násypů pod vodou 
3. Ceny MIZII poulit. 
a) pro ulolenl sypaniny do h1'zl, ulolenl netňd6n6 sypaniny do hr/Jzl 
se oce„uJe cenami .souboru cen 171 uloženi netfí<Mných sypanin do 
hrázi, 
b) pro uloženi $ypanmy do ochrannych valů nebo léch jeJ;ch tAstl, 
JfJJ;c!Jl Jitka~ menJi net 3 m Toto uloteni se ocel1u1e cenami 
souboru cen 175 Obsyp objektů 

I Měření únosnosti pláně - statická zkouška 

Méřeni úno.snO$b pléni - statJ:cká zkouška 

Komunikace pozemní 

kus 

7 K 564750111 .1 1 
Podklaaneookiyt z kameniva hrubého drceného vel. 0-
32 mm s rozprostlenim a zhutněním, po zhutněni ti. m2 

pp 

w 

150mm__ 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel 0.32 mm s 
roz.prosttenim a zhutninim, po zhutnění ti 150 mm 

647,96+62 

o 9 __ ---,-;Os!_atní konstrukce a práce, bouráni__ 

r 08 
r. K 

936009121
, 1 J Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hfišti m2 u_ l!oušt'ky 40 cm z drevol šlěokv ~ 

PP Bezpečnoslnf dopadova plocha na dětském hřišti tloušfky 40 cm z 

dievni !lěnkv 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1 v cenách jsou zapoCteny i nlklady na: 
a) zemnf práce s odhozem vý'kopku na vzdálenost do 3 m. 
b) polobnl geotext1l1e 
2. V cenách nejsou zapot:teny náklady na 
a) zflzeni obrubnlku. tyto se oeelluif cenaml tást1 A02 katalogu 823· 1 
Plochy a úprava územ/, 
b) odklizeni vý'kopku, tyto se oceflu1f cenami htalogu 800-1 Zemni 
práctJ. 

W "hMlě 2-5 ler 244, 18 
W "hMlě 2-12 ler 403.78 
w Součet 

9 
K 936009122-----i-Bezpečnostní do~adová plocha venkovní na dětském 

1 __ tillšliJI 40 cm z 01sku 
pp 

PSC 

o 931 

@[K j931000001 
pp 

0t<1931000002 
pp 

o 931001 

Bezpečnostní dopadové plocha na dělském hiíštt tloušťky 40 cm z 
plsku 
Poznámka k souboru cen. 
1. V cenéch J;sou zap~teny I nAk1ady na 
a} zemni práce .s odhozem výkopku n11 vzdA!enost do 3 m. 
b) pololenl (lflote~li" 
2. V cenách nejsou zapotteny náklady na. 
a) z/lzt1nf obrubnlku, tyto se ocefJujl cenami Cá;str A02 katalogu 823-1 
Pto<;hy a úprava ůzeml, 
b) odklizen/ \')'kopku, tyto se oceliujl cenami katalogu 800-1 Zemnl 
pf'áce 

Vybavení hraclch_2!_<:>ch 
Montáž vybavení hracích ploch 

Mont.U vybaveni hracich ploch 

Doprava vybavení hracích ploch 

Doprava vybaveni hraclch ploch 

Plocha 1 

10 M l spc9310011 - Lanové centrum 
PP Lanov• centrum 
w Parametry: 
W - min. 7 ks dvoupatrových věži 
w - min. výška podesty 1, patra u věze se schody je 199 cm 
W • min. výška zbývajících 6 ks podest 1. patra u věži je 2, 1 m 
w -min. výška podest 2. patra je 4,3 m 
W - min. 4 ks věži kry1y střechami 
W - min, průměr stojin 150 mm 
w - min, 12 ks lanových cest z toho: 
w -min, 2 ks úzká lávka v min. šířce 40 cm 
w . min 1ks. lávl<y s deskami v min. šiřce 40 cm 
w . min. 2 ks širokých lávek v min, šířce 60cm 
W • min. 1ks lávky s min. 2 ks průlezným, kruhy 
W - min. 1 ks lávky s p/ičkami 
W • min, 2 ks lávky s příčnými kulatinami 
W • min, 1 ks lávky s podélnými kulatinami 
W - min, 1 ks lampového lana 
W • min. 1 ks lávky s cik-cak p/ičkam, 
w -min 1 ks kladiny 
w - kryti 6 ks lávek a schodů z bočních, spodních a vrchních stran 

