
VZ/009/2016 

  1/16 
 

 

 SMLOUVA O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky  

„Litoměřice - Miřejovická stráň, Jasanová ulice“ 

 
 
 
Město Litoměřice 
se sídlem:     Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 
IČ:   00263958,  
DIČ:   CZ 00263958   

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
na straně jedné a 
 
 
SMOLA STAVBY s.r.o. 
se sídlem:  Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice 
IČ:  28731492 

DIČ:  CZ28731492 
jednající/zastoupen:  Jan Smola 
zapsaný v rejstříku obchodním u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C,  vložka 29252 

Bankovní spojení:   

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,  

(dále jen „ObčZ“) 

tuto 

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva“): 
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1. ÚČEL SMLOUVY 

1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na stavební práce 
spočívající v provedení stavebních prací a provedení všech dalších souvisejících činností 
nutných k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.  

1.2. Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem zadávacího řízení 
uskutečněného Objednatelem na veřejnou zakázku s výše uvedeným názvem (dále jen 
„Zadávací řízení“).  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí 
a vlastní odpovědnost dílo za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném níže 
v čl. 2.2 Smlouvy (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo 
dohodnutou cenu.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném 
zejména v:  

2.2.1. příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění obsahující soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen „Specifikace 
předmětu plnění“);  

2.2.2. příloze č. 2 Smlouvy – Dokumentace, která obsahuje projektovou, případně jinou 
technickou dokumentaci (dále jen „Dokumentace“).  

2.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli 
v termínu stanoveném dle přílohy č. 3 Smlouvy – Harmonogram (dále jen „Harmonogram“) 
nejpozději do 23.12.2016.  

2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 5 
Smlouvy. 

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

3.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní 
stranu v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 

3.2. Oprávněná osoba Objednatele je: 

3.2.1. ve věcech smluvních pan Mgr. Václav Červín, místostarosta  
adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

3.2.2. ve věcech technických (dále také „Technický dozor stavby“) pan Ladislav Pošík, 
Odbor územního rozvoje, Městský úřad Litoměřice  
tel.:       +420 416 916 165 
e-mail:  ladislav.posik@litomerice.cz 
adresa: Pekařská 2, 412 01 Litoměřice 

3.2.3. ve věcech fakturačních, finančních a ostatních paní Ing. Venuše Brunclíková, MBA, 
vedoucí Odboru územního rozvoje, Městský úřad Litoměřice  

tel.:       +420 416 916 169 
e-mail:  venuše.brunclikova@litomerice.cz 

adresa: Pekařská 2, 412 01 Litoměřice 
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3.3. Oprávněná osoba Zhotovitele je: 

3.3.1. ve věcech smluvních pan/í Jan Smola 
tel.:  608978666 
e-mail:  smolastavbysro@seznam.cz 
adresa:  Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice 

3.3.2. ve věcech technických, a to ve funkci stavbyvedoucího, pan/í Jan Smola 
tel.:  608978666 
e-mail:  smolastavbysro@seznam.cz 
adresa:  Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice  

3.3.3. ve funkci ve věcech fakturačních, finančních a ostatních pan/í  
Ing. Barbora Hampejsová Smolová 
tel.:  777586310 
e-mail:  barbora.smolova@seznam.cz 
adresa:  Nerudova 1785/46, 41201 Litoměřice 

3.4. Smluvní strany mohou změnit oprávněné osoby; jsou však povinny na takovou změnu alespoň 
5 (pět) dnů předem písemně upozornit druhou Smluvní stranu, je-li to objektivně možné, jinak 
ihned po provedení změny. 

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v místě dle specifikace uvedené v příloze č. 1 - 
Specifikace předmětu plnění. 

4.2. Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje staveniště 
převzít do 5 (pěti) dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout 
Objednateli k předání staveniště veškerou součinnost. Zhotovitel se zavazuje příslušné 
staveniště převzít a při přejímce s odbornou péčí prověřit, zda staveniště nemá zjevné 
překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádnému provedení Díla; o předání a převzetí bude 
pořízen písemný zápis. Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli součinnost k předání staveniště 
a/nebo nepřevezme-li staveniště, má se zato, že k předání staveniště a jeho převzetí 
Zhotovitelem došlo 5. (pátý) den po uzavření této Smlouvy. 

4.3. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Díla před předáním staveniště. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění Díla nejpozději do 3 (tří) dnů od převzetí staveniště. Zhotovitel se 
zavazuje využít příznivé klimatické podmínky, které objektivně umožňují provádět Dílo 
a v maximální možné míře se přizpůsobit při plnění Díla i případným nepříznivým klimatickým 
podmínkám. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje vybudovat na své náklady zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro 
realizaci stavebních prací a zajistit veškerá rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení 
staveniště v souladu s příslušnými předpisy. 

5. CENA DÍLA A PLATBY 

5.1. Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí 

cena v Kč bez DPH:     4.330.494,46 

DPH ve výši 21 %:      909.403,84 

cena v Kč včetně DPH:  5.239.898,30 

slovy: pětmiliónudvěstětřicetdevěttisícosmsetdevadesátosm 30/100 korun českých 
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5.2. Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve výkazu výměr, je cenou 
smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen „Cena“). 

5.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na 
pracovní sílu, materiály, stroje, zařízení staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz 
a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, 
materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen 
zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení. 

5.4. Cena Díla bude Objednatelem hrazena postupně, a to následovně: 

5.4.1. Až do výše 90 % (devadesát procent) Ceny bude Objednatel platit Zhotoviteli vždy 
zpětně za provedená plnění dle dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem měsíčně, 
vždy do 10. dne následujícího měsíce, na základě Technickým dozorem stavby 
odsouhlaseného soupisu provedených v příslušném období, jehož kopie musí být 
nedílnou součástí dílčí faktury. Pro odsouhlasení (popř. neodsouhlasení) soupisu 
provedených prací Technickým dozorem stavby dohodly Smluvní strany lhůtu 
3 pracovní dny od jeho předložení; nebude-li příslušný soupis prací písemně potvrzen 
Technickým dozorem stavby, nebude až do doby jeho potvrzení Objednatel v prodlení 
s úhradou dílčí faktury, k níž se takový soupis váže. Pro vyloučení pochybnosti se 
výslovně sjednává, že odsouhlasení soupisu prací Technickým dozorem stavby dle 
tohoto článku se provádí výlučně pro potřeby zaplacení části Ceny, tedy nikoli pro 
účely Akceptace Díla či jeho čísti, a že ani takové odsouhlasení a zaplacení 
neznamená předávání ani převzetí Díla či jeho části ani začátek běhu záruční doby 
a ani odsouhlasení soupisu prací či zaplacením Objednatel nepřebírá Dílo či jeho části 
do úschovy, nezajišťuje údržbu, opravy, servis atp..  

5.4.2. Doplatek Ceny zaplatí Objednatel po Akceptaci ve smyslu čl. 8.2 Smlouvy dle 
konečného vyúčtování formou daňového dokladu – závěrečné faktury vystavené 
Zhotovitelem; v této faktuře budou zúčtovány předchozí platby. 

5.5. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.  

5.6. Veškeré faktury musí být doručeny Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodní 
listiny dle příslušných právních předpisů včetně vyčísleného DPH v zákonné výši. Zhotovitel 
předkládá faktury, včetně jejich příloh, ve 2 (dvou) vyhotoveních. Nebude-li mít faktura 
příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude 
v prodlení s jejím zaplacením.  

5.7. Faktury jsou splatné vždy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Cena se 
hradí bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy či 
později Zhotovitelem Objednateli písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou 
dnem odeslání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.  

6.   DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provádět a provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami 
Smlouvy a pokyny Objednatele, zejména Technického dozoru stavby.  

6.2. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnutí vydaných 
veřejnoprávními orgány a organizacemi v místě provádění plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel 
odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné právní předpisy (zejména 
veškeré nezbytné bezpečnostní předpisy), platné i doporučující technické normy 
a předepsané technologické postupy. 

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem prostřednictvím 
Technického dozoru stavby a pověřenými pracovníky Objednatele s tím, že tyto mají kdykoliv 
přístup na staveniště. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje, a to i opakovaně, 
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umožnit Objednateli provedení kontroly provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje k provádění 
kontroly poskytnout Objednateli veškerou součinnost a na žádost Objednatele být u kontroly 
přítomen.  

6.4. Objednatel (jeho zástupce nebo Technický dozor stavby) je oprávněn při zjištění závad 
prováděných prací a/nebo při jiném zjištění, že plnění není prováděno řádně, požadovat, aby 
Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud 
Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě neodstraní a/nebo neprovede plnění řádně, je 
Objednatel oprávněn dát je odstranit či zajistit jejich provedení na své náklady, které se 
Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit do 21 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování; tím 
nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena práva Objednatele vyplývající ze  záruky 
včetně nahrazení uhynulých rostlin novými rostlinami dle čl. 10 Smlouvy, a to ani v případě, že 
Objednatel zajistí odstranění závady Díla prostřednictvím třetích osob. 

6.5. Zhotovitel je povinen předložit Technickému dozoru stavby technologické postupy jednotlivých 
prací, a to nejpozději (3) tři pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. 
Zhotovitel není oprávněn změnit tyto technologické postupy bez předchozího písemného 
souhlasu technického dozoru stavby; Zhotovitel odpovídá za veškerou svou dokumentaci, 
pomocné práce a zajištění každé položky technologických zařízení a materiálů tak, aby dané 
položky byly v souladu se Smlouvou.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v časovém sledu stavebních prací 
určeném pokyny Technického dozoru stavby, je-li to objektivně technologicky možné; na 
případné objektivní překážky v postupu prací dle uděleného pokynu se zavazuje Zhotovitel 
písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu.  

6.7. Zhotovitel je povinen oznámit Technickému dozoru stavby nejméně (5) pět pracovních dnů 
předem den, kdy bude na staveniště dodáno nějaké technologické zařízení nebo významnější 
položka jiného vybavení.  

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého odpovědného stavbyvedoucího 
případně zástupce stavbyvedoucího na staveništi po dobu faktické realizace (provádění) Díla, 
a to i po dobu, kdy stavební práce budou provádět subdodavatelé.  

6.9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být během 
faktické realizace (provádění) Díla trvale přístupný, přičemž 

6.9.1. záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce, a to 
zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu; v deníku nesmí být vynechána prázdná místa; 

6.9.2. povinnost vést deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí Zhotoviteli 
dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními 
stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno 
nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách 
a nedodělcích, tak vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré 
vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla byly odstraněny a staveniště 
bylo vyklizeno; 

6.9.3. do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy; 
jde zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla apod.; 

6.9.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat: 

• orgány státního stavebního dozoru; 

• příslušné orgány státní správy; 

• pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru; 

• zmocnění zástupci Objednatele a Technického dozoru stavby; 

• zmocnění zástupci Zhotovitele; 

6.9.5. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé 
Smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 (pěti) pracovních dnů se 
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k zápisu vyjádřit; v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí; to 
neplatí v případě porušení povinnosti Zhotovitele při vedení a umístění stavebního 
deníku; 

6.9.6. Objednateli je předáván originál a první průpis stavebního deníku; druhý průpis náleží 
Zhotoviteli Díla; 

6.9.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo 
dodatky Smlouvy; 

6.9.8. v období mimo faktickou realizaci (provádění) Díla je stavební deník uložen 
u Zhotovitele, přičemž Zhotovitel je v tomto případě povinen stavební deník 
Objednateli kdykoliv předložit, a to nejdéle následující pracovní den ode dne žádosti 
Objednatele. 

6.10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které mají 
být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu učiní nejpozději 
(3) tři dny před plánovaným prováděním prací. Ke kontrole zakrývaných prací, předloží 
Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, 
certifikáty a atesty. Pokud se Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozí omluvy 
nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, který bude stanoven zápisem ve stavebním 
deníku nejdříve 48 hodin od prvního stanoveného termínu, je Zhotovitel oprávněn tyto 
konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových 
zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná 
technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že 
Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je povinen zjištěné 
vady odstranit a uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí, a to do 21 dnů od 
doručení jejich vyúčtování. V opačném případě hradí náklady s odkrytím Objednatel.  

