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SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 1298/2017

číslo smIou\T zhotovitele:

číslo stavby zhotovitele:

Smluvní strany

1. Objednatel:

sídlo

zastoupený

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

za objednatele jc oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

telefon

fax

(dále jen objednatel)

Ing. Martinem Tichým, vedoucím ORR aÚP

Radka Váňová, investiční referentka

00235440

CZ00235440

Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín

3661832/0800

321 748 214

321 720 911

AVE Kolín s.r.o.

Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Karel Sova jednatelé společnosti

Třidvorská 1501. 280 02 Kolín V

251 48 117

CZ 251 48 117

Československá obchodní banka a.s.

+420 321 725 367

Zapsaný v O R vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627, dne 28. 8. 1997

(dále jen zhotovitel)

2. Zhotovitel:

zastoupený

sídlo

IČ

DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

telefon

fax

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012. občanský zákoník, tuto smlouvu

o dílo;

I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy j e závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání
stavby - stavebních prací uvedených v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit
zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.



II. Rozsďh provedení díla

Zhotovitel sc /ava/ujc provést pro objednatele stavební práce na akci „Stavební úpravy ul.
Kutnohorská, Kolín" podle cenové nabídky /e dne 26.10.2017 acenového soupisu
stavebních prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Předmětem veřejné zakázky je
oprava nástupní plochy zastávky BUS v ul. Kutnohorská aúprava dopravního značení.
Stavební úpra\ y budou provedeny \ souladu s projekto\ou dokumentací pro provedení stavby
a výkazu výměr, kterou zpracovala projekční kancelář S4A, s.r.o., Loupnická 176, 436 42
Litvínov, [Č 27296695.

Plnění zakázky bude realizováno na pozemku ve vlastnictví města Kolína pare. č. 2900/1
v k. ú. Kolín.

III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DP H 163 087.13 Kč

DPH 21 % 34 248,3 0 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 197 335,43 Kč

DPH bude účtována vzákladní sazbě v souladu správními předpisy platnými vdobě jejího
účtování,

Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rozsah
uvedený včlánku II. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víccprací
oceněných písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku ktéto smlouvě či
samostatným smluvním vztahem.

IV. Termín zhotovení díla

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy vtermínu podle požadavku
objednatele.

Termín zahájení stavebních prací - 5pracovních dnú od předání a převzetí staveniště,
předpoklad zahájeni - na výzvu investora.

Termín dokončení a předání díla vco nejkratším možném termínu, nejpozději však do
31.12.2017.

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického
postupu prací nebo překážek bránících \provádění díla bude termín dokt>nčení stavby
posunut onezbytně nutnou dobu. případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.



v. Fakturace a placení

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno ímancování pro celý rozsah dodávky sjednaný touto
smlouvou. Zhotovitel j e oprávněn fakturovat cenu díla až po řádném dokončení apředání díla
objednateli. Po dokoněení stavebního díla bude vystavena faktura snáležitostmi rádného
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, vplatném znění. V
případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, j e zadavatel oprávněn zaslat ho
vc Ihtitě splatnosti zpět vybranému uchazeči kdoplnění, aniž se tak dostan e do prodlení se
splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či
opraveného dokladu.

Splatnost faktury j e 30 dnů od doručení objednateli.

VI. Smluvní pokuty

1. Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury
cenu díla na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,1 %zdlužné částky za každý den prodlení objednatele.

2. Vpřípadě, žc zhotovitel neprovede řádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku IV. této
smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli
smluvní pokutu vc výši 0,1 % zcelkové ceny díla, a to z a každý započatý kalendářní de n
prodlení do dn e předáni řádně zhotoveného dila objednateli.

3. Pro případ prodlení zhotovitele sodstraněním záručních vad v e lhůtě uvedené v článku
VII. odst. 8této smlouvy si účastníci této smlouvy sjednali právo objednatele požadovat
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 K.Č, a to z a každý započatý kalendářní de n
tohoto prodlení.