PP (polypropylen) lanovou sili o min. průměru S mm 

w 

w 

w 

w 

- kryti 6 ks lávek a schodů je z bočních a vrchních stran PP 
(polypropylen) lanovou sílí o min. průměru S mm 
· min. 4 nerezové drátěné tunely propojující věže o min. 
průměru 900 mm 
- min, 1 ks točitého nerezového schodiště sloužící k propojeni 
prvního patra s druhým patrem ve věži, min, průměr schodiště 
1200mm 
• min 1 ks tubusu z PE (polyethylen) umístěné ve výšce 
podesty 1. patra v min výšce 2, 1 m 

m2 

soubor 

soubor 

SOUDO 

Množství 

6,000 

709,960 

709,960 

647,960 

244,180 
403,780 
647,960 

62,000 

, .oooT 

1,000 

1,000 
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava I 

3 000,001 

163,00 

640,00 

690,00 

692 500.00[ 

116 270,00 

2 789 500,00 

18 000,00 
,L__ 

115 723,48 

115 723,48 

457 474,40 

414 694,40 

42 780,0o1cs ÚRS 2020 01 

4 045 838,00 -- T 
692 500,00 

116 270,001 

2 789 500,QQ__ 

2 789 500,00 



PČ Typ Kód Popis 

11 

12 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

- min. 1 ks tobogánu z PE (polyelhylen) umisténého ve výšce 
podesty 2. patra v min. výsce 4,3 m 
Materiál: 
- drevo akát 
- bariéry z desek akátového dřeva 
- schodiště nerezové 
- tubus a tobogán z polyethylenu 
- lano lampové 
- lanové sítě z polypropylenu 
1 

o 931002 Plocha 2 
M ls~

9310021 
Houp~čka s lampovým lanem- způsob houpán/jako r= __ beranidla 

PP HoupatJ(a s lampovým lanem - způsob houp3ni jako beranidla 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 
w 
~ M _2PC9310022 
PP 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Parametry: 
- min. výška volného pádu 1,6 m 
- min. průměr stojin a břeven 120 mm 
- min. průlez tampového lana je 130 mm x 130 mm 
- min. délka lampového tana je 5.5 m 
Materiál: 
- dfevo akát 
- lano - tampové 
- lanové závěsy z PP (polypropylenu) lan s ocelovým kordem o 
min. průměru 16 mm 
- uchyceni lar.ových závěsů nerezovými závěsy 
1 

Vahadlová houpačka 
Vahadloví houpačka 

Parametry: 
- min. výška volného pádu 1 m 
- min. průměr stojin a břeven 120 mm 
Materiál: 
- dlevo akát 
- madla nerezová 
1 

MJ 

soubo 

souoo -

13 M lspc9310023 _[ Multifunkčnl sestava 
Multlfunktni sestava 
Parametry: 

· souoo · 

pp 

w 
w 
w 
w 
w 

w 

w 
w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

o 931003 
14 M 931003001 

pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 

w 

w 
w 
w 
w 

D 997 
15 K J997221571 

PP 

PSC 

- min. výška volného pádu 2,25 m 
- min. 1 ks věže s min. výškou podesty 
- min. průměr stojin a břeven 120 mm 
- min. 2 ks lezeckých stěn 
- min. 1 ks šikmé rampy s ručkovánlm PP (polypropylen) lanem 
s min. průměrem 22 mm 
• min. 1 ks nerezové skluzavky 
• min. 1 ks požární tyče 
- min. 1 ks tabule na kresleni z HPL (vysokotlaký) laminátu 
- min. 1 ks zábradlí 
- min. 2 ks řetízkových houpaček 
- min. 1 ks tzv. ptačího hnízda o min. průměru 1300 mm s 
pojistnými závěsy 
- min. 1 ks lanového žebliku 
- min. 1 ks lanové sítě o výšce 2 000 mm 
- min. 3 ks hrazd 
- min. 5 ks ručkovacich madel 
- min. 1 ks dřevěného schodiště 