6.11. Zhotovitel se dále zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady zejména: 

6.11.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi; 

6.11.2. vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky a tak se 
zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se 
Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby; 

6.11.3. zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání staveniště;  

6.11.4. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, 
ochranu a užívání vlastníků a nájemců přilehlých pozemků; 

6.11.5. zajistit, aby veškeří pracovníci pracující na staveništi používali potřebné ochranné 
pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.); 

6.11.6. zajistit řádné vytyčení staveniště;  

6.11.7. zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest;  

6.11.8. dbát na ochranu životního prostředí a učinit veškeré kroky pro omezení škod 
a obtěžování osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky 
jeho činnosti; zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly hodnoty 
stanovené příslušnými předpisy.  

6.12. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a ochranu 
veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy. 

6.13. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy řádně seznámil s veškerými prostory 
staveniště a přístupovými cestami.  

6.14. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, 
které bude v rámci plnění Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění 
Díla ty zdroje el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž 
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se zavazuje na své náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb 
a měření spotřebovaného množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou 
mezi Zhotovitelem a dodavateli těchto komodit vypořádány na základě samostatně 
uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou 
potřebnou součinnost.  

6.15. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné 
zkoušky včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, přičemž: 

6.15.1. Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 (tři) pracovní dny předem informovat 
Technický dozor stavby o provedení předpokládaných zkoušek; Zhotovitel 
a Technický dozor stavby se dohodnou na termínu provedení předmětné zkoušky; 
v případě že se nedohodnou, je oprávněn ji určit Technický dozor stavby; 

6.15.2. Technický dozor stavby je povinen Zhotoviteli oznámit nejméně 24 (dvacet čtyři) hodin 
předem o svém úmyslu zúčastnit se zkoušek; v případě že se Technický dozor 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti Technického 
dozoru stavby; 

6.15.3. pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti Technického dozoru stavby 
a Technický dozor stavby neoznámí Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastní, 
považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku 
za přítomnosti Technického dozoru stavby;  

6.15.4. Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců sítí, vyžadují-li to 
příslušné předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem 
zkoušek.  

6.16. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady oznámit písemně dostatečně předem 
příslušným správcům inženýrských sítí zahájení stavebních prací a zajistit veškerá jejich 
vyjádření vyžadovaná příslušnými právními předpisy. 

7.  SUBDODAVATELÉ 

7.1. Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob, svých přímých dodavatelů, 
a to výhradně osobami a v takovém rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 4 Smlouvy – 
Subdodavatelé (dále jen „Subdodavatelé“). 

7.2. Zhotovitel je oprávněn změnit Subdodavatele jen s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. 

7.3. V případě provádění Díla Subdodavateli odpovídá za tyto části Díla Zhotovitel tak, jako by Dílo 
prováděl sám.  

7.4. V případě provádění Díla Subdodavateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli podklady 
k uveřejnění v souladu s odst. 4 a 5, § 147 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZ“) 

8.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo předat a vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za podmínek 
stanovených Smlouvou, a to v termínu stanoveném v Harmonogramu. 

8.2. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato dnem, kdy nastane 
poslední z níže uvedených událostí (to vše dále a výše jen „Akceptace“ Díla): 
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8.2.1. jeho řádným dokončením a vyklizením staveniště; a 

8.2.2. podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že 
Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že 
zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak 
vystavením písemného potvrzení o tom, že vady a nedodělky dle zápisu o předání 
a převzetí Díla byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno; Objednatel je přitom 
povinen převzít řádně provedené Dílo až poté, co Objednatel bude mít možnost řádné 
provedení Díla zkontrolovat a co se Dílo stane způsobilé k převzetí dle příslušných 
technických norem specifikovaných v čl. 6.2 této Smlouvy; a zároveň 

8.2.3. předáním veškeré dokumentace vztahující se k Dílu, přičemž převzetí uvedené 
dokumentace Objednatelem bude zaznamenáno v zápisu dle čl. 8.2.2 této Smlouvy. 

8.3. Objednatel není povinen převzít Dílo za předpokladu, že: 

8.3.1. obsahuje jakékoliv vady a nedodělky; 

8.3.2. nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky,  

8.3.3. nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými 
normami (i doporučujícími) nebo obchodními zvyklostmi; 

8.3.4. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu, zejména 
dokumentaci skutečného provedení, a to nejméně ve 2 (dvou) vyhotoveních, veškeré 
příručky provozu a údržby dostatečně popsané tak, aby Objednatel mohl Dílo 
provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat, 
a veškerou další dokumentaci; 

8.3.5. Zhotovitel nezajistil veškerá potřebná oznámení, úřední povolení, inspekce či 
rozhodnutí stanovené Smlouvou a příslušnými právními předpisy a normami. 

8.4. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že bude obsahovat drobné vady 
a nedodělky; v tom případě budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v zápisu 
o předání a převzetí Díla a stanovena lhůta k jejich odstranění. 

8.5. Dílo se považuje za úplně dokončené jeho předáním a převzetím dle čl. 8.2 Smlouvy   

9.  PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele 
a dále je tak oprávněn učinit pouze pokud: 

9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým 
způsobem; 

9.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaložení 
odborné péče, zejména okolnosti vylučující odpovědnost (tzv. „vyšší moc“); Smluvní 
strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti 
a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat; 

9.1.3. v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nedovolujících dodržení 
stavebně technologických postupů nebo provádění venkovních prací (např. práce na 
střeše apod.). 

9.2. Práce je Zhotovitel oprávněn přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu. Za překážku 
se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z hospodářských poměrů Zhotovitele 
(zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců Zhotovitele a/nebo jeho 
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subdodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele). Zhotovitel je povinen přerušit 
nebo omezit provádění Díla v co nejmenším rozsahu a je povinen pokračovat v provádění 
prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, došlo-li k přerušení či omezení Díla na 
základě rozhodnutí Objednatele.  

10.  ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené v právních 
předpisech, Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh, zejména Projektové dokumentaci) 
a technických normách i doporučujících, jinak vlastnosti a jakost obvyklou. 

10.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené 
v zápise o předání a převzetí Díla popř. vady a nedodělky následně stanovené v rozhodnutí či 
jiné listině správního orgánu vydané v rámci stavebního řízení; v případě, že Zhotovitel tyto 
vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich 
odstraněním třetí osobu na náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
do 30 (třiceti) dnů ode dne jejich vyúčtování.  

10.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 5 (pěti) 
let; pokud je pro dodané technologické zařízení či jiné dodané věci výrobcem stanovena 
záruční doba delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem technologického 
zařízení či jiné věci.  

10.4. V případě, že příslušné právní předpisy platné v době počátku běhu záruční doby stanoví 
záruční dobu delší, platí záruční doba stanovená v příslušných právních předpisech. 

10.5. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného 
oběma Smluvními stranami stanovující, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště 
je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách 
a nedodělkách, tak vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady 
a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla jsou odstraněny a staveniště je vyklizeno.  

10.6. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se 
vztahuje záruka, kdykoli během trvání záruční doby. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je 
Objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou nelze 
odstranit a která brání tomu, aby Dílo či jeho část mohlo být podle smlouvy řádně užíváno jako 
věc bez vady, má Objednatel právo od Smlouvy nebo i jen její části odstoupit; totéž právo mu 
přísluší u vad odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší 
počet vad nemůže věc řádně užívat; jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání 
řádnému užívání věci podle Smlouvy, má Objednatel právo na přiměřenou slevu. 

10.7. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne 
odstranění vady včetně doručení písemného potvrzení Zhotovitele o odstranění vady 
Objednateli.  

10.8. V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na 
odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do (3) tří pracovních dnů ode dne 
obdržení reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do (3) tří pracovních dnů 
nebo v nejkratší technologicky možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování. 

10.9. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel 
odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí 
osobě včetně nahrazení rostlin/travní plochy a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit 
náklady s tím spojené do 21 dnů ode dne jejich vyúčtování Objednatelem; tím nejsou žádným 
způsobem dotčena nebo omezena práva Objednatele vyplývající z předmětné záruky. 

10.10. Zhotovitel je povinen ke dni vydání potvrzení o odstranění vad odstranit z místa plnění Díla 
veškeré své zbývající vybavení, materiál apod.  
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11. SMLUVNÍ POKUTY; SANKCE 

11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce 
korun českých) za každý den prodlení v období 1. (prvního) až 7. (sedmého) dne prodlení, 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den 
prodlení v období 8. (osmého) až 14. (čtrnáctého) dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení v období 
počínaje 15. (patnáctým) dnem prodlení, a to v každém z těchto případů prodlení: 

11.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla v souladu s čl. 4.2. a 4.3. Smlouvy;  

11.1.2. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu čl. 8.2.. Smlouvy. 

11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých) za každé nesplnění povinnosti přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) 
k části Díla, která má být zakryta nebo se stane nepřístupnou v souladu s čl. 6.10. Smlouvy. 

11.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce 
korun českých) za každý den prodlení s termínem odstranění každé záruční vady včetně 
nahrazení rostlin/travní plochy. 

11.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých) za každé jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností: 

11.4.1. vést stavební deník v souladu s čl. 6.9 Smlouvy;  

11.4.2. porušení bezpečnostních předpisů v souladu s čl. 6.2. Smlouvy; 

11.4.3. porušení technických norem specifikovaných v čl. 6.2. Smlouvy. 

11.5. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není dotčeno 
ani omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje 
smluvní pokuta.  

11.6. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky ceny 
za každý den prodlení s jejím zaplacením.  

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvní 
povinnosti Zhotovitelem, za což se považuje zejména následující: 

12.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu 
delší než 10 (deset) dnů; 

12.1.2. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu 
delší než 30 (třicet) dnů 

12.1.3. práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazují opakovaně nedostatky 
kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví Objednatel 
Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném 
uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy; 

12.1.4. zadání Díla nebo jeho části k provedení Subdodavatelům v rozporu s čl. 7 Smlouvy; 

12.1.5. prodlení Zhotovitele s placením svým Subdodavatelům po dobu delší než 30 (třicet) 
dnů po lhůtě jejich splatnosti. 
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12.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v úpadku, na 
jeho majetek je prohlášen konkurs nebo je-li návrh na konkurs zamítnut pro nedostatek 
majetku, je-li zahájeno insolvenční řízení nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

12.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvních 
povinností, za což se považuje zejména následující: 

12.3.1. prodlení Objednatele se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než 30 (třicet) 
dnů po lhůtě jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení od 
Smlouvy byl Objednatel s předstihem alespoň 10 (deset) dnů písemně upozorněn 
Zhotovitelem a Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.   

12.4. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení 
Zhotoviteli/Objednateli, a to doporučeným dopisem či datovou schránkou. 

12.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě škody a k úhradě 
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před 
doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze 
trvat i po skončení Smlouvy. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně 2.000.000,- Kč 
(slovy: dva milióny korun českých), s územním rozsahem Česká republiky a se spoluúčastí 
Zhotovitele maximálně 10 % (slovy: deset procent).  

13.2. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli v čl. 13.1 Smlouvy 
uvedenou povinnost, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či 
pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení 
pojistného; Zhotovitel je povinen doklady k pojištění Objednateli předložit do 2 (dvou) 
pracovních dnů ode dne doručení žádosti Objednatele.  

14. DORUČOVÁNÍ 

14.1. Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, 
nebo prostřednictvím Oprávněných osob dle čl. 3 Smlouvy.  

14.2. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou 
Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do 3 (tří) dnů od změny.  

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky. 

15.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo 
nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany 
se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými 
platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce 
přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.  
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15.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  

15.4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti 
s ní především dohodou; není-li dohoda ani do 30 (třiceti) dnů od předložení sporu ke 
smírnému řešení jednou Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány 
příslušnými obecnými soudy České republiky. 

15.5. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele.  

15.6. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním 
systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 

15.7. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují. 

15.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v ISRS. 

