
Stránka 1 z 4 
 

Příloha č. 2  

 
 

Rozpis cen za jednotlivá plnění 

 

A. MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

 

1. Kontrolní prohlídky místních a účelových komunikací  

 

a) kontrola stavu povrchu komunikace 

Interval - 2 okruhy za 1 kalendářní měsíc, každý okruh minimálně 3 x ročně. 

 

 10 000 Kč/okruh, max. 240 000 Kč/rok včetně vypracování protokolů. 

 

b) Kontrola dopravního značení 

Interval - 2 okruhy za 1 kalendářní měsíc, každý okruh minimálně 3 x ročně. 

 

 5 000 Kč/okruh, max. 120 000 Kč/rok včetně vypracování protokolů. 

 5 000 Kč/rok - Plán obnovy vodorovného dopravného značení. 

 

c) Kontrola stavu schodišť 

Interval - 1 x ročně k 30.4. 

 

 25 000 Kč/rok včetně vyplnění tabulky stavu schodišť. 

 

2. Kontrolní prohlídky odvodnění a jejich čištění 

 

a) Odlučovače ropných látek (ORL) a SOL vpusti 

 

 přefakturace od externího dodavatele + 5 %. 
 

b) Žlaby, rigoly, štěrbinové žlaby, ACO - drény 

 

   50 Kč/m, čištění žlabů a betonových rigolů. 

 150 Kč/m, čištění štěrbinových žlabů. 

 150 Kč/m, čištění ACO – drénů. 

 

c) Uliční vpusti 
 

 320 Kč/ks, čištění uličních vpustí (vyčištění kalového koše). 

 560 Kč/ks, čištění uličních vpustí (vysypání a proplach). 

 

3. Kontrola zábradlí a příslušenství komunikací 

 

 10 000 Kč/rok - inventura umístění CITY bloků na komunikacích včetně jejich 

počtu a specifikace, soupis uložených CITY bloků v areálu společnosti pro další 

použití. 

 25 000 Kč/rok kontrolní prohlídka instalovaných zábradlí včetně soupisu zjištěných 

závad a návrhu řešení včetně vyplnění tabulky stavu schodišť. 

 

4. Údržba zeleně podél komunikací – sekání příkopů podél komunikací 
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 fakturace dle ceníku střediska zeleně společnosti. 

 

 

B. MOSTY, LÁVKY, PROPUSTKY 

 

 přefakturace od externího dodavatele + 5 % - běžné, hlavní, mimořádné prohlídky, 

provádění předepsaných zkoušek.  

 fakturace dle střediska čištění společnosti  - sběr odpadků v okolí. 

 fakturace dle střediska zeleně společnosti - údržba zeleně v okolí. 

 fakturace dle střediska čištění společnosti  - čištění. 

 Na opravy většího rozsahu bude vždy dodán nabídkový rozpočet, který musí být 

odsouhlasen zástupcem města ještě před zahájením opravy. 

 

Město eviduje ke dni podpisu smlouvy 30 mostních objektů a 30 propustků. 

 

C. OBECNÉ ZÁSADY 

 

1. Poškození místních a účelových komunikací a jejich součástí, dopravního značení, 

mostů, lávek a propustků – dopravní nehody, výkopová činnost jiného subjektu aj. 

 

 500 Kč - pořízení fotodokumentace, včetně oznámení zástupci města (odboru správy 

majetku) emailem či telefonicky neprodleně po zjištění včetně zaslání 

fotodokumentace. 

 500 Kč - při dopravní nehodě vyhotovit ve spolupráci s PČR Potvrzení o účasti na 

dopravní nehodě. 

 

2. Předávání podkladů nově realizovaných staveb 

 

 5 000 Kč/rok – archivace předaných projektových dokumentací nově realizovaných 

staveb. 

  

3. Požadavkový – zadávací systém 

 

 5 000 Kč/rok – údržba požadavkového systému. 

 

4. Technická pomoc (inženýring) dle Plánu oprav 

 

 10 % z konečné ceny realizace opravy – příprava pro realizaci, dohled nad 

realizací. 
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D. OSTATNÍ VÝKONOVÉ JEDNOTKOVÉ CENY 

 

1. Místní komunikace 

  
mj cena 

 Údržba MK Pracovník     

 Pomocné práce   hod 248,00 

 Odborné práce (DZ, zednické práce, asfalt.práce)   hod 321,00 

 Dláždění vč.lože tl.50mm, cena bez dodání materiálu 

do 5m2       

 kamenná mozaika  do 8x8   m2 362,00 

 kamenná dlažba drobná  do 12x12   m2 362,00 

 kamenná dlažba velká  do 16x16   m2 388,00 

 zámková dlažba betonová   m2 326,00 

 Vyrovnání stávajících chod.obrub. (vč.vytrhání,očištění 

a osazení)   
m 

502,00 

 Vyrovnání stávajících záhon.obrub. 