Materiál: 
- dlevo akát 
- tyče nerezové 
- nerezová skluzavka 
- sliechy věži z desek z akátového dfeva 
1 

Plocha 3 
Vybaveni plskoviSté 
Vybaveni piskoviště 

- min. 1 ks pultu v minimální výšce 100 cm. 
- min. 2 ks pultu s výsypkou v minimální výšce 100 cm, 
- min. 4 ks sil. 
- min. 1 ks plochy pro nakládáni plsku, 
• min. 1 ks váhy, 
• min. 2 ks zásobníku. 
Materiál: 
- sloupy a nosné konstrukčnl části z mimostředového 

smrkového hranolu 95 x 95 mm. ostatní hranaté profily z 
mimostředového smrkového dřeva, 

Uaková bezchromová impregnace, povrchová úprava 
tenkovrstvou lazurou 
. kovové části z nerez oceli s piskovaným povrchem, 
- kotveni žárové pozinkovanými kotevními prvky. 
- zakryti horních částí sloupů krytkami z Polyetylen 
1 

Presun sutě 
jVodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 
Vodorovnli doprava vybouranych hmot ~z nalo!eni, ale se složením a 
s hrub'(m urovn&nim na vzdélenosl do 1 k.m 
Pozn,ml<a k .soubon.1 cen 
1. Ceny nelze poutít pro vodorovnou dopravu vybouran'ich hmot po 
z.e~zmci, po vodl nebo neobvyklými dopravnlm1 prostledky 
2 .Jft-li na dopnJVnl dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 
pteUtJ<.a. pro kterou je nurno vyboun,MJ hmoty ptek.fádat z Jednoho 
dopravnfho prost~ku na druhý, oc.lluIe 3:e tato doprava v k.ald,m 
úsekv samostatntf 

SOUDO 
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Množství 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

140,897 

J.cena [CZK] 

102 168.00 I 

16 500,00 

Cena celkem [CZK] 

324 468,00 

102 168,00 

16 500,00 

205 800,00~ ___ 2_0_5_800,00 

---'-'12=3'-100,0Q.,. 
123 100.00 i 123 100.00 

-----

110068,74 

Cenová soustava 

380,00 53 54o.a6
1 
es úRs 2020 01 

J 



PČ Typ Kód Popis 

1
16 

K m2
21579 
~řÍplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

___ lh hmot 
Vodoro"ná dop,rtlia "')'bouraných hmot l>ez naloženi, ale se složenun a 

PP s hrubým urovn.inim na vzd8Ienost Pfiplalek k cene za kai:d)' daH i 1 

upočatV 1 km přes 1 km 

PSC 

w 
---,---,--
18 K 997221655 

PP 

PSC 

D 998 a K 998222012 

pp 

PSC 

Poznámka k .souboru cen 
1. Ceny nelze poutít pro vodorovnou dopravu vybouranYch hmot po 
ieleznici, po vodě nebo neol>vyklým; dopravnimi prostfedky 
2. Je.li na dopravnl drfize pro vodorovnov éopravu vybounmých hmot 
ptekélka, pro kterou Je- nutno vybouratté hmoty plel<ládat z ~ dnoho 
dopravnlho prostleaku na druhý, oce~uJet .se tato doprava v kalaém 
úHku umo.statn6. 