15.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

• Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění a ceny 

• Příloha č. 2 – Dokumentace 

• Příloha č. 3 – Harmonogram  

• Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů 

15.10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 
 
Objednatel 
 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 

 
Zhotovitel 
 
V Litoměřicích dne  
 

 
 
 

............................................. 
Mgr. Václav Červín 

místostarosta                                      

.............................................. 
Jan Smola 

jednatel společnosti 
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 Příloha č. 1  

 

Specifikace předmětu plnění 
                           

 

Oceněné položkové rozpočty prací – část komunikace a část plyn. 
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Příloha č. 2  

 

Dokumentace 
 

Projektová dokumentace je zpracována v elektronické podobě s tím, že podpisem Smlouvy každá ze 
Smluvních stran potvrzuje, že má Projektovou dokumentaci ve své dispozici. 
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Příloha č. 3  

 

Harmonogram 
 

 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 

Komunikace a zpevněné 
plochy 

      

Dešťová kanalizace 
      

Přípojky splaškové 
kanalizační 

      

Přípojky vodovodu 
      

Veřejné osvětlení 
      

Plynovod a přípojky 
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Příloha č. 4  

 

Seznam subdodavatelů 
 

 

Identifikační údaje Subdodavatele 
Specifikace částí Díla plněné 

Subdodavatelem 

Poměr plnění 
Subdodavatele 
k celkovému 
objemu prací 
a činností v % 

// // // 

// // // 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 2 CC-CZ: 2112

Místo: Litoměřice Datum: 6.6.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28731492

DIČ: CZ28731492

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

020/0/16

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

SMOLA STAVBY s.r.o.

Výkazy výměr byly změřeny digitálně z projektové dokumentace pro stavební povolení. Pro výběr zhotovitele musí být soupis prací zpracován (aktualizován) na základě dokumentace pro 
provedení stavby, jejíž bude nedílnou součástí. Výběr zhotovitele na základě tohoto soupisu prací bude pouze na vlastní zodpovědnost investora.

4 165 848,48

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 4 165 848,48 874 828,18

15,00% 0,00 0,00

CZK 5 040 676,66
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 020/0/16

Stavba:

Místo: Litoměřice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

ING

Soupis

ING

Soupis

ING

Soupis

ING

Soupis

ING

Soupis

VON

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

06.06.2016

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 516 740,652 079 950,95SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

2 516 740,652 079 950,95SO 101 Soupis prací

1 823 950,701 507 397,27SO 301 Dešťová kanalizace

1 823 950,701 507 397,27SO 301 Soupis prací

166 254,57137 400,47SO 302 Přípojky splaškové kanalizační

166 254,57137 400,47SO 302 Soupis prací

238 392,84197 018,88SO 303 Přípojky vodovodu

Vedlejší rozpočtové náklady

238 392,84197 018,88SO 303 Soupis prací

233 485,23192 963,00SO 401 Veřejné osvětlení

16 073,97VRN SO 301 Soupis 

233 485,23192 963,00SO 401 Soupis prací

61 852,6751 117,91VRN

Soupis 

2 988,922 470,18VRN SO 303 Soupis 

25 288,7120 899,76VRN SO 101 Soupis 

19 449,50

11 858,009 800,00VRN SO 401 Soupis 

4 165 848,48 5 040 676,66

2 267,541 874,00VRN SO 302
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 2 CC-CZ: 2112

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28731492

SMOLA STAVBY s.r.o. DIČ: CZ28731492

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 079 950,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 079 950,95 21,00% 436 789,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 516 740,65

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 101 - Soupis prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 079 950,95

HSV - Práce a dodávky HSV 2 079 950,95

    1 - Zemní práce 349 587,16

    2 - Zakládání 1 651,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 45 384,00

    4 - Vodorovné konstrukce 490,00

    5 - Komunikace 1 263 195,76

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 283,20

    8 - Trubní vedení 3 720,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 344 073,43

      96 - Bourání konstrukcí 26 889,50

    997 - Přesun sutě 37 414,34

    998 - Přesun hmot 34 152,06

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 101 - Soupis prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

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

Náklady soupisu celkem 2 079 950,95

D HSV Práce a dodávky HSV 2 079 950,95

D 1 Zemní práce 349 587,16

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 530,340 22,00 11 667,48 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství 
ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných skládek;     a) na staveništi 
podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se 
oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění 
podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 
m se pro určení vzdálenosti     vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .     
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami 
odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV (246,5+1521,3)*0,3 530,340

2 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 298,830 47,00 14 045,01 CS ÚRS 2016 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 101 - Soupis prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobec- ných podmínek     tohoto katalogu. 2. 
Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami     do 100 m3 pro jakýkoliv 
skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují     při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 
přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se 
přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV 298,83 298,830

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 298,830 8,00 2 390,64 CS ÚRS 2016 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobec- ných podmínek     tohoto katalogu. 2. 
Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami     do 100 m3 pro jakýkoliv 
skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují     při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 
přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se 
přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV 298,83 298,830

4 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,360 412,00 1 384,32 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m     od podélné osy rýhy nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:     a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,     b) šířky 
přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,     c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,     d) šířky přes 500 do 600 
mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     
všeobecných podmínek katalogu. 

VV "pro obruby v místech napojení na stáv." 3,36 3,360

5 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,360 55,00 184,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m     od podélné osy rýhy nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:     a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,     b) šířky 
přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,     c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,     d) šířky přes 500 do 600 
mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     
všeobecných podmínek katalogu. 

VV 3,36 3,360

6 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,900 302,00 1 177,80 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na     vzdálenost do 3 m a na přehození 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy     nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při 
lesnicko-technických melioracích se oceňuje:     a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný 
objem výkopu je větší,     b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí,         
zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí,         dlažeb, rovnanin, plůtků 
a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými         pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv 
objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem         výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 
výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt 
hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:     a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 
138 60-1201 Dolamování hloubených         vykopávek,     b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 
použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "pro opěrnou stěnu" 3,9 3,900

7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 3,900 11,00 42,90 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na     vzdálenost do 3 m a na přehození 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy     nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při 
lesnicko-technických melioracích se oceňuje:     a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný 
objem výkopu je větší,     b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí,         
zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí,         dlažeb, rovnanin, plůtků 
a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými         pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv 
objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem         výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 
výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt 
hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:     a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 
138 60-1201 Dolamování hloubených         vykopávek,     b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 
použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 3,9 3,900

8 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 369,950 59,00 21 827,05 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním prostředkům; toto 
přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     
násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné 
přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 
dopravní prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem 
na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV "zemina k ohumusování na skládku stavby a zpět na místo upotřebení" (413,5*0,15)*2 124,050

VV "zemina do násypů naskládku stavby a zpět na místo upotřebení" (115,67+7,28)*2 245,900

VV Součet 369,950

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 651,455 182,00 118 564,81 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním prostředkům; toto 
přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     
násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné 
přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 
dopravní prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem 
na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV "trvalá skládka" (530,34+298,83+3,36+3,9)-(62,025+122,95) 651,455

10 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 302,910 10,00 13 029,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním prostředkům; toto 
přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     
násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné 
přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 
dopravní prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem 
na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 651,455*2 1 302,910

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 62,025 112,00 6 946,80 CS ÚRS 2016 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     na obvyklý nebo z 
obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou 
určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice 
lodi k těžnici druhé lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v místě hromady nebo v místě 
dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže 
je vodorovná vzdálenost uvedená v         bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství 
měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "zemina k ohumusování na skládce stavby" 413,5*0,15 62,025

12 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 122,950 35,00 4 303,25 CS ÚRS 2016 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     na obvyklý nebo z 
obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou 
určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice 
lodi k těžnici druhé lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v místě hromady nebo v místě 
dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže 
je vodorovná vzdálenost uvedená v         bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství 
měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "zemina do násypů na skládce stavby" 115,67+7,28 122,950

13 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 115,670 58,00 6 708,86 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:     a) rozprostření zbylého 
výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro         podzemní vedení; toto množství se určí v m3 
uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,     b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení 
sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt     vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro  
ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez     možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít 
jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami,     měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek 
katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu.     Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 
individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:     a) pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,     
b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),     c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít:     
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru         cen 171 uložení 
netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A         31,     b) pro uložení sypaniny do 
ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3         m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-
11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél     hrany 
výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z     výkopiště na povrch území ještě dále 
přemísťuje na hromady  . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou 
molekulární a     chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami 
nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze     tření mezi jednotlivými oddělenými 
pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm.     
Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité 
horniny skalní a sypké se zrny přes 125     mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro 
uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání     do násypu není vyšší než 2 % optimální 
vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li     vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny 
individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se     odstranění 
přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

VV 115,67 115,670

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 184,975 6,00 1 109,85 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2         
projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. 
Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, měřeného v 
rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro 
uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         
tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na 
dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 
určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, 
oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku 
do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 
ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje 
cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření 
sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     
stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV "skládka stavby" 184,975 184,975

15 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 237,765 80,00 99 021,20 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2         
projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. 
Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, měřeného v 
rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro 
uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         
tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na 
dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 
určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, 
oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku 
do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 
ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje 
cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření 
sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     
stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 651,455*1,9 1 237,765

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,280 36,00 262,08 CS ÚRS 2016 01
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PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 100 % PS,     b) z hornin 
nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, 
podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 
lesnicko-technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce 
pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových     trub v polních a 
lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční 
nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění 
sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu 
je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu 
neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 
175 10-11     Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m 
vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 
122 . 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 
. Vodorovné         přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         poznámka č. 8. 8. 
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní 
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 
násypů, není-li projektem předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny 
do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 
poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 7,28 7,280

17 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 413,500 15,00 6 202,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech 
terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání 
terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215     
90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 
jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

VV 10,5+6+26,5+17,5+25+28,1+42,4+97,9+6,6+16,6+28+16,5+1,4+7,5+11,2+7,5+8,7+3,5+8,7+15,8+7,1+12,5+8 413,500
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18 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 413,500 32,00 13 232,00 CS ÚRS 2016 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na     místo spotřeby ze 
vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-
11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, 
skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu 
ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     
výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 10,5+6+26,5+17,5+25+28,1+42,4+97,9+6,6+16,6+28+16,5+1,4+7,5+11,2+7,5+8,7+3,5+8,7+15,8+7,1+12,5+8 413,500

19 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 413,500 12,00 4 962,00 CS ÚRS 2016 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 
nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní 
semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-
42 Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava 
terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. 
V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 10,5+6+26,5+17,5+25+28,1+42,4+97,9+6,6+16,6+28+16,5+1,4+7,5+11,2+7,5+8,7+3,5+8,7+15,8+7,1+12,5+8 413,500

20 M 005724100 osivo směs travní parková kg 12,405 110,00 1 364,55 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková

VV (10,5+6+26,5+17,5+25+28,1+42,4+97,9+6,6+16,6+28+16,5+1,4+7,5+11,2+7,5+8,7+3,5+8,7+15,8+7,1+12,5+8)*0,03 12,405

21 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 843,440 9,00 16 590,96 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 
pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a 
dále, předepíše-li projekt urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje 
cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 
Svahování trvalých     svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 
komunikací jsou započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní 
práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 

VV 1147,7+210,1+133,6+43,7+17,64+13,11+5+153,47+119,12 1 843,440

22 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 413,500 7,00 2 894,50 CS ÚRS 2016 01

PP Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek na povrchu ploch, které mají být     rozrušeny. Odstranění překážek 
se oceňuje:     a) vegetační kryt cenami části A02 souboru cen 111 10-11 Odstranění travin a rákosu nebo 111         10-51 
Odstranění stařiny,     b) kořeny cenami části A02 souboru cen 111 2.-1 Odstranění nevhodných dřevin,     c) balvany velikosti přes 
0,10 m3 cenami souboru cen 122 86-11 Těžení a rozpojení jednotlivých         balvanů, části A01 katalogu 800-1 Zemní práce,     d) 
ostatní překážky příslušnými cenami podle jejich druhu. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy 
běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 10,5+6+26,5+17,5+25+28,1+42,4+97,9+6,6+16,6+28+16,5+1,4+7,5+11,2+7,5+8,7+3,5+8,7+15,8+7,1+12,5+8 413,500

23 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 413,500 3,00 1 240,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo 
na svahu do 1:5 postřikem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou 
započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy     a) 
obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,     b) prolitím; toto se oceňuje 
cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a         případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody 
pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje 
příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické     odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

VV 10,5+6+26,5+17,5+25+28,1+42,4+97,9+6,6+16,6+28+16,5+1,4+7,5+11,2+7,5+8,7+3,5+8,7+15,8+7,1+12,5+8 413,500

24 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 10,338 42,00 434,20 CS ÚRS 2016 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
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VV (10,5+6+26,5+17,5+25+28,1+42,4+97,9+6,6+16,6+28+16,5+1,4+7,5+11,2+7,5+8,7+3,5+8,7+15,8+7,1+12,5+8)*0,025 10,338

D 2 Zakládání 1 651,00

25 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 0,650 2 540,00 1 651,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     pod hladinou pažící 
bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do 
kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím 
bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV "pod opěrnou stěnu - příplatek" 13*0,5*0,1 0,650

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 384,00

26 K 327122111 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 600 mm m 13,000 2 280,00 29 640,00 CS ÚRS 2016 01

PP Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 600 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) zásyp dílců zeminou, který se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní 
práce,     b) odvodnění drenáží, které se oceňují cenami souboru cen 212 75-2 Trativody z drenážních         trubek katalogu 827-1 
Vedení trubní,dálková a přípojná – vodovod a kanalizace. 2. Množství měrných jednotek u cen -21.. se určuje v běžných metrech 
délky zdi, ze které se odečte     rozvinutá délka rohového dílce 1,2 metru. Rohový dílec se ocení cenami -22.. 

