
Zajištění běžné údržby v Plzeňském kraji - soupis prací 

Okres: Plzeň - sever a Plzeň město 

 

Kontaktní osoba: ............................................. 

Č. 
pol. 

kód 
Helios 

Nový kód název položky m.j. počet TJ 
jednotková 

cena 
cena celkem 

č. 
sil. 

stan. od stan. do místo termín poznámka 

1s 2112 93818.1 Čištění vozovek metením strojně samosběrem        Plzeň OK Globus - Černice konec 

4pruhu 
30.9.2020 viz. pasport metení Plzeň 

1s 2112 93818.1 Čištění vozovek metením strojně samosběrem        MÚK Ejpovice - MÚK Sulkov 30.9.2020 viz. pasport metení Plzeň 

1s 2112 93818.1 Čištění vozovek metením strojně samosběrem        Plzeň Kamenný rybník - konec 

4pruhu na Vysoké u Dobřan 
30.9.2020 viz.pasport (bez přeložky 

Třemošná) 

3s 2116 12910 Čištění vozovek odkopem ručně       

 
Estakáda Třemošná cca uprostřed, 

směr Žatec 
30.9.2020 hromádka smetků na 

zpevněné krajnici u římsy 

3s 2116 12910 Čištění vozovek odkopem ručně       

 
Hornobříská odpočívka, nástupiště 

oba směry 
30.9.2020 odkopat nános u obruby 

nástupišť 

20s 3172 914131.1 Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost       

 

MÚK Vejprnice, sjezd k ČSPH 30.9.2020 vyměnit SDZ B2 

30s 3242 914526.1 SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel       

 

Sulkov, VKPL ve směru na Plzeň 30.9.2020 
vyměnit spodní lamelu u 

VKPL 

35s 4262 
 

Oplocení - sloupky narovnání       

 

zadní nádrž u domku hrázného 30.9.2020 
opravit ostnaný drát u branky 

37s 4264 
 

Oplocení - pletivo výměna       

 

nájezd od Vejprnic, směr DO 30.9.2020 opravit pletivo poškozené 

vyvráceným stromem 

47s 4531 91228.5 Směrové sloupky - znovuosazení        konec Rybnice - začátek Plas 30.9.2020 osadit po stržení krajnice 

47s 4531 91228.5 Směrové sloupky - znovuosazení        
Hornobřízská - úrovňový železniční 

přejezd 
30.9.2020 osadit po stržení krajnice 

59s 5123 12920 Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením        konec Rybnice - začátek Plas 30.9.2020 strhnout ve sklonu 8% oba 

směry 

59s 5123 12920 Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením        
Hornobřízská - úrovňový železniční 

přejezd 
30.9.2020 strhnout ve sklonu 8% oba 

směry 

60s 5131 56960 Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení        
před Sokolkou v úseku polní cesta - 

začátek přerušované čáry 
30.9.2020 

dosypat frézovanou drtí 

(pouze směr na Žatec) 

60s 5131 56960 Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení       

 les za Libyní směr Žatec vyjetá 

krajnice za 1. zatáčkou 
30.9.2020 dosypat frézovanou drtí 

62s 5211 12900 Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně       

 MÚK Ejpovice, sedimentační nádrž 
30.9.2020 pneumatika + suť 

62s 5211 12900 Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně        OK Globus - sjezd na Chotíkov 30.9.2020 

vysbírat odpadky v obou 

směrech včetně středového 

ostrova OK 

69s 5412 12993 Štěrbinové žlaby - čištění       

 
přejezd SDP před čtyřlístkem, směr 

KT 
30.9.2020 vyčistit včetně vpustí a 

přípojky 

69s 5412 12993 Štěrbinové žlaby - čištění       

 
přejezd SDP před čtyřlístkem, směr 

PM 
30.9.2020 vyčistit včetně vpustí a 

přípojky 

69s 5412 12993 Štěrbinové žlaby - čištění       

 

za MÚK Dobřany, směr KT 30.9.2020 vyčistit včetně vpustí a 

přípojky 

69s 5412 12993 Štěrbinové žlaby - čištění       

 

nájezd od Dobřanské ulice 30.9.2020 vyčistit včetně vpustí a 

přípojky 

69s 5412 12993 Štěrbinové žlaby - čištění       

 

Nepomucká x Plzeňská cesta 30.9.2020 vyčistit včetně vpustí a 

přípojky (oba směry) 

69s 5412 12993 Štěrbinové žlaby - čištění       

 
Nepomucká, zastávka U Školky, 

směr centrum 
30.9.2020 vyčistit včetně vpustí a 

přípojky (oba směry) 