140,897•14 'Přepočtené koeficientem množstvi 
l Poplatek za uloženína skládce (siiadkovné) zeminy a ~ 

~ení kód odoadu 17 05 04 _ 
Popla1ek za uloieni stavebniho odpadu na sklidce ($kl.!ldkovn9) 

zemmy a kamení z.atfldiného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04 
Poznámka k $Ouboru cen· 
f. Ceny uvedenév souboru cen 1e doporuCeno uprav1I padle aktualnfch 
cen mlslnl p/f$/uJné skládky odpadů 
2 Uloieni odpadů nevVéťMrt'ich v souboru cen se oce/\up! 
;ndrvicJu,,~. 
3. V cenách je zaf)OCtt,n poplatek za ukládánf odpadu d!e záli:ona 
16512001 Sb. 
4 Pllpadné drceni stavebního odpadu lze ocemt cenami souboru cen 
997 00-60 Droenl stavebnlho odpadu z 11.atalogu 800·6 Demolice 
objektů 

Pfesun hmot 
P/esun hmot pro tělovýchovné plochy 

Pfesun hmot pro télovýctiovn i plochy dopravní vzdálenost do 200 m 

Poznámka k $Ouboru cen. 
1 Cena je urtena pro plesun hmol na 1ak8mkoliv podklaátJ 

MJ Množství 

1 972,558 

1 972,558 

140,8~ 

201,687 

Strana 6 z 6 

J.cena (CZKJ 

10,80 

250,00 

90.60 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

21 303,63 es úRs 2020 01 

35 224,25 es úRs 2020 01 

18 272,84 
18 272,s4 es úRs 2020 01 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
PARK SPONZORŮ- LOKALITA B 

Objekt: 
81 - Část 81 

Soupis: 
SO 03 · MOBILIÁŘ 

KSO: 
Místo: parc. č. 203/16, Havífov - Bludovice 

Zadavatel: 
Statutární město Havllov 

Uchazeč: 

Technické služby Havírov a.s. 

Projektant: 
PROJEKCE KRUPIČKA s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven s využitlm Cenové soustavy ÚRS. Položky. které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní pllslušného kalendárního pololetl . Veškeré dalšl informace vymezující 
popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
primo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Základ daně 
599 200,00 

0,00 

v 
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CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

28.05.2020 

25375601 
CZ25375601 

599 200,00 

Výše daně 
125 832,00 

0,00 

725 032,00 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
PARK SPONZORŮ-LOKALITA B 

Objekt 
B1 - Cást B1 

Soupis: 
SO 03 • MOBILIÁŘ 

Místo· 

Zadavatel: 

Uchazeč• 

Kód dílu • Popis 

parc. e. 203/16. Havírov - Bludovice 

Statutární město Havířov 

Technické služby Havírov a s. 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 • Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
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Datum. 

ProJektant: 

Zpracovatel: 

28.05.2020 

PROJEKCE 
KRUPICKA s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

599 200,00 

599 200,00 

599 200,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
PARK SPONZORŮ - LOKALITA B 

Objekt: 
B1 • Část B1 

Soupis: 
SO 03 · MOBILIÁŘ 

Místo: 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

Pé Typ Kód 

parc. č. 203/16, Havírov - Bludovice 

Statutární město Havifov 

Technické služby Havlrov a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o HSV 

D 9 
K 936104211.1 

pp 

PSC 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

~ 936124112 
PP 

PSC 

3 M 74910109.1 

pp 

A K 1936134101.1 
pp 

PSC 

Práce a dodávky HSV 

Ostatní ko!lstrukce 31 práce, bouráni 
Montáž odpadkového koše do betonové patky 
M+D odpadkového koše na separaci odpadu, kompletní provedeni <JČ 

zemních prací 
Poznámka k souboro cen 
1 V ceM-4211 JSóu zapt>tteny I náklady na zemnf ptáce 
2. V cenách -4212 a ~4213 Jsou zapotfeny I náklady na upevňovaci 
malenál 
3. V cenách ne1sou zapotteny náklady na dodáni odpadkového ko!e, 
tyto se ocMuJI ~ sp;,cďihc, 

Materiál: 
Drevo, potinkovaná lakovaná ocel, nerezové vruty 
Rozměr: 