VV 13 13,000

27 K 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m m 27,000 224,00 6 048,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují     ve specifikaci. 2. Ceny lze 
použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky 
palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku. 

VV 27 27,000

28 M palisáda_01.1 palisáda betonová přírodní 12x18x40 cm kus 151,500 64,00 9 696,00

PP
prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády provedení: přírodní /dl x š (D) 
x v/  12 x 18 x 40

VV (27/0,18) 150,000

VV 150*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 151,500

D 4 Vodorovné konstrukce 490,00
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29 K 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm m2 5,000 98,00 490,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro:     a) lože rigolů 
dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný,         597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou 
obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene,     b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, 
které se oceňují cenami         části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 
Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené     zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z 
prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození     zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) opatření 
zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl.         3111 Všeobecných podmínek části A 01 
tohoto katalogu,     b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02         katalogu 800-1 
Zemní práce,     c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1         Zemní práce,     
d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 5 5,000

D 5 Komunikace 1 263 195,76

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD(A) tl 150 mm m2 343,700 95,00 32 651,50 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "parkoviště" 29,3+27,9+14,1+17,2+13,6+14,6+14,7+30,4+14,4+33,9 210,100

VV "vjezdy" 7,5+21,4+10,1+5,3+7,6+11,1+15,6+13+13,9+13,5+14,6 133,600

VV Součet 343,700

31 K 564851112.0 Podklad ze štěrkodrtě ŠD(B) tl 160 mm m2 480,462 102,00 49 007,12

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm

VV "parkoviště" 29,3+27,9+14,1+17,2+13,6+14,6+14,7+30,4+14,4+33,9 210,100

VV "vjezdy" 7,5+21,4+10,1+5,3+7,6+11,1+15,6+13+13,9+13,5+14,6 133,600

VV "stání pro hasiče" 17,64 17,640

VV 119,122 119,122

VV Součet 480,462

32 K 564861111.0 Podklad ze štěrkodrtě ŠD(B) tl 200 mm m2 56,810 124,00 7 044,44

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "stání pro kontejnery" 5,11+8 13,110

VV "nájezdové rampy" 7,1+4,9+7,5+4,8+4,9+7,6+6,9 43,700

VV Součet 56,810
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33 K 564861114.0 Podklad ze štěrkodrtě ŠD(B) tl 230 mm m2 1 306,175 140,00 182 864,50

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm

VV "vozovka" 316,3+194,8+272,2+153,6+9,5+201,3+5 1 152,700

VV 153,475 153,475

VV Součet 1 306,175

34 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 1 165,340 195,00 227 241,30 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) ochranu povrchu podkladu 
filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,     b) spojovací postřk před pokládkou asfaltových směsí, 
který se oceňuje cenami sooboru cen 572         2.. 

VV "vozovka" 316,3+194,8+272,2+153,6+9,5+201,3 1 147,700

VV "stání pro hasiče" 17,64 17,640

VV Součet 1 165,340

35 K 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 1 147,700 261,00 299 549,70 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 
3 m, po zhutnění tl. 60 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV "vozovka" 316,3+194,8+272,2+153,6+9,5+201,3 1 147,700

36 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 47,500 152,00 7 220,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na postřik, který 
se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř.     zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí. 

VV "nájezdové rampy" 3,8+7,1+4,9+7,5+4,8+4,9+7,6+6,9 47,500

37 K 573211111.0 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 1 186,400 12,00 14 236,80

PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2

P
Poznámka k položce:
položka odvozena od položky č. 573211111, sníženo množství postřiku na m2 dle projektové dokumentace. Cena upravena dle 
množství postřiku

VV "vozovka" 316,3+194,8+272,2+153,6+9,5+201,3 1 147,700

VV "vozovka - napojení" 12,9+25,8 38,700
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VV Součet 1 186,400

38 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 173,500 196,00 230 006,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. 
I, po zhutnění tl. 40 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV "vozovka" 316,3+194,8+272,2+153,6+9,5+201,3 1 147,700

VV "vozovka - napojení" 6,8+19 25,800

VV Součet 1 173,500

39 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 12,900 184,00 2 373,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 60 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

VV "do asfaltování" (6,8+19)/2 12,900

40 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 47,500 320,00 15 200,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek 
drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a     kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 
591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z     mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou 
započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň     spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady 
na:     a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout         - u velkých kostek ve výši 1 %,         
- u drobných kostek ve výši 2 %,     b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11         
Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za     
každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV 3,8+7,1+4,9+7,5+4,8+4,9+7,6+6,9 47,500

41 M 583801100.0 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 12/12 cm t 10,873 2 840,00 30 879,32

PP
Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (materiálová 
skupina I/2) 10 A výběrové  (1t=4,5 m2)

VV (3,8+7,1+4,9+7,5+4,8+4,9+7,6+6,9)/4,5 10,556

VV 10,556*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,873

42 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 13,110 163,00 2 136,93 CS ÚRS 2016 01
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PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro 
plochy do 50 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B:     dlažby z prvků dvou a více 
tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby     obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách 
jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci;     ztratné lze dohodnout u plochy     a) do 100 m2 ve výši 3 %,     b) přes 
100 do 300 m2 ve výši 2 %,     c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 
451 . . -9 . Příplatek za     každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV 5,11+8 13,110

43 M 592453080 dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 13,503 152,00 2 052,46 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: 
přírodní tvarově jednoduchá dlažba  20 x 10 x 6

VV 5,11+8 13,110

VV 13,11*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 13,503

44 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 343,700 148,00 50 867,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 
s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 
plochy do 50 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B:     dlažby z prvků dvou a více 
tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby     obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V 
cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci;     ztratné lze dohodnout u plochy     a) do 100 m2 ve výši 3 %,     
b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,     c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami 
souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých     dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV "parkoviště" 29,3+27,9+14,1+17,2+13,6+14,6+14,7+30,4+14,4+33,9 210,100

VV "vjezdy" 7,5+21,4+10,1+5,3+7,6+11,1+15,6+13+13,9+13,5+14,6 133,600

VV Součet 343,700

45 M 592452830 dlažba se zámkem betonová "IČKO" 20x16,5x8 cm karamelová, (alt. hnědá) m2 216,403 312,00 67 517,74 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: 
červená,hnědá,okrová,antracit se zámkem 20 x 16,5 x 8

VV 29,3+27,9+14,1+17,2+13,6+14,6+14,7+30,4+14,4+33,9 210,100

VV 210,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 216,403

46 M 592453000 dlažba se zámkem betonová "IČKO" 20x16,5x8 cm přírodní m2 139,087 218,00 30 320,97 CS ÚRS 2016 01
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PP
Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: 
přírodní se zámkem 20 x 16,5 x 8

VV 7,5+21,4+10,1+5,3+7,6+11,1+15,6+13+13,9+13,5+14,6 133,600

VV "oddělení stání" 8,7*0,165 1,436

VV Součet 135,036

VV 135,036*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 139,087

47 K 596412210 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2 m2 17,640 151,00 2 663,64 CS ÚRS 2016 01

PP
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 
s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na:      a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy         do 100 m2 ve výši 3 
%, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %,     b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve 
specifikaci,     c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu         823-1 Plochy a 
úprava území. 3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých     dalších 10 
mm tloušťky podkladu nebo lože. 

P
Poznámka k položce:
výplň drceným kamenivem frakce 4-8

VV "stání pro hasiče" 17,64 17,640

48 M 592452695.0 dlažba zámková zatravňovací 21x14x8 cm barva JAVOR m2 18,169 323,00 5 868,59

PP
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: 
JAVOR dlažba  zatravňovací 21 x 14 x 8 (24x17x8 včetně zatravňovací části)

VV 17,64 17,640

VV 17,64*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,169

49 K 5968411RP Kladení betonové dlažby komunikací do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 5,000 228,00 1 140,00

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 50 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2, pro plochy do 50 m2

VV "varovný pás do betonu" 2,95+2,05 5,000

50 M 592452671 dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barva červená m2 5,150 457,00 2 353,55

PP
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: 
červená,hnědá,okrová,antracit tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8

VV 5 5,000

VV 5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,150
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 283,20

51 K 637111112 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním m2 2,950 96,00 283,20 CS ÚRS 2016 01

PP Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm

VV "u parcely č. 4" 2,7 2,700

VV "zásyp nároží z kruhové obruby" 0,25 0,250

VV Součet 2,950

D 8 Trubní vedení 3 720,00

52 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 4,000 930,00 3 720,00 CS ÚRS 2016 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením 
vybouraných         hmot do 3 m,     b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,     c) podbetonování nebo podezdění 
rámu,     d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,     e) úpravu a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, 
rámu, poklopu nebo krycího     hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 4 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 344 073,43

53 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 13,000 136,00 1 768,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem     připravenou nosnou 
konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) dodání značek, tyto se oceňují ve 
specifikaci,     b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami         souboru cen 
914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,     c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 
katalogu 800-783 Nátěry,     d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. 
Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:     a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 21 M 
Elektromontáže – silnoproud,     b) upevněných na lanech, nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují         
individuálně. 

VV 2+2+1+2+1+2+3 13,000

54 M 404440520 značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700 mm kus 1,000 793,00 793,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová 
úprava reflexní fólií tř.1 osmiúhelníková značka P6 "STOP" rozměr 700 FeZn

VV 1 1,000

55 M 404442100 značka svislá zákazová C FeZn JAC 700 mm kus 1,000 842,00 842,00 CS ÚRS 2016 01
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PP
Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová 
úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm FeZn

VV "C2a" 1 1,000

56 M 404441100 značka svislá zákazová B FeZn JAC 700 mm kus 3,000 828,00 2 484,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová 
úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm FeZn

VV "B24a" 1 1,000

VV "B2" 1 1,000

VV "B29" 1 1,000

VV Součet 3,000

57 M 404442300 značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm kus 3,000 604,00 1 812,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová 
úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 500 x 500 mm FeZn

VV "IP2" 1 1,000

VV "IP10a" 2 2,000

VV Součet 3,000

58 M 404442740 značka svislá FeZn NK 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b) kus 3,000 1 232,00 3 696,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová 
úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP 26a, IP 26b 1000x500 mm FeZn

VV "IP26a" 1 1,000

VV "IP26b" 1+1 2,000

VV Součet 3,000

59 M 404443320 značka svislá FeZn NK 500 x 150 mm kus 1,000 315,00 315,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová 
úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky E3a, E3b, E4, E5, E8d, E8c, E8a,E8b 500 x 150 mm FeZn

VV "E8e" 1 1,000

60 M tabulka červená tabulka "H" kus 1,000 295,00 295,00

61 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 9,000 636,00 5 724,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,     b) osazení sloupku 
včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 
jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) dodání 
sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci     b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní 
práce. 

VV 1+1+1+2+1+2+1 9,000

62 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 9,000 520,00 4 680,00 CS ÚRS 2016 01

PP Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350

VV 9 9,000

63 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 613,900 46,00 28 239,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) příp. nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,     
b) příp. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňuje cenami části B 01 tohoto katalogu,     c) vyplnění spár mezi krytem 
vozovky a vodicím proužkem, které se oceňuje cenami souboru cen         599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci,     d) 
dodání prefabrikovaných desek, které se oceňuje ve specifikaci. 