(vč.vytrhání,očištění a osazení))   
m 

321,00 

 Vytrhání stávajících chodník.obrub   m 104,00 

 Vytrhání stávajících záhon.obrub   m 104,00 

 Osazení záhonových obrub      m 217,00 

 Osazení silničních obrub      m 398,00 

 Rozebrání, očištění a uložení dlažeb   m2 104,00 

 Odstranění stávajícího krytu do tl.10cm - ručně (včetně 

naložení)   
m2 

295,00 

 Odstranění stávajícího krytu do tl.10cm - strojně (včetně 

naložení)   
m2 

191,00 

 Trysková metoda   t 4 180,00 

 Podklad z minerálbetonu - tl. do 15 cm   m2 248,00 

 

      
Plochy 

nad 

20m2 

Plochy 

do 20m2 

Kryt/podklad z obalované asf.směsi   I tl. 40 mm 

      
m2 

330,00 396,00 

Kryt/podklad z obalované asf.směsi   I tl. 50 mm 

      
m2 

355,00 426,00 

Kryt/podklad z obalované asf.směsi   I tl. 60mm      m2 415,00 498,00 

Kryt/podklad z obalované asf.směsi   I tl. 80mm      m2 485,00 582,00 

Řezání asfaltového krytu do hl. 100mm      m 98,00 

 Přelití spáry komůrkovou zálivkou Borfuga      m 67,00   

Spojovací postřik 0,5 - 0,7 kg/m2   m 22,00   

Komůrková zálivka s profrézováním spáry 

(vč.penetračního nátěru)   
m 

18,00 

 Úprava pláně se zhutněním krytu po vrstvách      m2 19,00 

 

  
 

  

 Výšková úprava kanalizačních armatur (mříž, poklop)   ks 1500,00 

 Výšková úprava vodovodních armatur (šoupě, hydrant)   ks 776,00 

 
      

 

 



Stránka 4 z 4 
 

 

 

2. Dopravní značení 

   

  
mj cena 

Vodorovné značení vozovek       

- bílá barva - plochy   m2 207,00 

- tvary (šipky aj.)   m2 362,00 

- žlutá barva - plochy   m2 259,00 

Písmomalířské práce velikost písma do 100mm   ks 16,00 

Tabulka dodatková ( tvar, znak )   ks 78,00 

Zapůjčení dopravní značky, vč.stojanu   ks/den 57,00 

Zapůjčení zábrany   ks/den 41,00 

Osazení DZ vč. sloupku a patky   ks 776,00 

Osazení DZ na konzoli, příp. objekt   ks 466,00 

Demontáž DZ vč. sloupku   ks 471,00 

Demontáž DZ (konzole, příp. objekt)   ks 311,00 

Výměna DZ   ks 311,00 

Vyrovnání DZ   ks 259,00 

Odstranění patky DZ   ks 776,00 

Pozn. Sazby montážních prací neobsahují cenu dopravní značky, sloupku, 

patky,krytky. 

  

5. Ceny za dopravní značky, sloupky, patky a krytky budou stanoveny přefakturací od 

externího dodavatele + 10 %. 

 

3. Mechanizace 

   

    
druh typ 

sazba 

1 hod. km 

nakladače 

Cate  750,00 
 

Catr pásový 650,00 
 

Kramer 600,00 
 

Bob Cat 600,00 
 

válec Wacker RDW 27 600,00 
 

hutnící pěch (vč.obsluhy)   450,00 
 

hutnicí deska (vč.obsluhy)   450,00 
 

traktor Zetor 7745 600,00 
 

    
  

finišerová četa (finišer, 5 pracovníků, válec) 

vč.převozu 1 den 25 000,00 

     
  

Iveco 

sklápěčka 610,00 3400 

hydraulická ruka 610,00 34,00 

Kropička vč. 

vody 
920,00 

 

Praga V3S fekál 852,00 35,00 

    

  Nákladní vůz do 3,5t    440,00 29,00 

 

 