1/yška: 1250mm průměr sestavy. 1120mm pro pytle 3 x 1201 
Barva: 
Pozink Uiná barva odpadkového koše dle dohody) 
7 

Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh 
Mon1át lavičky par1<.ove s1ab1lní se zabetono ... aním non 
Poznámka k souboru cen: 
1 V cenách -4111 a .4112 JSOU zapotteny, náklady na zemfll prlJCtl .s 
odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m 
2 V cenách ne1sou zap<Xteny náklady na 
a) vysekáni otvorů pro ouzeni noh do stávajiclch konstrukci. tyto 
práce .se oce/JuJI cenami souborv cen 974 04-25 Vysekáni rýh tásti 
801 katalogu 801·3 Budovy a haly- bouráni konstrukci 
IJ) dodán{ law~ky. tyto se ocet/ují ve S{»cifikaci, 
c) odklizen/ výkopku, tyto se ocei'1ujl cenami katalogu 800-1 Zemnl 
p,éce 

lavitkasopéradlein (nekotvená) 2000x500x800mm 
konstrukce-beton, sedák-dtevo 
lavftka s op6radlem, konstrukce•pozmkovaoa ocel, sedék•dievo 

Montáž odpadkového koše do betonové patky 
M+D lnformatni panel, kompletnl provedeni vt. zemo1ch praci 
Poznámka k souboru cen 
1. V cenl-4211 jsou zapotteny i náklady na zemnl préce. 
2 V ~nách -4212 a -4213 JSOu zapotUmy I náklady na upevlrovacl 
materiál 
3 v cenách nej~ou zapotteny náklady na dodáni odpadkového ko!e, 
tyto se ocelluji ve specifikaci 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 
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Množství 

7,000 

7,000 

32,000 

32,000 

2,000 

Datum: 28.05.2020 

Projektant: 
PROJEKCE 
KRUPIČKA s.r.o. 

Zpracovate l: 

J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava I 
599 200,00 

599 200,00 

599 200,00 

28800,00~- 201 600,00 7 

20~ 64 000,00 es úRs 2020 01 

9 200,00 __ 2_9_4 400.00 I 
19 600,0_0~ ____ 3_9 200,00 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
PARK SPONZORŮ - LOKALITA B 

Objekt: 
B1 - Č:ást B1 

Soupis: 
SO 04- ELEKTROINSTALACE 

KSO: 
Místo: parc. č. 203/16, Havírov - Bludovice 

Zadavatel: 

Statutárnl město Havlrov 

Uchazeč: 

Technické služby Havlrov a.s. 

Projektant: 
PROJEKCE KRUPIČ:KA s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven s využitlm Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházl z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovni pfíslušného kalendárního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmlnky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
primo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmlnky. 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snlžená 

Cena s DPH 

Základ daně 
409 223,99 

0,00 

v 
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CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ:: 

IC: 
DIČ:: 

IC: 
DIČ: : 

IC: 
DIČ:: 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

28.05.2020 

25375601 
CZ25375601 

409 223,99 

Výše daně 
85 937,04 

0,00 

495 161,03 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
PARK SPONZORŮ- LOKALITA B 

Objekt: 
01 • Cást 01 

Soupis: 
SO 04- ELEKTROINSTALACE 

Mlsto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu • Popis 

parc. č. 203/16 Havlrov • Bludovice 

Statutárnl město Havlrov 

Technické služby Havifov a.s. 

Náklady stavby celkem 

HZS - HL.Ill-HZS 

M21a - REVIZE 

M21b- PSV SILNOPROUD 

M21c - SPECIF.PSV SILNOPROUD 

M25a - PSV NATERY 

M25b- SPECIF.PSV NATERY 

M46a - PSV ZEMNI PRACE 

M46b - SPECIF.PSV ZEMNI PRACE materiál 

Strana 2 z• 

Datum 

Projektant: 

Zpracovatel: 

28.05.2020 

PROJEKCE 
KRUPICKA s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

409 223,99 

25 100,00 

9 200,00 

22 738,25 

124 086,00 

2 500,00 

5 000,00 

178 286,74 

42 313,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
PARK SPONZORŮ - LOKALITA B 