VV 179,7+92,6+163,2+53+125,4 613,900

64 M 592452100 přídlažba 50x25x8 cm přírodní kus 1 240,078 51,00 63 243,98 CS ÚRS 2016 01

PP Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) přídlažba 1 bm=2 kusy 50 x 25 x 8   přírodní

P
Poznámka k položce:
spotřeba: 2 kus/m

VV (179,7+92,6+163,2+53+125,4)*2 1 227,800

VV 1227,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1 240,078

65 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 19,300 212,00 4 091,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou 
z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:     a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na 
dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,     b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 
100 mm; v         cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm 
se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod     obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 11+8,3 19,300
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66 M obrubník_II obrubník betonový KO ke kruhovým objezdům přímý (195x600x300) kus 32,489 295,00 9 584,26

PP obrubník betonový KO ke kruhovým objezdům přímý (195x600x300)

VV ((11+8,3)/0,6) 32,167

VV 32,167*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 32,489

67 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 672,500 132,00 88 770,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:     a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na 
dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,     b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 
100 mm; v         cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm 
se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod     obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV
9,9+10,8+9,2+1,5+1,5+7,5+11,2+32,3+4,1+4,1+5,2+30,2+6,2+5+19,5+8,2+4,1+21,2+7,3+8,2+21+44+10,8+4+17+16,3+
23,1+6,6+30,5+4+27,4+14+9,2+6,5+12,3+25,8

479,700

VV 9+8,9+5,7+34,7+27,3+16,8+16,8+4+17,7+11+8+28,8+4,1 192,800

VV Součet 672,500

68 M 592174100 obrubník betonový chodníkový 100/10/25 nat 100x10x25 cm kus 679,225 75,00 50 941,88 CS ÚRS 2016 01

PP Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové  100/10/25 II   100 x 10 x 25

VV 672,5 672,500

VV 672,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 679,225

69 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 10,300 92,00 947,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení     a) do lože z kameniva těženého i náklady 
na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,     b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 
cenách -1113         a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod     obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 7+1,3 8,300

VV 2 2,000

VV Součet 10,300
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70 M 592174090 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm kus 8,383 81,00 679,02 CS ÚRS 2016 01

PP Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 8 x 25

VV 7+1,3 8,300

VV 8,3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 8,383

71 M 592174090.R obrubník betonový chodníkový obloukový R0,5 vnější 78x8x25 cm kus 2,590 152,00 393,68

PP Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové R0,5 78 x 8 x 25

VV 2/0,78 2,564

VV 2,564*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,590

72 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 92,050 141,00 12 979,05 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých 
jsou započteny pro osazení:     a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,     b) do lože z 
betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113         a -1213 též náklady na zřízení boční 
opěry. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod     obrubníky, krajníky nebo 
obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve     
specifikaci. 

VV 5,5+5,7+5,5+5,6+7,4+10,2+4,3+4,3+5,7+5,5+5,5+5,7+5,5+5,5+5,1+5,05 92,050

73 M 583802120 krajník silniční kamenný, žula, KS3 13x20 x 30-80 m 92,971 322,00 29 936,66 CS ÚRS 2016 01

PP
Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) krajníky silniční kamenné žula (materiálová 
skupina I/2) KS 3    13 x 20 x 30-80 cm

P
Poznámka k položce:
1 bm = 65 kg

VV (5,5+5,7+5,5+5,6+7,4+10,2+4,3+4,3+5,7+5,5+5,5+5,7+5,5+5,5+5,1+5,05) 92,050

VV 92,05*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 92,971

74 K 9191212RP Těsnění spár pružnou zálivkou + zasypání křemičitým pískem m 38,100 61,00 2 324,10

PP Těsnění spár pružnou zálivkou + zasypání křemičitým pískem

P
Poznámka k položce:
položka odvozena od ceníkové položky č. 919121212 doplněno o posyp křemičitým pískem pro správný technologický postup

VV 4,3+4,5+11,7+3,5+0,5+13,6 38,100

75 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 18,100 55,00 995,50 CS ÚRS 2016 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV 4,5+13,6 18,100

76 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 20,100 82,00 1 648,20 CS ÚRS 2016 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV 4,3+11,7+3,6+0,5 20,100

D 96 Bourání konstrukcí 26 889,50

77 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 250 mm m2 26,600 241,00 6 410,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     podkladu stejného druhu 
samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch 
menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění 
strojní. 3. Ceny     a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít 
i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -
7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty 
nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou 
tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 
podkladů     nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu 
na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 26,6 26,600

78 K 113107131 Odstranění krytu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 1,700 456,00 775,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     podkladu stejného druhu 
samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch 
menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění 
strojní. 3. Ceny     a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít 
i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -
7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty 
nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou 
tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 
podkladů     nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu 
na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 0,5*3,4 1,700

79 K 113107143 Odstranění krytu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 31,500 182,00 5 733,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     podkladu stejného druhu 
samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch 
menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění 
strojní. 3. Ceny     a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít 
i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -
7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty 
nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou 
tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 
podkladů     nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu 
na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 4,9+26,6 31,500

80 K 113107222 Odstranění krytu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 150 mm m2 503,100 22,00 11 068,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     podkladu stejného druhu 
samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch 
menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění 
strojní. 3. Ceny     a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít 
i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -
7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty 
nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou 
tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 
podkladů     nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu 
na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 235,7+267,4 503,100

81 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 25,800 88,00 2 270,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 
0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vodu pro chlazení zubů frézy,     b) opotřebování frézovacích nástrojů,     c) 
naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) nutné ruční odstranění 
(vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami         souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů 
této části katalogu,     b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění         
bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. 
Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry,     sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku 
frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:     
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup         inženýrských sítí, popř. stožár, 
vstupní ostrůvek apod.,     b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku         
od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy 
obrubníku od     frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a     ochranné 
ostrůvky apod. 

VV 6,8+19 25,800

82 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 30,100 21,00 632,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:     a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v         jakémkoliv 
loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,     b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:     a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami 
souboru cen 979 0 . - . .         Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,     b) 
vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění         vybouraných dlažebních kostek části 
C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné     řady 
kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na     vzdálenost přes 3 
m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných     hmot. 

VV 3,5+10,5+8,7+7,4 30,100

D 997 Přesun sutě 37 414,34

83 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 131,526 33,00 4 340,36 CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními     prostředky. 2. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat     z jednoho dopravního prostředku na 
druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru     stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový 
materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "podklad" 10,64 10,640

VV "kryt nezpevněný" 118,229 118,229

VV "frezink" 2,657 2,657

VV Součet 131,526

84 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 446,786 8,00 11 574,29 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními     prostředky. 2. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat     z jednoho dopravního prostředku na 
druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru     stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový 
materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 131,526*11 1 446,786

85 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 16,508 24,00 396,19 CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními     prostředky. 2. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat     z jednoho dopravního prostředku na 
druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru     stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový 
materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "beton" 0,383 0,383

VV "živice" 9,954 9,954

VV "obruby" 6,171 6,171

VV Součet 16,508

86 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 181,588 6,00 1 089,53 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními     prostředky. 2. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat     z jednoho dopravního prostředku na 
druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru     stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový 
materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 16,508*11 181,588

87 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 6,554 312,00 2 044,85 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se 
oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního     odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 0,383+6,171 6,554

88 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 12,611 730,00 9 206,03 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se 
oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního     odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 2,657+9,954 12,611

89 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 128,869 68,00 8 763,09 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se 
oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního     odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 10,64+118,229 128,869

D 998 Přesun hmot 34 152,06

90 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 383,731 89,00 34 152,06 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Strana 31 z 84



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2223

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28731492

SMOLA STAVBY s.r.o. DIČ: CZ28731492

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 507 397,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 507 397,27 21,00% 316 553,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 823 950,70

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

SO 301 - Dešťová kanalizace

SO 301 - Soupis prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 507 397,27

HSV - Práce a dodávky HSV 1 477 006,98

    1 - Zemní práce 695 409,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 424,00

    4 - Vodorovné konstrukce 14 407,64

    5 - Komunikace 15 720,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 073,00

    8 - Trubní vedení 722 724,29

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 243,00

    997 - Přesun sutě 14 005,80

OST - Ostatní 30 390,29

    998 - Režie správní 30 390,29

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

SO 301 - Dešťová kanalizace

SO 301 - Soupis prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

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

Náklady soupisu celkem 1 507 397,27

D HSV Práce a dodávky HSV 1 477 006,98

D 1 Zemní práce 695 409,25

1 K 113107012 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 200 mm při překopech inž sítí m2 10,000 95,00 950,00

PP Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 200 mm při překopech inž sítí

VV 10*1,0   10,000

VV Součet   10,000

2 K 113107023 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí m2 10,000 334,00 3 340,00

PP Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí

VV 10*1,0   10,000

VV Součet   10,000

3 K 113107043 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopech inž sítí m2 15,000 312,00 4 680,00

PP Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopech inž sítí

VV 10*1,5   15,000

VV Součet   15,000

4 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 19,000 86,00 1 634,00

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

SO 301 - Dešťová kanalizace

SO 301 - Soupis prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 19*1   19,000

VV Součet   19,000

5 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 m 8,000 124,00 992,00

PP Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200

VV 8*1   8,000

VV Součet   8,000

6 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 18,000 75,00 1 350,00

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů

VV 18*1   18,000

VV Součet   18,000

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 110,000 22,00 2 420,00

PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

VV 110*5*0,2   110,000

VV Součet   110,000

8 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 93,600 361,00 33 789,60

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

VV (18+19+8)*1,3*1,6   93,600

VV Součet   93,600

9 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 20,532 56,00 1 149,79

PP Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

VV 0,79*(7,29+14,77+29,92)*0,5   20,532

VV Součet   20,532

10 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 6,160 11,00 67,76

PP Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3

VV 20,532*0,3   6,160

VV Součet   6,160

11 K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 20,532 328,00 6 734,50

PP Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

VV 20,532*1   20,532
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VV Součet   20,532

12 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 6,160 56,00 344,96

PP Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4

VV 20,532*0,3   6,160

VV Součet   6,160

13 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 337,275 43,00 14 502,83

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3

VV (1,7*1,3*245*0,5)+(1,7*1*47*0,5)+(38*1,4*1*0,5)   337,275

VV Součet   337,275

14 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 101,183 8,00 809,46

PP Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

VV 337,275*0,3   101,183

VV Součet   101,183

15 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 337,275 468,00 157 844,70

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

VV 337,275*1   337,275

VV Součet   337,275

16 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 101,183 56,00 5 666,25

PP Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

VV 337,275*0,3   101,183

VV Součet   101,183

17 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 67,500 543,00 36 652,50

PP Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

VV (18+19+8)*1*1*1,5   67,500

VV Součet   67,500

18 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 20,250 48,00 972,00

PP Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3

VV 67,5*0,3   20,250

VV Součet   20,250
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19 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 549,600 73,00 40 120,80

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV (1,7*245)+(1,7*47)+(38*1,4)   549,600

VV Součet   549,600

20 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 549,600 36,00 19 785,60

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV 549,6*1   549,600

VV Součet   549,600

21 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 715,614 39,00 27 908,95

PP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

VV 41,064+674,55   715,614

VV Součet   715,614

22 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 674,550 58,00 39 123,90

PP Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV 337,275+337,275   674,550

VV Součet   674,550

23 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 348,700 186,00 64 858,20

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV 348,70*1   348,700

VV Součet   348,700

24 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 697,400 5,00 3 487,00

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 348,7*2   697,400

VV Součet   697,400

25 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 715,614 64,00 45 799,30

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

VV 41,064+674,55   715,614

VV Součet   715,614
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26 K 171101131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných m3 715,614 14,00 10 018,60

PP Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných

VV 41,064+674,55   715,614

VV Součet   715,614

27 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 348,700 3,00 1 046,10

PP Uložení sypaniny na skládky

VV 25,5+40,35+5,4+48,85+2,4+226,2   348,700

VV Součet   348,700

28 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 592,790 80,00 47 423,20

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 348,70*1,7   592,790

VV Součet   592,790

29 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 366,914 32,00 11 741,25

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV 715,614-348,7   366,914

VV Součet   366,914

30 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 226,200 154,00 34 834,80