69s 5412 12993 Štěrbinové žlaby - čištění       

 
U Seřadiště, přejezd SDP před 

MÚK Koterov, směr Písek 
30.9.2020 vyčistit včetně vpustí a 

přípojky (oba směry) 



 

 

Okres: Plzeň - jih 

 

Č. 
pol. 

kód 
Helios 

Nový kód název položky m.j. počet TJ 
jednotková 

cena 
cena celkem 

č. 
sil. 

stan. od stan. do místo termín poznámka 

69s 5412 12993 Štěrbinové žlaby - čištění       

 

U Seřadiště, přejezd SDP před 

gabionovou zdí, směr Písek 
30.9.2020 vyčistit včetně vpustí a 

přípojky (oba směry) 

69s 5412 12993 Štěrbinové žlaby - čištění       

 
U Seřadiště, přejezd SDP před 

gabionovou zdí, směr centrum 
30.9.2020 vyčistit včetně vpustí a 

přípojky (oba směry) 

69s 5412 12993 Štěrbinové žlaby - čištění       

 

Sjezd z Rondelu k ČSPH Shell 30.9.2020 vyčistit včetně vpustí a 

přípojky (oba směry) 

73s 5811 12980 Vpustě, šachty - čištění        průtah Sulkovem oba směry 30.9.2020 
 

74s 5814 12970 Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné       

 2. vpust před podjezdem Rondelu 

směr centrum 
30.9.2020 propadlá vpust 

74s 5814 12970 Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné       

 

sjezd na starý Plzenec směr 

centrum, křížek sprejem na svodidle 
30.9.2020 neodtíká - vyčistit přípojku 

76s 5824 899122.1 Vpustě - výměna mříže s rámem       

 2. vpust před podjezdem Rondelu 

směr centrum 
30.9.2020 propadlá vpust 

77s 5822 89910 Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění       

 2. vpust před podjezdem Rondelu 

směr centrum 
30.9.2020 propadlá vpust 

94s 8151 117 11 Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm       

 

nájezd od Vejprnic, směr DO 30.9.2020 vyvrácená osika do oplocení 

94s 8151 117 11 Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm       

 před Libyní za cestou ke hřišti, směr 

PM 
30.9.2020 vyvrácený topol 

95s 8151 117 11 Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm       

 

odpočívka hornobřízská směr PM 30.9.2020 
suché 2 ks osiky a 2 ks břízy 

95s 8151 117 11 Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm       

 

před sv.Hubertem, směr Žatec 30.9.2020 suchá osika 

98s 8313 11115 Kosení travních porostů ručně křovinořezem       

 domek hrázného cesta k zadní 

nádrži + okolí nádrže 
30.9.2020 

vysekat 2 metry od asfaltu a v 

okolí nádrže 

79s 5841 89470R Vpustě, šachty - přestavba       

 

Sady 35, dren 30.9.2020 výměna dílu roštového žlabu 

97s 8221 111 21 Řez a průklest keře        MÚK Ejpovice, Kyšice 30.9.2020 
 

8s 2161 014102.3 Poplatky za skládku - uliční smetky     

   

Plzeň 30.9.2020 skládkovné z metení 

62s 5211 12900 Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně       

 

záliv Hubenov 30.9.2020 
 

74s 5814 12970 Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné       

 

OK Makro 30.9.2020 neodtíká přípojka 

79s 5841 89470R Vpustě, šachty - přestavba       

 

Klatovská tř. - řezník 30.9.2020 
 

96s 8151 117 11 Kácení stromů - BSP o průměru kmene nad 50 cm        V.Libyně, Plasy 30.9.2020 
 

98s 8313 111 15 Kosení travních porostů ručně křovinořezem       

 

záliv Hubenov 30.9.2020 
 

Kontaktní osoba:....................... ........................... 

16s 3152 914921.1 SDZ - výměna stojanu a patky       

 

Spálené Poříčí 30.9.2020 
 

20s 3172 914113,1 Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost       

 

přivaděč (unikový východ ve zdi) 30.9.2020 
 



 

 

mosty a propustky 

  

Č. 
pol. 

kód 
Helios 

Nový kód název položky m.j. počet TJ 
jednotková 

cena 
cena celkem 

č. 
sil. 

stan. od stan. do místo termín poznámka 

18s 3154 914924.1 SDZ - výměna patky       

 

u Losiné (betonáž) 30.9.2020 

 

34s 4251 9111B3 Zábradlí - likvidace       

 

za Žákavou (na římse propustku) 30.9.2020 
 

60s 5131 56960 Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení       

 

u Losiné (křiž. na St.Plzenec) 30.9.2020 
 

60s 5131 56960 Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení       

 

u Míšova (DN přeražený sloup) 30.9.2020 
 

60s 5131 56960 Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení       

 

Klášter 30.9.2020 
 

60s 5131 56960 Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení       

 

Míšov 30.9.2020 
 

60s 5131 56960 Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení       

 

Přeštice 30.9.2020 
 

94s 8151 117 11 Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm       

 

Seč 30.9.2020 
 

95s 8151 117 11 Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm       

 

Chocenická Lhota 30.9.2020 
 

Kontaktní osoba:......... ........................... ............. 