Objekt: 
81 -CástB1 

Soupis: 
SO 04 • ELEKTROINSTALACE 

Mlsto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PC Typ Kód 

parc. č. 203/16, Havírov - Bludovice 

Statutárnl město Havllov 

Technické služby Havllov a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o HZS 
i<°J50435105 

pp 

2 K 50435109 
pp 

3 K 50435113 
pp 

o M21a 
4 ] K 28010001 

PP 

HL.Il l-HZS 
Komplexní vyzkouseni-oziveni 
Komplexm vyzkousenK>zivem 

Montazni mechanismy montaz svítidla 
Montazm mecllanismy montaz svihdla 

I Mere ni intenzity osvetleni 
Merem intenzlty osvellem 

REVIZE 
}vychozi revize 

VychoZJ revize 

5 K l 38010002 ___ ~ Sp~o_l_up~race s revizním technikem 
PP Spo\uprace s revizním techmkem 

o M21 _ b ___ P_S~V~SI LNOPROUD 
[ 6 

4 

K 210100151 Ukonceni kabelu do 4x16mm2 
pp 

7 l K 210120001 
PP 

8 
1 

K J 210204011 
PP 

Ukonceoi kabelu do 4x16mm2 

"fF,ojistka E27 do 25A,500V 
PoJistka E27 do 25A.500V 

=rs;:ozar 6m ~kovany dle stand.města 
Stozar 6m zar zinkovany dle stand města 

9 K l 21 _02_0_4_2_01 __ ~ E_I_. vyz_ b_ro_j_p_ro_ 1 _o_kr_u_h 
PP EI vyzbroj pro 1 okruh 

10 K 210220020 
1
Vedeni uzem FeZn do 120 mm2 v zemi 

PP Vedeni uzem feZn do 120 mm2 v zemi 

11 K 2102203011 I svorka hromosvodova SP 1 
PP Svorka hromosvodova SP 1 

12 K 2102203012 I svorka hromosvodova SR_ 0_3 __ 
PP Svorka hromosvodova SR 03 

131 K 121_0_80_0_5_4_8 __ ~j_v _od_i_c _c_v_1_o_u_l ~p_ev_n_e __ 
PP Vodíc CY 1 O ul pevne 

14 K 12108120352 Kabel CVKY 4x16 ul volne 
PP -----~Ka_ b_e_l C_Y_K_Y_4-x1_6_u_l v-o-lne __ _ 

15 K T2108130112 Kabel CVKY 3Jx1,5 ul pevne 
pp 

[ 16 K 2102020161 
pp 

o M21c 
~, 1- 7-i-M-,31674020 

pp 

19 M f 34562041 
pp 

~34111080 

Kabel CVKY 3Jx1 ,5 ul pevne"------

Svitídlo montaz 
Sv1bdlo montaz 

SPECIF.PSV SILNOPROUD 
l Stozar 6m zar.zinkovany dle stand. mésta 

Stozar 6m zar.zmkovany dle staod.města 

l vtozka poj E27 6A B 
Vlozka poj E27 6A B 

Elektrovyzbroj 1-poj. A 
Eloklrovy2broj 1-poJ. A 

Kabel CYKY 4x16 mm2- B 
PP Kabel CVKY 4x16 mm2~ B 

W ------~1~5~1•1,_05 'Ple~tené koefic1en1em množslvi 

21 ~ M f34111030 Kabel CYKY 3Jx1.5 mm2- B 
pp Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B 
w ji0•t .05 'Ple~ené koeficientem množství 