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV 190,35+22,35+13,50   226,200

VV Součet   226,200

31 M 583313500 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 384,540 155,00 59 603,70

PP kamenivo těžené drobné frakce 0-4

VV 226,2 * 1,7   384,540

VV Součet 384,540

32 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 550,000 18,00 9 900,00

PP Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

VV 110*5   550,000

VV Součet   550,000

33 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 550,000 5,00 2 750,00
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PP Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

VV 110*5   550,000

VV Součet   550,000

34 M 005724100 osivo směs travní parková kg 8,250 110,00 907,50

PP osivo směs travní parková

VV 550 * 0,015   8,250

VV Součet 8,250

35 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 550,000 4,00 2 200,00

PP Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 110*5   550,000

VV Součet   550,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 424,00

36 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 292,000 22,00 6 424,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

VV 245+47   292,000

VV Součet   292,000

D 4 Vodorovné konstrukce 14 407,64

37 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,094 387,00 423,38

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě

VV 2,7*2,7*0,15   1,094

VV Součet   1,094

38 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 40,350 324,00 13 073,40

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV (245*1,3*0,1)+(47*1*0,1)+(38*1*0,1)   40,350

VV Součet   40,350

39 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,289 2 580,00 745,62

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

VV 1,7*1,7*0,1   0,289
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VV Součet   0,289

40 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 0,680 243,00 165,24

PP Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop

VV 1,7*0,1*4   0,680

VV Součet   0,680

D 5 Komunikace 15 720,00

41 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 10,000 122,00 1 220,00

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm

VV 10*1   10,000

VV Součet   10,000

42 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 10,000 121,00 1 210,00

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

VV 10*1   10,000

VV Součet   10,000

43 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 15,000 312,00 4 680,00

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

VV 10*1,5   15,000

VV Součet   15,000

44 K 573111115 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 m2 15,000 8,00 120,00

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2

VV 10*1,5   15,000

VV Součet   15,000

45 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 15,000 5,00 75,00

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

VV 10*1,5   15,000

VV Součet   15,000

46 K 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 15,000 198,00 2 970,00

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
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VV 10*1,5   15,000

VV Součet   15,000

47 K 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 15,000 363,00 5 445,00

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

VV 10*1,5   15,000

VV Součet   15,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 073,00

48 K 617633111 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet čtyř a vícehranných m2 8,500 534,00 4 539,00

PP Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet čtyř a vícehranných

VV (1,7*1,5*2)+(1,7*1*2)   8,500

VV Součet   8,500

49 K 632452113 Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem m2 1,500 356,00 534,00

PP Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem

VV 1,5*1   1,500

VV Součet   1,500

D 8 Trubní vedení 722 724,29

50 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 30,000 153,00 4 590,00

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150

VV 4,2+5,3+4,7+2,4+3,6+4,5+4,3+1   30,000

VV Součet   30,000

51 K 871365221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250 m 43,200 328,00 14 169,60

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250

VV 45,2-2   43,200

VV Součet   43,200

52 K 871425221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN500 m 230,000 1 322,00 304 060,00

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN500

VV 242-12   230,000

VV Součet   230,000
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53 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 kus 4,000 123,00 492,00

PP Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150

VV 2+1+1   4,000

VV Součet   4,000

54 M 286113600 koleno kanalizace plastové KGB 150x30° kus 1,000 85,00 85,00

PP koleno kanalizace plastové KGB 150x30°

VV 1*1   1,000

VV Součet   1,000

55 M 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45° kus 1,000 82,00 82,00

PP koleno kanalizace plastové KGB 150x45°

VV 1*1   1,000

VV Součet   1,000

56 M 286113630 koleno kanalizace plastové KGB 150x87° kus 2,000 93,00 186,00

PP koleno kanalizace plastové KGB 150x87°

VV 1+1   2,000

VV Součet   2,000

57 K 877315251 Montáž samostatného nalepovacího hrdla z tvrdého PVC-systém KG DN 150 kus 4,000 98,00 392,00

PP Montáž samostatného nalepovacího hrdla z tvrdého PVC-systém KG DN 150

VV 3+1   4,000

VV Součet   4,000

58 M 286117100 nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KGAM DN 160 kus 4,000 112,00 448,00

PP nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KGAM DN 160

P
Poznámka k položce:
OSMA, kód výrobku: 27530

VV 3+1   4,000

VV Součet   4,000

59 K 894201131 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 30/37 m3 0,563 2 960,00 1 666,48

PP Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 30/37

VV 1,5*1,5*0,25   0,563

Strana 42 z 84



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

VV Součet   0,563

60 K 894201231 Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 30/37 m3 2,138 3 120,00 6 670,56

PP Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 30/37

VV (1,5*1,71*0,25*2)+(1*1,71*0,25*2)   2,138

VV Součet   2,138

61 K 894204261 Žlaby šachet průřezu o poloměru nad 500 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 0,225 3 450,00 776,25

PP Žlaby šachet průřezu o poloměru nad 500 mm z betonu prostého tř. C 25/30

VV 1,5*0,6*0,25   0,225

VV Součet   0,225

62 K 894211121 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30 kus 2,000 7 341,00 14 682,00

PP Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30

VV 1+1   2,000

VV Součet   2,000

63 K 894211141 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 450 nebo 500 dno beton tř. C 25/30 kus 15,000 7 732,00 115 980,00

PP Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 450 nebo 500 dno beton tř. C 25/30

VV 17-2   15,000

VV Součet   15,000

64 M 592241120 skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm kus 10,000 592,00 5 920,00

PP skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm

65 M 592241130 skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP100x50x9 cm kus 10,000 784,00 7 840,00

PP skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP100x50x9 cm

66 M 592241210 skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm kus 16,000 1 232,00 19 712,00

PP skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm

67 M 592241300 deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x17x9 cm kus 1,000 2 843,00 2 843,00

PP deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x17x9 cm

68 M 592241350 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm kus 2,000 181,00 362,00

PP prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm

69 M 592243380 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm kus 16,000 6 028,00 96 448,00
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PP dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm

70 M 592243390 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm kus 1,000 7 548,00 7 548,00

PP dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm

71 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 kus 37,000 154,00 5 698,00

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000

72 M 592241360 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm kus 5,000 222,00 1 110,00

PP prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm

73 M 592241370 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm kus 9,000 234,00 2 106,00

PP prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm

74 M 592241380 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/90 62,5x12x9 cm kus 7,000 258,00 1 806,00

PP prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/90 62,5x12x9 cm

75 M 592240100 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/40 62,5x4x10 cm kus 2,000 154,00 308,00

PP prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/40 62,5x4x10 cm

76 K 894403011 Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,000 86,00 86,00

PP Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových

77 M 592DOD1 deska betonová šachetní zákrytová přechodová čtvercová TZK-Q 150 150 x 150 x 170 cm kus 1,000 3 066,00 3 066,00

PP deska betonová šachetní zákrytová přechodová čtvercová TZK-Q 150 150 x 150 x 170 cm

78 K 894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné m2 18,600 339,00 6 305,40

PP Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné

VV (1,71*1,0*4)+(1,96*1,5*4)   18,600

VV Součet   18,600

79 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 8,000 3 121,00 24 968,00

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

80 M 592238260 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm kus 8,000 315,00 2 520,00

PP vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm

81 M 592238210 vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm kus 8,000 244,00 1 952,00

PP vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm

82 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm kus 8,000 353,00 2 824,00
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PP dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm

83 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 8,000 2 056,00 16 448,00

PP mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm

84 M 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 8,000 419,00 3 352,00

PP koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300

85 K 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,000 254,00 254,00

PP Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg

86 M 552410110 poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm TEK bez ventilace kus 1,000 2 880,00 2 880,00

PP poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm TEK bez ventilace

87 K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 17,000 292,00 4 964,00

PP Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg

VV 17*1   17,000

VV Součet   17,000

88 M 552410300 poklop šachtový třída D 400, kruhový bez ventilace kus 17,000 2 045,00 34 765,00

PP poklop šachtový třída D 400, kruhový bez ventilace

89 K 899201111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 kg kus 8,000 223,00 1 784,00

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 kg

VV 8*1   8,000

VV Součet   8,000

90 K 899501411 Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu kus 5,000 115,00 575,00

PP Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 243,00

91 K 919122112 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 23,000 15,00 345,00

PP Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem

VV 10+10+3   23,000

VV Součet   23,000

92 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 23,000 126,00 2 898,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
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VV 10+10+3   23,000

VV Součet   23,000

D 997 Přesun sutě 14 005,80

93 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 11,160 286,00 3 191,76

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

94 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 122,760 5,00 613,80

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

VV 11,16*11 122,760

95 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 11,160 184,00 2 053,44

PP Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

96 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 11,160 730,00 8 146,80

PP Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

D OST Ostatní 30 390,29

D 998 Režie správní 30 390,29

97 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 490,166 62,00 30 390,29

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2223

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28731492

SMOLA STAVBY s.r.o. DIČ: CZ28731492

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 137 400,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 137 400,47 21,00% 28 854,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 166 254,57

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

SO 302 - Přípojky splaškové kanalizační

SO 302 - Soupis prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 137 400,47

HSV - Práce a dodávky HSV 134 315,28

    1 - Zemní práce 81 021,58

    4 - Vodorovné konstrukce 1 586,70

    8 - Trubní vedení 51 707,00

OST - Ostatní 3 085,19

    998 - Režie správní 3 085,19

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

SO 302 - Přípojky splaškové kanalizační

SO 302 - Soupis prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

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

Náklady soupisu celkem 137 400,47

D HSV Práce a dodávky HSV 134 315,28

D 1 Zemní práce 81 021,58

1 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 7,000 86,00 602,00

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200

VV 7*1   7,000

VV Součet   7,000

2 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 m 2,000 124,00 248,00

PP Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200

VV 2*1   2,000

VV Součet   2,000

3 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 6,000 75,00 450,00

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů

VV 6*1   6,000

VV Součet   6,000

4 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 31,200 361,00 11 263,20

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

VV 15*1,3*1,6   31,200

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

SO 302 - Přípojky splaškové kanalizační

SO 302 - Soupis prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet   31,200

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,400 22,00 184,80

PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

VV 7*2*2*0,3   8,400

VV Součet   8,400

6 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 61,500 154,00 9 471,00

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

VV 41*1*1,5   61,500

VV Součet   61,500

7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 18,450 8,00 147,60

PP Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

VV 61,5*0,3   18,450

VV Součet   18,450

8 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 19,500 543,00 10 588,50

PP Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

VV 15*1*1*1,3   19,500

VV Součet   19,500

9 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 123,000 73,00 8 979,00

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV 41*1,5*2   123,000

VV Součet   123,000

10 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 123,000 36,00 4 428,00

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV 123*1   123,000

VV Součet   123,000

11 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 61,500 39,00 2 398,50

PP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

VV 41*1*1,5   61,500

VV Součet   61,500
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12 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 61,500 58,00 3 567,00

PP Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV 61,5*1   61,500

VV Součet   61,500

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 27,350 186,00 5 087,10

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV 4,10+18,45+4,8   27,350

VV Součet   27,350

14 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 54,700 5,00 273,50

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 27,35*2   54,700

VV Součet   54,700

15 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 61,500 88,00 5 412,00

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

VV 61,5*1   61,500

VV Součet   61,500

16 K 171101131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných m3 27,350 14,00 382,90

PP Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných

VV 27,35*1   27,350

VV Součet   27,350

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 61,500 3,00 184,50

PP Uložení sypaniny na skládky

VV 61,5*1   61,500

VV Součet   61,500

18 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 46,495 80,00 3 719,60

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 27,35*1,7   46,495

VV Součet   46,495
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19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 34,150 32,00 1 092,80