4. Náhrada škody a odstoupeni od smlouvy odílo se řídí ustanoveními občanského
zákoníku. Účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli
náhradu případně vzniklé škody převyšující výši smluvní pokuty uhrazené zhotovitelem
z důvodu porušení smluvní či zákonné povinnosti zhotovitelem, kníž se vztahuje daná
smluvní pokuta.

VII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen ode dne zahájeni stavebních prací vést stavební deník. Do
stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy,
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek prováděni
prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat
obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební
deník končí dnem převzetí stavebních prací objednatelem. Po dokončeni stavby předá
zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3zákona
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součásti
předávaných dokladů.

2. Zhotovitel se zavazuje k provedeni předmětu díla v potřebné kvalitě splňující veškeré
požadavky kladené technickými normami, PD ajinými obecně uznávanými normami.



3. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat
objednatele zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním prokazatelnou formou písemné
nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní
dny předem, k prohlídce apřevzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce
nedostaví, se zakrytím praeí souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací
hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud
se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím,
opravou chybného stavu anásledným zakrytím zhotovitel.

4. Zhoto\'itcl neodpovídá za vady vzniklé na jeh o dodávce díla vlivem užívání komunikace
nad míru obvyklou a zároveň nezpůsobilou pro daný typ komunikace dle nabídky,
případně za vady, které byly způsobeny živelními událostmi. Dále zhotovitel neodpovídá
za vady povrchu vzniklé vlivem vad podkladních vrstev, které nebyly zhotovitelem
prováděny. Zhotovitel před realizací díla odborně posoudí, zda podkladní vrstvy
nevykazují zjevné nedostatky, které by mohly ohrozit řádnou realizaci předmětného díla
dle této smlouvy. Vpřípadě zjištění nedostatků je zhotovitel povinen na dané
konkretizované nedostatky objednatele písemně upozornit. Zhotovitelem případně zjištěné
nedostatky podkladní vrstvy bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy budou
řešeny objednatelem samostatným smluvním ujednáním se zhotovitelem nebo třetí
osobou.

5. Opřevzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předání apřevzetí dokončených stavebních
prací, který obsahuje zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad
a nedodělků, dohodu oopatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení
objednatele, že objednanou dodávku přejímá.

6. Vzáležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
za zhotovitele Ing. Adéla Vokounová tel. +420 602 625 209

stavbyvedoucí Ing. Jindra Flanderková

za objednatele Radka Váňová tel. ^420 603 213 802

7. Zhotovitel poskytne na všechny stavební práce a na kvalitu díla jako celku záruční dobu
60 mčsícú ode dne předání apřevzetí řádně zhotoveného stavebního díla jako celku, tedy
bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude míl po dobu záruky
vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně
vlastnosti obvyklé.

8. Zhotovitel se zavazuje kodstranění záručních vad nejpozději do 5 dnů ode dn e doručení

oznámení o existenci této vady ze strany objednatele zhotoviteli, pokud mezi smluvními

stranami nebude dojednán jiný termín.

9. Zhotovitel se zavazuje provést případné vícepráce požadované objednatelem pouze na

základě příslušného smluvního ujednání obsahujícího zejména vymezení těchto víceprací,

jejich ocenění a dobu realizace.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární aekologické předpisy
na pracovištích objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad
bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.



11. Pokud nejsou podmínky blíže specifikovány, platí obecné zásady občanského zákoníku

ě. 89/2012 Sb. Změny a doplňky této smlouvy odílo lze řešit pouze formou číslovaných

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru

smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: ..registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že

smlouvu v souladu stímto zákonem uveřejní město Kolín, ato nejpozději do 30 dnú od

podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní

partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína

do datové schránky, vpřípadě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od

správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata aje ve formátu .pdf, označeno

uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní

strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění

smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti

informován.