22 M 35442062 Vedeni uzem Feln do 120 mm2 v zem, 
pp 

w 
23 M 341408461 

PP 
w 

24 I M 35441996 
pp 

25 j M 35441895 

Vedeni uzom FeZn do 120 mm2 v zemi 

165'1,05 -~oétené koeficientem množství 

Vodic CY 10 mm2 zelenozluty- B 
..... Vodic CY 10 mm2 zelenozJuty- B 

20*1,05 'Pfepoétené koeficientem množství 

Svorl<a vodov SR 03 pasekld6-12 B 
Svorta vodov SR 03 pasek/d6- 12 8 

Svorl<a prlpoj SP1 d6-12mm 8 
PP ----~Svorti;a pr1poj SP1 d6- 12mm B 

26 : M 134880212 jsvltidlo _VO __ _ 
PP Svlbdlo VO 

MJ 

hod 

hod 

Fs 

hod 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Množství 

1,000] 

20,000 

1,000 

12,000 

J .cena [CZK] 

800,00 

1 025,00 

3 800,00 

28.05.2020 

PROJEKCE 
KRUPICKA s.r.o. 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

409 223,99 

25 100,00 
800,00 

20 500,00 

3 800.001 

9 200,00 
7 200,00 

~-
600,00 

500,00 hod 4,oooC 

kus 20,000 

kus 5,000 

kus T 5,oooT 

kus 5,000 

m 165,000 

kus s,0001 

kus 20,000 

m 30,000 

m 151,000 

7 m 7 60.ooo j 

-,-
kus I 5,0001 

kus 5,000 

] kus 5,oooT 

kus 5,ooo ) 

m 158,550 

__ 158J50 

m 63,000 

63.0Q_0_ 

kg 173,250 

173,250 --
m 21,000 

21 ,000 

kus 20,000 

kus 5,000 

kus 5,000 
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2 000,00c,_ _____ _, 

22 738,25~----~ 
142.56~

1 
____ 2_8_s1_.2_o_LI_ 

72,58 362,90 
---------

650,00J 3 250,00 

2s1,o_o.Ll _____ 1 _45_5_,_oo_ 

25,23 

70,42 

26,oo j 

25,30 

27,34 

531,oo j 

7 900,00 

26.oo I 

525,oo 1 

177,00 

23,40 
~ 

39,0_0~-

51.20 

32.~ 

14,30 

8 750,00 

4 162,95 

352, 1 O 

1 408.4oT 

780,00} 

3 820,30 

1 640,40 

2 655,oo] 

124 086,00 
39 500,00 

130,00 I 
2 s25,oo l 

28 063,35 

1 474,20 

6 756, 75] 

1 075,20 

640,00 l 
7~ 

43 750,00 

l 

7 

_J 

7 

_J 

J 



PČ Typ Kód Popis 

Poznšmk& I< po/otce· 
p /saro Pro 38W IP66 IK 09 LED (Thom), 5271 lm. 139 lmtW, CRI min 

70, 4000 K: vykres C, C 01 

o M25a __ PSV NATERY 
27 , Kj25006003_1__ Nater stozaru termoplasticky do vysky 2,5m 

PP Nater stozaru Iermoplashcky do vysky 2,Sm 

SPECIF.PSV NATEB_Y 
Material pro nater B 
Maleria.l pro n~1er B 

o M46a PSV ZEMNI PRACE 
29 K ~00_2_4_-_ -_ -_~_Vytyc tra kabe-1 v_e_d _v zast prostoru 

PP Vyty<; tra kabel ved v zast prostonJ 

í30l K I4600500_04 __ ~IJama stoz vykop rucne zem4 
pp Jama stoz vykop rucne zem4 ,-- -

31 
---,=-- --

K 460080014 Beton.zaklad do rostle zeminy 
PP Beton.zaklad do rostle zeminy 

w 0,3a•s 'Pfepočtené koeficientem množství 

@r K l4501oooo~rovy zaklad 400x1200 
PP POU?dtovy zak.lad 4~x1200 

33 K 460120061 Odvoz zeminy 
PP Od\l0Z zeminy 

34 1 K 1460120082 Nasyp zeminy u výkopu pro sloup zem4 
PP Zásyp výkopu pro sloup zem4 