88s 6016 93832R.1 Mosty - odstranění vegetace        21-012 za Chodovou Planou 30.9.2020 

odstranění vegetace podél 

kuželů, křídel a před mostním 

otvorem vlevo 

88s 6016 93832R.1 Mosty - odstranění vegetace        
21-013 před koncem Plzeňského 

kraje 
30.9.2020 

odstranění vegetace podél 

kuželů, křídel a před mostními 

otvory 

88s 6016 93832R.1 Mosty - odstranění vegetace        20-050 před Životicemi 30.9.2020 
odstranění vegetace podél 

kuželů, křídel a před mostními 

otvory 

93s 8151 112 15-15 Řez a průklest stromů ve výškách        20-050 před Životicemi 30.9.2020 
2 ks stromy vlevo u mostu 

zasahují do průjezdního 

profilu komunikace 

72s 5512 12940 Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu        
20-0226P za obcí Měcholupy před x 

na Prádlo 
30.9.2020 

Vyčištění zaneseného 

rámového propustku včetně 

prostoru před vtokem a 

výtokem 

71s 5511 129971 Trubní propustky D přes 600 mm- čištění potrubí        
20-0226P za obcí Měcholupy před x 

na Prádlo 
30.9.2020 

Propláchnutí rámového 

propustku tlakovou vodou po 

odstranění nánosů 

72s 5512 12940 
Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu 

       20-212P větev mimoúrovňové 

křižovatky na Blovice 
30.9.2020 Vyčištění prostoru před 

vtokem a výtokem 

72s 5512 12940 
Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu 

       20-213P větev mimoúrovňové 

křižovatky na Blovice 
30.9.2020 Vyčištění prostoru před 

vtokem a výtokem 

72s 5512 12940 
Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu 

       26-021P Zbůch - Chotěšov 30.9.2020 Vyčištění prostoru před 

vtokem a výtokem 

72s 5512 12940 Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu        26-022P Zbůch - Chotěšov 30.9.2020 
Vyčištění zaneseného otvoru 

propustku a prostoru před 

vtokem a 

72s 5512 12940 
Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu 

       26-045P Staňkov - Křenovy 30.9.2020 Vyčištění prostoru před 

vtokem a výtokem 



 

Okres: Klatovy 

Kontaktní osoba: ................................................. 

 

 

 

Č. 
pol. 

kód 
Helios 

Nový kód název položky m.j. počet TJ 
jednotková 

cena 
cena celkem 

č. 
sil. 

stan. od stan. do místo termín poznámka 

72s 5512 12940 Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu        26-046P Staňkov - Křenovy 30.9.2020 Vyčištění zaneseného otvoru 

propustku a prostoru před 

vtokem a výtokem 

72s 5512 12940 Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu        26-047P Staňkov - Křenovy 30.9.2020 
Vyčištění zanesené klenby 

a prostoru před vtokem a 

výtokem 

72s 5512 12940 
Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu 

       

26-057P Semošice - Horšovský Týn 
30.9.2020 Vyčištění prostoru před 

vtokem a výtokem 

59s 5123 12920 Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením        

I/22 od vrcholu Bukováku 

(křižovatka k areálu S/S) až Bus 

zastávka u křižovatce sII/187 

(Plánice, Kolinec) 

30.9.2020 

úsek 750 m ve směru 

Horažďovice - Klatovy. 

Plocha 750 m x 0,5 m = 375 

m2 

64s 5231 12931 Hloubení příkopů strojně - do 0.3 m3/m        
úsek mezi mostem 27-106 přes 

Křemelnou a začátek mostu 27107. 

Délka úseku 2144 m jednosměrně. 

30.9.2020 

Jedná se o úsek ve směru 

staničení, tj. od Klatov - na 

Alžbětín 

73s 5811 12980 Vpustě, šachty - čištění       

 

Sběrné šachty rigolnic na Bukováku 30.9.2020 
vyčistit dlážděné dno nátoků 

před šachtami a vyčistit 

odtokové roury. 

