
poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. Kč celkem

v.č. 7 - 1:9 208 720,0 Kč

1 5904020110

Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 
1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci 
výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. 

m2 2 950,00 37,70 111 215,0 Kč

2 5904020120

Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 
1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci 
výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné.

m2 550,00 44,55 24 502,5 Kč

3 R5916005040

Úklid veřejných prostor v prostoru nástupiště odpadků v kolejišti a veřejných 
prostor mimo kolejiště. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úklid 
od nečistot a odpadků a naložení odpadu na dopravní prostředek.

hod 96,00 466,00 44 736,0 Kč

4 9902100300

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací 
přes 3,5 t sypanin do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady 
přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z 
vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do 
skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. 

t 24,00 634,52 15 228,5 Kč

5 9909000100

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou 
započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.Je třeba 
zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 
ukládaného odpadu.  BIO odpad - pokos, křoví, dřevní hmota a objemný odpad

t 24,00 543,25 13 038,0 Kč

Celkem 208 719,98 Kč
CELKEM 208 719,98 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Zadávací protokol č. 647

Úklid objemného odpadu (černé skládky) , odstranění  křovin  na pozemku p.č.4501/1 u ul.Strančická a bývalé zast. 
Strašnice vpravo i vlevo trati
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