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV 61,5-27,35   34,150

VV Součet   34,150

20 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 18,450 154,00 2 841,30

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV 41*1*0,45   18,450

VV Součet   18,450

21 M 583313500 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 31,365 255,00 7 998,08

PP kamenivo těžené drobné frakce 0-4

VV 18,45*1,7   31,365

VV Součet   31,365

22 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 28,000 33,00 924,00

PP Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

VV 7*2*2   28,000

VV Součet   28,000

23 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 28,000 6,00 168,00

PP Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

VV 28*1   28,000

VV Součet   28,000

24 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,420 110,00 46,20

PP osivo směs jetelotravní

VV 28 * 0,015   0,420

VV Součet 0,420

25 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 141,000 4,00 564,00

PP Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 47*3   141,000

VV Součet   141,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 1 586,70

26 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,100 387,00 1 586,70

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV 41*1*0,1   4,100

VV Součet   4,100

D 8 Trubní vedení 51 707,00

27 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 7,000 154,00 1 078,00

PP Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300

VV 7*1   7,000

VV Součet   7,000

28 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 48,000 127,00 6 096,00

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150

VV 16*3   48,000

VV Součet   48,000

29 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 kus 7,000 84,00 588,00

PP Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150

VV 5+2   7,000

VV Součet   7,000

30 M 286113600 koleno kanalizace plastové KGB 150x30° kus 2,000 82,00 164,00

PP koleno kanalizace plastové KGB 150x30°

VV 1+1   2,000

VV Součet   2,000

31 M 286113630 koleno kanalizace plastové KGB 150x87° kus 5,000 93,00 465,00

PP koleno kanalizace plastové KGB 150x87°

VV 1+1+1+1+1   5,000

VV Součet   5,000

32 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150 kus 7,000 34,00 238,00

PP Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7*1   7,000

VV Součet   7,000

33 M 286117220 víčko kanalizace plastové KGK DN 160 kus 7,000 43,00 301,00

PP víčko kanalizace plastové KGK DN 160

P
Poznámka k položce:
OSMA, kód výrobku: 28570

34 K 877315251 Montáž samostatného nalepovacího hrdla z tvrdého PVC-systém KG DN 150 kus 7,000 164,00 1 148,00

PP Montáž samostatného nalepovacího hrdla z tvrdého PVC-systém KG DN 150

VV 5+2   7,000

VV Součet   7,000

35 M 286117100 nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KGAM DN 160 kus 7,000 84,00 588,00

PP nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KGAM DN 160

P
Poznámka k položce:
OSMA, kód výrobku: 27530

36 K 894812311 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné kus 7,000 2 988,00 20 916,00

PP Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné

VV 7*1   7,000

VV Součet   7,000

37 K 894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 7,000 1 547,00 10 829,00

PP Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm

VV 7*1   7,000

VV Součet   7,000

38 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 7,000 22,00 154,00

PP Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury

VV 7*1   7,000

VV Součet   7,000

39 K 894812351 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s betonovým prstencem kus 7,000 1 265,00 8 855,00

PP Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s betonovým prstencem

VV 7*1   7,000

VV Součet   7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 41,000 7,00 287,00

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm

VV 41*1   41,000

VV Součet   41,000

D OST Ostatní 3 085,19

D 998 Režie správní 3 085,19

41 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 34,665 89,00 3 085,19

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 1 CC-CZ: 2222

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28731492

SMOLA STAVBY s.r.o. DIČ: CZ28731492

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 197 018,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 197 018,88 21,00% 41 373,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 238 392,84

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

SO 303 - Přípojky vodovodu

SO 303 - Soupis prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 197 018,88

HSV - Práce a dodávky HSV 195 639,29

    1 - Zemní práce 82 275,29

    4 - Vodorovné konstrukce 1 586,70

    8 - Trubní vedení 111 777,30

OST - Ostatní 1 379,59

    998 - Režie správní 1 379,59

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

SO 303 - Přípojky vodovodu

SO 303 - Soupis prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

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

Náklady soupisu celkem 197 018,88

D HSV Práce a dodávky HSV 195 639,29

D 1 Zemní práce 82 275,29

1 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 4,000 86,00 344,00

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200

VV 4*1   4,000

VV Součet   4,000

2 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 m 6,000 124,00 744,00

PP Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200

VV 6*1   6,000

VV Součet   6,000

3 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 9,000 75,00 675,00

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů

VV 9*1   9,000

VV Součet   9,000

4 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 39,520 361,00 14 266,72

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

VV 19*1,3*1,6   39,520

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

SO 303 - Přípojky vodovodu

SO 303 - Soupis prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet   39,520

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 5,600 22,00 123,20

PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

VV 7*2*2*0,2   5,600

VV Součet   5,600

6 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 56,400 154,00 8 685,60

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

VV 41+(2,2*7)   56,400

VV Součet   56,400

7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 16,920 8,00 135,36

PP Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

VV 56,4*0,3   16,920

VV Součet   16,920

8 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 24,700 543,00 13 412,10

PP Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

VV 19*1*1*1,3   24,700

VV Součet   24,700

9 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 7,410 8,00 59,28

PP Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3

VV 24,7*0,3   7,410

VV Součet   7,410

10 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 158,700 73,00 11 585,10

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV (41*1,5*2)+(1,7*3*7)   158,700

VV Součet   158,700

11 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 158,700 36,00 5 713,20

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV 158,7*1   158,700

VV Součet   158,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 56,400 39,00 2 199,60

PP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

VV 56,4*1   56,400

VV Součet   56,400

13 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 56,400 58,00 3 271,20

PP Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV 56,4*1   56,400

VV Součet   56,400

14 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 33,400 186,00 6 212,40

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV 56,4-23   33,400

VV Součet   33,400

15 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 66,800 5,00 334,00

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 33,4*2   66,800

VV Součet   66,800

16 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 56,400 88,00 4 963,20

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

VV 56,4*1   56,400

VV Součet   56,400

17 K 171101131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných m3 23,000 14,00 322,00

PP Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných

VV 4,1+6,15+12,75   23,000

VV Součet   23,000

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 56,400 3,00 169,20

PP Uložení sypaniny na skládky

VV 56,4*1   56,400

VV Součet   56,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 39,100 80,00 3 128,00

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 23*1,7   39,100

VV Součet   39,100

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 33,400 32,00 1 068,80

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV 56,4-23   33,400

VV Součet   33,400

21 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,150 154,00 947,10

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV 41*1*0,15   6,150

VV Součet   6,150

22 M 583313500 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 10,455 255,00 2 666,03

PP kamenivo těžené drobné frakce 0-4

VV 6,15*1,7   10,455

VV Součet   10,455

23 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 28,000 33,00 924,00

PP Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

VV 7*2*2   28,000

VV Součet   28,000

24 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 28,000 6,00 168,00

PP Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

VV 28*1   28,000

VV Součet   28,000

25 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,420 110,00 46,20

PP osivo směs jetelotravní

VV 28 * 0,015   0,420

VV Součet 0,420

26 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 28,000 4,00 112,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 28*1   28,000

VV Součet   28,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 586,70

27 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,100 387,00 1 586,70

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV 41*0,1*1   4,100

VV Součet   4,100

D 8 Trubní vedení 111 777,30

28 K 871161121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm m 41,100 10,00 411,00

PP Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm

VV 4,5+5+6,6+7,3+3,6+7,3+6,8   41,100

VV Součet   41,100

29 M 286131100 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm m 41,100 23,00 945,30

PP potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm

30 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 7,000 198,00 1 386,00

PP Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32

VV 7*1   7,000

VV Součet   7,000

31 K 891173111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32 kus 7,000 121,00 847,00

PP Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32

VV 7*1   7,000

VV Součet   7,000

32 M 422DOD1 Ventil pro navrtávací pas litinový PN16 DN 25/32 PE 100 kus 7,000 1 312,00 9 184,00

PP Ventil pro navrtávací pas litinový PN16 DN 25/32 PE 100

33 K 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 63 kus 7,000 524,00 3 668,00

PP Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 63

VV 7*1   7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet   7,000

34 M 422735370 navrtávací pas se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-1” kus 7,000 968,00 6 776,00

PP navrtávací pas se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-1”

35 M 422910530 souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m kus 7,000 754,00 5 278,00

PP souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m

36 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 41,000 11,00 451,00

PP Tlaková zkouška vodou potrubí do 80

VV 41*1   41,000

VV Součet   41,000

37 K 893811163 Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,2 m hloubky do 1,6 m kus 7,000 364,00 2 548,00

PP Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,2 m hloubky do 1,6 m

VV 7*1   7,000

VV Součet   7,000

38 M 562305950 šachta vodoměrná samonosná kruhová typ VS K S 1,2/1,6 m kus 7,000 8 455,00 59 185,00

PP šachta vodoměrná samonosná kruhová typ VS K S 1,2/1,6 m

39 M 422901000 souprava vodoměrná se šroubením, kohouty, filtrem a zpětnou klapkou 1" - 1" kus 7,000 2 267,00 15 869,00

PP souprava vodoměrná se šroubením, kohouty, filtrem a zpětnou klapkou 1" - 1"

VV 7*1   7,000

VV Součet   7,000

40 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 7,000 65,00 455,00

PP Osazení poklopů litinových ventilových

VV 7*1   7,000

VV Součet   7,000

41 M 422914020 poklop litinový typ 510-ventilový kus 7,000 431,00 3 017,00

PP poklop litinový typ 510-ventilový

42 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 7,000 87,00 609,00

PP Orientační tabulky na zdivu

VV 7*1   7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet   7,000

43 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 41,000 28,00 1 148,00

PP Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC

VV 41*1   41,000

VV Součet   41,000

D OST Ostatní 1 379,59

D 998 Režie správní 1 379,59

44 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 15,501 89,00 1 379,59

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 7 CC-CZ: 2224

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28731492

SMOLA STAVBY s.r.o. DIČ: CZ28731492

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 192 963,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 192 963,00 21,00% 40 522,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 233 485,23

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

SO 401 - Veřejné osvětlení

SO 401 - Soupis prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 192 963,00

D1 - Instalační materiál a kabelová vedení 113 554,00

D2 - Montážní práce 58 378,00

D3 - Zemní práce dle ceníku C46M 21 031,00

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

SO 401 - Veřejné osvětlení

SO 401 - Soupis prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

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

Náklady soupisu celkem 192 963,00

D D1 Instalační materiál a kabelová vedení 113 554,00

1 M 10101041002 CYKY - J  4x10 mm   (B) m 310,000 85,00 26 350,00

PP CYKY - J  4x10 mm   (B)

2 M 10101030153 CYKY - J 3x1,5 mm (C) m 55,000 12,00 660,00

PP CYKY - J 3x1,5 mm (C)

3 M 60208050063 Duolight 63  (Kopoflex KF 09063 BA) 63/52 m 310,000 24,00 7 440,00

PP Duolight 63  (Kopoflex KF 09063 BA) 63/52

4 M 60208050110 Doulight 110 (Kopoflex KF 09110) 110/94 m 20,000 45,00 900,00

PP Doulight 110 (Kopoflex KF 09110) 110/94

5 M 110550100249 Výstražná folie  22/250 CEZ m 310,000 2,00 620,00

PP Výstražná folie  22/250 CEZ

6 M 170101010010 FeZn drát 10   0,62 kg/m    množství je v metrech!! m 310,000 14,00 4 340,00

PP FeZn drát 10   0,62 kg/m    množství je v metrech!!

7 M 170106000007 SP    - svorka připojovací ks 11,000 15,00 165,00

PP SP    - svorka připojovací

8 M 170106000001 SU    - svorka univerzální ks 48,000 18,00 864,00

PP SU    - svorka univerzální

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

SO 401 - Veřejné osvětlení

SO 401 - Soupis prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 M 160206000060 SV-A-6.16.4 stožár.výzbroj ks 11,000 415,00 4 565,00

PP SV-A-6.16.4 stožár.výzbroj

10 M Pol1 Výbojka sodíková HPS-T 70W/E27/HO ks 5,000 224,00 1 120,00

PP Výbojka sodíková HPS-T 70W/E27/HO

11 M 570000000350 Recykl. poplatek 8,40 Kč svítidlo ks 5,000 10,00 50,00

PP Recykl. poplatek 8,40 Kč svítidlo

12 M 570000000058 Recykl. poplatek 5,21 kč  zdroj ks 5,000 8,00 40,00

PP Recykl. poplatek 5,21 kč  zdroj

13 M Pol2 Malaga SGS101 SON-T 70W ks 11,000 1 950,00 21 450,00

PP Malaga SGS101 SON-T 70W

14 M 160100305020 Stožár KL 5,5-133/60 Z ks 11,000 3 890,00 42 790,00

PP Stožár KL 5,5-133/60 Z

15 M Pol3 Podružný materiál soubor 1,000 2 200,00 2 200,00

PP Podružný materiál

D D2 Montážní práce 58 378,00

18 K 210 010124 Trubka ochranná z PE vnitřní d  do 80.0 mm m 310,000 29,00 8 990,00

PP Trubka ochranná z PE vnitřní d  do 80.0 mm

19 K 210 010136 Trubka ochranná z PE, vnitřní d. d0 100.0 mm m 20,000 42,00 840,00

PP Trubka ochranná z PE, vnitřní d. d0 100.0 mm

24 K 210 100001 Ukončení vodičů  do   2.5 mm2 ks 66,000 53,00 3 498,00

PP Ukončení vodičů  do   2.5 mm2

23 K 210 100252 Ukončení celoplast. kabelů  do 4 x 25 mm2 ks 21,000 44,00 924,00

PP Ukončení celoplast. kabelů  do 4 x 25 mm2

26 K 210 202015 Svítidla výbojková 70 W, SHC parko. ks 11,000 284,00 3 124,00

PP Svítidla výbojková 70 W, SHC parko.