73s 5811 12980 Vpustě, šachty - čištění       

 

dlážděný kamenný záliv horské 

vpusti u javorné 
30.9.2020 

vyčistit nánosy u mříží, včetně 

vytrhání plevele a náletů z 

dlažby. FOTO 1 

40s 4421 91238 Nástavce na svodidla - zřízení     

 

  Svodidla u odbočky na skládku 

Štěpánovice (směr na Plzeň) 
30.9.2020 osadit 1 ks nástavce viz 

FOTO2 

40s 4421 91238 Nástavce na svodidla - zřízení        
Most u Javorné přes Křemelnou- 

obě strany 
30.9.2020 

osadit 4 ks nové nástavce 

modré FOTO 3 

6s 2161 014102.1 Poplatky za skládku - zemina, kamenivo      

  

OK Kal, odkop obruby 30.9.2020 
 

6s 2161 014102.1 Poplatky za skládku - zemina, kamenivo        Neznašovy, Běšiny 30.9.2020 
 

60s 5131 56960 Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení        Neznašovy, Běšiny 30.9.2020 
 

65s 5232 12932 Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m        Neznašovy, Běšiny 30.9.2020 
 

70s 5511 129958 Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí       

 

Neznašovy 30.9.2020 
 

71s 5511 129971 Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí       

 

Běšiny 30.9.2020 
 

Okres: 

Kontaktní osoba: 

DO+TC září 

................................................. 



 

 

 

 

 

Č. 
pol. 

kód 
Helios 

Nový kód název položky m.j. počet TJ 
jednotková 

cena 
cena celkem 

č. 
sil. 

stan. od stan. do místo termín poznámka 

60s 5131 56960 Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení        Domažlice - foto 30.9.2020 

 

20s 3172 914131.1 Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost        za KO Draženov - IP 19 - foto 30.9.2020 
 

59s 5123 12920 Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením        

za mostem ev.č.26-029 za městem 

Holýšov až před most ev.č. 26-030 

(příčné spáry na vozovce) foto ZÚ a 

KÚ 

30.9.2020 
obousměrně (šířka nezp. 

krajnice cca 0,75m) 

59s 5123 12920 Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením        

před 2.x Vránov za sjezdem na pole 

až před sjezdy na pole před 

Křenovy foto ZÚ a KÚ 

30.9.2020 
obousměrně (šířka nezp. 

krajnice cca 0,75m) 

97s 8221 111 21 Řez a průklest keře       
 

nálety u konce obchvatu Staňkova 

vlevo-foto 
30.9.2020 

 

94s 8151 117 11 Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm       
 

vlevo za Draženovem-foto 30.9.2020 
 

94s 8151 11711 Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm       
 

vpravo před x Petrovice-foto 30.9.2020 
 

94s 8151 117 11 Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm       
 

Draženov-Domažlice- vpravo- 

ulomená část koruny-foto 
30.9.2020 

 

95s 8151 117 11 Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm       
 

za x Spáňov vlevo-foto 30.9.2020 
 

95s 8151 117 11 Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm       
 

za Hlubokou vpravo-odlomený 

strom-foto 
30.9.2020 

 

94s 8151 117 11 Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm       
 

za Libkovem vpravo-foto 30.9.2020 
 

94s 8151 117 11 Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm       
 

za Libkovem vpravo-foto 30.9.2020 
 

95s 8151 117 11 Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm       
 

za Křenovy vpravo-foto 30.9.2020 
 

95s 8151 117 11 Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm       
 

před Semošice vpravo-foto 30.9.2020 
 

95s 8151 117 11 Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm       
 

za Chodovou Planou vlevo-foto 30.9.2020 
 

8s 2161 014102.3 Poplatky za skládku - uliční smetky      
  

Domažlice metení 30.9.2020 skládkovné z metení 

8s 2161 014102.3 Poplatky za skládku - uliční smetky      
  

Staňkov metení 30.9.2020 skládkovné z metení 

67s 5311 93852R.1 Rigoly - čištění nánosu        od mostu 21-008 na X u Plané 30.9.2020 
 

69s 5412 12993 Štěrbinové žlaby - čištění        Planá směr Bor 30.9.2020 
 

74s 5814 12970 Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné        Planá směr Bor 30.9.2020 
 

97s 8221 111 21 Řez a průklest keře        Janov, Kočov 30.9.2020 vysekání propustků 

Pro uplatnění skládkovného jsou určeny pouze položky č. 6s, 7s, 8s a 9s. U ostatních položek není skládkovné součástí kalkulace. 

  
 cena celkem bez DPH 3 826 204,50 Kč 

DPH 21% 803 502,95 Kč 
4 629 707,45 Kč 

      Cena celkem vč. DPH 