í35 I K460200154 jKabel ryhy s30hl100 zem4 
pp Kabel ryhy • 30 hl 120 zem< 

~36] K 1460200155 Kabel ryhy s 30 hl 120 zem5 
pp Kabel ryhy • 30 h l 140 zem• 

[31 1 K 460300006~ utneni zeminy do 20 cm 
PP Hutneni zeminy do 20 cm 

38 K 460420022 ~ kab 1oz be~zakr 3 0/30 cm pis 
PP Zn kab 1oz. bez zakr 30130 cm pis 

[39] K 14604900121 Zakryti kab 110 kV folie PVC 33 cm 
PP Zakryti kab 11 O kV folie PVC 33 cm 

140 K 460520164 jchráni6k; PVC tuhá 110mm __ 
PP Chránička PVC tuhá 110mm 
W 133•2 'P/epočtené koeficientem množství 
~ K T

460520173 
~ntáž trubek ochrannychplastových ohebných do 90 

I " ~ mm uiotenvctt_do rvhv 

PP 
Mon1ii: trubek ochrann)'ch utožen)ich votn& do rýhy plastoYych 
ohebných, vn11lniho p,ůměru pies 50 do 90 mm 

w --~1.:.:5:..:.1 -=•2:...:'Pfepočtené koeficientem množstvl 

42] K 14605601541 Zahoz ry_h_y _s_3_0 c~ hl 100 cm zem4 
PP __ ___:Z==ahoz rytiy s 30 cm hl 120 cm zem4 

[ 43 f K 14605601542 1Zahoz ryhy s 30 cm hl 120 cm zem5 

44 

PP ____ .,.-Zahoz ryhy s 30 cm hl 140 cm um4 

I Provizorni uprava terenu 
Provizom, uprava terenu tem4 

K 460620014 
pp 

p Poznámka k pololce 
vyk19s c. C 01, 0 01, D 02 

zem4 

o M46b - ---r=S:..:..P-=E:..:::CIFPSV ZEMNI PRACE materiál 
~14125322 i ChráničkaPVCtuhá 110mm 

PP Chri\ntč,ka PVC tuh.i 110mm 

w 133•2.1 'Přepočtené koeficientem množství 
[ 

46 
M 

34571352 
trubka elektroinstalačnf ohebnrdvouplášťová 
koruoovaaálchránička) D 52163mm. HDPE+LDPE 

pp trubka aleklro1nsla!ační ohebnll dvoupli!tová korugovaoé (Chránička) 
O 52163mm, HOPE+LOPE 

W ___ __:1.::5.:....:1 ·2. 1 'Přepočtené koeficientem množství 

4~ 6005923 Pisek A 
PP ___ -,:...Pise k A 

~ ~ 6005924 jFolie ____ A 
PP Folie A 

MJ 

kus 

kus 

km 

kus 

m3 

kus 

m3 

m3 

m 

m3 

m 

m 

m 

m 

m 

m2 

m 

m 

m3 

m 

Množství 

5,0001 

5,000 

0,151 

5,000 

1,900 

1,900 

5,000 

14,575 

1,565 

17,850 

132.600 

43,058 

151,000 

151,000 

266,000r 

266,000 

302,0oo j 

302,000 

17,850 

132,600 

46,000 

279,300 

279,300 

317,100 

317.100 

14,000 

151,000 
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

500.oo l 

2 S_Q0,00 
2 500,00 

~-5 000,0_0 _ 
1 000, 00 5 000, 00 

4 000,00 

1 078,00 

4 450,00 

634,00 

178 286,74 
604,00 

5 390,00[ 

5 700,00 

22 250,00 1 

9 240,55 

325,00 508,63f 

2~ 4998,00 

328,oo 43 492,8oj 

55,oof 2 368,19 

167,oo 2Š211.oo] 

30,00 4 530,00 

64,45 

~l 

48,30r- 14 586.60 es úRs 2020 01 

132, 1 O 

__ 96.aor-

32,00 

350,00 

3,00] 

--- I 

1 760,01 

17 516,461 

2 980,80 

42 31~,QQ__ _ 
26 812,80 _] 

10 147,20 es ůRs 2020 01 

4 900,00 

453,00 