25 K 210 204002 Osvětl. stožáry sadové- ocelové ks 11,000 1 540,00 16 940,00

PP Osvětl. stožáry sadové- ocelové

27 K 210 204201 Elektrovýzbroj st. pro 1 okruh ks 11,000 320,00 3 520,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Elektrovýzbroj st. pro 1 okruh

20 K 210 220022 Uzem. vedení v zemi  FeZn  d  8 - 10 mm m 310,000 39,00 12 090,00

PP Uzem. vedení v zemi  FeZn  d  8 - 10 mm

21 K 210 220301 Svorky hromosvodové do 2 šroubů (SS,SR 03) ks 48,000 42,00 2 016,00

PP Svorky hromosvodové do 2 šroubů (SS,SR 03)

22 K 210 220302 Svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST,SJ,SK,SZ,SR..) ks 11,000 56,00 616,00

PP Svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST,SJ,SK,SZ,SR..)

17 K 210 810005 CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 volně uložený m 55,000 10,00 550,00

PP CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 volně uložený

16 K 210 810013 CYKY-CYKYm 750V 4x10 volně uložený m 310,000 17,00 5 270,00

PP CYKY-CYKYm 750V 4x10 volně uložený

D D3 Zemní práce dle ceníku C46M 21 031,00

28 K 460 050033 Jáma pro stož.J nepatkový 6-8 m ve svahu zemina tř.3 ks 11,000 328,00 3 608,00

PP Jáma pro stož.J nepatkový 6-8 m ve svahu zemina tř.3

30 K 460 080001 Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění m3 2,750 2 488,00 6 842,00

PP Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění

29 K 460 100001 Pouzdr.zákl.pro stož.veř.osv.mimo osu kabelu,d250x800mm ks 11,000 821,00 9 031,00

PP Pouzdr.zákl.pro stož.veř.osv.mimo osu kabelu,d250x800mm

31 K 460 490011 Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 22 cm m 310,000 5,00 1 550,00

PP Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 22 cm
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28731492

SMOLA STAVBY s.r.o. DIČ: CZ28731492

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 899,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 899,76 21,00% 4 388,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 288,71

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN SO 101 - Soupis 

Strana 70 z 84



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 899,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 899,76

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 11 399,76

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN SO 101 - Soupis 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

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

Náklady soupisu celkem 20 899,76

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 899,76

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 500,00

1 K 0120020RP Vytyčení IS kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Vytyčení IS

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 11 399,76

3 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,500 20 799,51 10 399,76 CS ÚRS 2016 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

4 K 034403000 Dopravní značení na staveništi, DIO kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN SO 101 - Soupis 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28731492

SMOLA STAVBY s.r.o. DIČ: CZ28731492

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 073,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 073,97 21,00% 3 375,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 449,50

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN SO 301 - Soupis 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 073,97

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 073,97

    VRN3 - Zařízení staveniště 7 536,99

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 4 522,19

    VRN7 - Provozní vlivy 3 014,79

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN SO 301 - Soupis 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

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

Náklady soupisu celkem 16 073,97

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 073,97

D VRN3 Zařízení staveniště 7 536,99

1 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,500 15 073,97 7 536,99 CS ÚRS 2016 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00

2 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost

D VRN6 Územní vlivy 4 522,19

3 K 060001000 Územní vlivy % 0,300 15 073,97 4 522,19 CS ÚRS 2016 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy

D VRN7 Provozní vlivy 3 014,79

4 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200 15 073,97 3 014,79 CS ÚRS 2016 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN SO 301 - Soupis 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28731492

SMOLA STAVBY s.r.o. DIČ: CZ28731492

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 874,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 874,00 21,00% 393,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 267,54

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN SO 302 - Soupis 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 874,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 874,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 687,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 412,20

    VRN7 - Provozní vlivy 274,80

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN SO 302 - Soupis 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

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

Náklady soupisu celkem 1 874,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 874,00

D VRN3 Zařízení staveniště 687,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,500 1 374,00 687,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 500,00

2 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost

D VRN6 Územní vlivy 412,20

3 K 060001000 Územní vlivy % 0,300 1 374,00 412,20 CS ÚRS 2016 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy

D VRN7 Provozní vlivy 274,80

4 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200 1 374,00 274,80 CS ÚRS 2016 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN SO 302 - Soupis 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28731492

SMOLA STAVBY s.r.o. DIČ: CZ28731492

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 470,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 470,18 21,00% 518,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 988,92

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN SO 303 - Soupis 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 470,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 470,18

    VRN3 - Zařízení staveniště 985,09

    VRN4 - Inženýrská činnost 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 591,05

    VRN7 - Provozní vlivy 394,04

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN SO 303 - Soupis 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

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

Náklady soupisu celkem 2 470,18

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 470,18

D VRN3 Zařízení staveniště 985,09

1 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,500 1 970,18 985,09 CS ÚRS 2016 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 500,00

2 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost

D VRN6 Územní vlivy 591,05

3 K 060001000 Územní vlivy % 0,300 1 970,18 591,05 CS ÚRS 2016 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy

D VRN7 Provozní vlivy 394,04

4 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200 1 970,18 394,04 CS ÚRS 2016 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN SO 303 - Soupis 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28731492

SMOLA STAVBY s.r.o. DIČ: CZ28731492

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 800,00 21,00% 2 058,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 858,00

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN SO 401 - Soupis 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 800,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 4 300,00

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN SO 401 - Soupis 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice Datum: 06.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

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

Náklady soupisu celkem 9 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 500,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou (vytyčení IS) kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

2 K 012303000 Geodetické práce (zaměření kabelové trasy) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00

3 K 044002000 Revize a zkoušky kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize

D VRN9 Ostatní náklady 4 300,00

4 K 090001000 Prořez kpl 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2016 01

5 K 091104000 Montážní plošina kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní náklady související s objektem stroje a zařízení nevyžadující montáž

Miřejovická stráň - výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN SO 401 - Soupis 
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A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 52 018,50 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 77 511,60 0,00
30 086,00

5 029,88
164 645,98 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 164 645,98

164 645,98 34 575,66 199 221,64

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

NUS z rozpočtu

NUS celkem

Základ 0%

ZRN celkem DN celkem

Projektant Zhotovitel

Základ 15%

Základ 21%

DPH 15%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Objednatel

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Rozpočtové náklady v Kč

Město Litoměřice

ing.Vlastimil Bloudek

ing.Vlastimil Bloudek

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

Položek:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list rozpočtu
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Miřejovická stráň-výstavba komunikace a IS

STL Plynovod a přípojky

Litoměřice; Pokratice

143 34 065/CZ500816326

30

9.5.2016



     Jednot.

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

13 0,00 12 555,00 12 555,00 0,00

1 132301201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 55,80 225,00 0,00 12 555,00 12 555,00 0,00 0,00
15 0,00 12 469,60 12 469,60 0,11

2 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 114,40 86,00 0,00 9 838,40 9 838,40 0,00 0,11
3 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 114,40 23,00 0,00 2 631,20 2 631,20 0,00 0,00

16 0,00 6 122,50 6 122,50 0,00

4 166105111R00 Prehozeni vykopku horn 1-4 m3 34,10 86,00 0,00 2 932,60 2 932,60 0,00 0,00
5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 21,70 147,00 0,00 3 189,90 3 189,90 0,00 0,00

17 0,00 2 560,60 2 560,60 0,00

6 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku m3 21,70 19,00 0,00 412,30 412,30 0,00 0,00
7 174105111R00 Zásyp sypaninou se zhutněním m3 34,10 63,00 0,00 2 148,30 2 148,30 0,00 0,00

45 0,00 11 153,80 11 153,80 41,03

8 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm+obsyp m3 21,70 514,00 0,00 11 153,80 11 153,80 1,89 41,03
90 0,00 7 157,00 7 157,00 0,00

9 904      R00 Hzs-revize výchozí OPZ hod 17,00 421,00 0,00 7 157,00 7 157,00 0,00 0,00
H27 0,00 5 029,88 5 029,88 0,00

10 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 41,23 122,00 0,00 5 029,88 5 029,88 0,00 0,00
M000VD 0,00 62 800,00 62 800,00 0,00

11 00002VD Sdružený přístřešek OPZ a E sbr 2,00 12 500,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
12 00005VD Přístřešek OPZ jednoduchý sbr 6,00 6 300,00 0,00 37 800,00 37 800,00 0,00 0,00

Hmotnost (t)

Hloubené vykopávky

Roubení

Přemístění výkopku

Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Vedení trubní dálková a přípojná

Plynovody

Konstrukce ze zemin

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Náklady (Kč)

Zpracováno dne: 9.5.2016

Výkaz výměr
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Miřejovická stráň-výstavba komunikace a IS

STL Plynovod a přípojky

Litoměřice; Pokratice

Doba výstavby: Město Litoměřice

ing.Vlastimil Bloudek

ing.Vlastimil Bloudek

Začátek výstavby:

Konec výstavby:



M23 0,00 14 711,60 14 711,60 0,00

13 230040006R00 Montáž závitových dílů DN 1" kus 10,00 12,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00
14 230180011R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,4 m 53,60 58,00 0,00 3 108,80 3 108,80 0,00 0,00
15 230180022R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7 m 52,00 63,00 0,00 3 276,00 3 276,00 0,00 0,00
16 230180068R00 Montáž trubních dílů PE, PP, DN 50 kus 14,00 159,00 0,00 2 226,00 2 226,00 0,00 0,00
17 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 105,60 12,00 0,00 1 267,20 1 267,20 0,00 0,00
18 230230076R00 Čištění potrubí, DN 200 m 105,60 11,00 0,00 1 161,60 1 161,60 0,00 0,00
19 999 002VD Signalizační vodič CU 2,5mm2 m 112,00 15,00 0,00 1 680,00 1 680,00 0,00 0,00
20 999 003VD Žlutá signalizační fólie m 104,00 18,00 0,00 1 872,00 1 872,00 0,00 0,00

30 086,00 0,00 30 086,00 0,08

21 28613062.M T-kus odbočkový navrtávací 63-32 mm PE 100 ELGEF kus 10,00 1 048,00 10 480,00 0,00 10 480,00 0,00 0,00
22 28613145.M Elektrovíčko d  63 mm PE 100 SDR 11 ELGEF Plus kus 1,00 321,00 321,00 0,00 321,00 0,00 0,00
23 28613607 Trubka ROBUST PIPE SDR 11 32x3,0 mm plyn - návinm 23,00 83,00 1 909,00 0,00 1 909,00 0,00 0,01
24 28613871.A Trubka tlaková plyn d 32 x 3 návin PE100 SDR 11 m 31,00 41,00 1 271,00 0,00 1 271,00 0,00 0,01
25 28613958.A Trubka tlaková plyn d63 x 5,8x6000mm PE100 SDR 11 m 52,50 138,00 7 245,00 0,00 7 245,00 0,00 0,06
26 28653233.A Objímka 32 S (pro spojku ISIFLO) kus 10,00 218,00 2 180,00 0,00 2 180,00 0,00 0,00
27 28653241.A Držák objímky B (pro spojku ISIFLO) zazdívací kus 10,00 91,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00
28 28653253 Přechodka tlaková PE LD (rPE) dxG d 32/ 1" kus 10,00 22,00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00
29 31941906 Zátka č. 290 DN 1" vnější závit černá kus 10,00 12,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00
30 42237025.A Kohout kulový  1"  plyn kus 10,00 543,00 5 430,00 0,00 5 430,00 0,00 0,00

164 645,98Celkem:

Montáže potrubí

Ostatní materiál