13. Smluvní strany dále výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena vpřehledu

nazvaném „Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní

straně, datum uzavřeni smlouvy, předmětu smlouvy avýše plnění. Smluvní strany dále

výslovně souhlasí stím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna

jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, ato včetně

všech případných příloh adodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené

v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení

právních předpisů audělují svolení k jejic h užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších

podmínek.

14. Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením §89 a zákona

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu

prvního stupně objednatele, tj, Okresní soud vKolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost

výlučnou.

15. Tato smlouva jc vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž dvě vyhotovení obdrží

objednatel advě zhotovitel.

Přílohy: cenová nabídka acenový soupis zhotovitele

V Kolíně dne Pé// /í'/̂

za objednatele:

Gdhor r:;
Kar

28

V Kolíně dne

za zhotovitele:

Ing. Martin T
vedoucí odb
regionálního rozvoje aúzemního plánování

Mgr. Věra Suchomel^řvá a Ing. Karel Sova

jednatelé společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

53

Stavební úpravy ul. Kutnohorská - Kolín

KSO: 822

Místo: Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

AVE Kolín s.r.o.

Projektant:

Ing. Lucie Dvořáková

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

19. 9. 2017

25148117

CZ25148117

Poznámka:

Soupis prací j e sestaven svyužitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚR5' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis apodmínky použití těchto položek

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu práci, jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz , sekce Cenové a technické

podmínky.

Cena bezDP H

DPH základní

snížená

Cena sDPH

Sazba dané

21,00%

15,00%

Základ daně

163 087,13

0,00

CZK

163 087,13

výše dané

34 248,30

0,00

197 335.43

strana 1z 2



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

53

Stavební úpravy ul. Kutnohorská - Kolín

Kolin

Město Kolín

AVE Kolín s.r.o.

Datum:

Projektant:

19. 9. 2017

Ing. Lucie Dvořáková

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

Náklady stavby celkem

53.1
53.2

komunikace
VRN

163 087,13

143 087,13
20 000,00

197 335,43

173 135,43
24 200,00

STA
OST
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy ul. Kutnohorska Kolin

Obiekt:

53.1 - komunikace

KSO: 822

Místo: Kolín

Zadavatel:

Město Koiin

Uchazeč:

AVE Kolín s.f.o.

Projektant:

Ing. Lucie Dvořáková

Poznámka:

CC CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DiC:

IČ:

DIČ:

19. 9, 2017

25148117

CZ25148117

Cena bez DPH

DPH nákladní

snížená

Cena s DPH

Základ dané

143 087.13

0,00

Sazba daně

21.0Cř

15.00%

CZK

143 087,13

Vyie dane

30 OAS.iO

0,00

173 135,43
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Stavební úpravy ul. Kutnohorská Kolín

Objekt:

53.1 -komunikace

Misto: Kolifi Datum; 19.9.2017

Zadavatel: Město Kolín Projektant: ^^^.^Dvořáková

Uchazeč: AVE Kolín s.r.o.

Kód dílu Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 143 087,13

HSV - Práce a dodávky HSV 143 087,13

1 • Zemni práce 19 627,31

5 • Komunikace ^0A,(,6

9 •Ostatní konstrukce a práce-bouráni '9 355,16

99 • Přesun hmot 209,61
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SOUPIS prací

stavba:

Stavební úpravy ul. Kutnohorská Kolín

Objekt:

53.1 - komunikace

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Kolín

AVE Kolin s.r.o.

PČ
Ty

Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 19. 9. 2017

Projektant: Ing. Lucie Dvořáková

MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

143 087,13

Cenová

soustava

HSV

D 1

1 K1131ÍJ61Z1

Práce a dodávky HSV

Zemni práce

Rozebrání dlažeb komunikací pro péší z betonových nebo kamenných dlaždic

Rořebráni dEdžeb a dílců ko^^unikaci pro péíi, vozovek a ptoch ^premistěnin hmot na sliladhu r

vzdálenost do 3 m nebo ^naložením nd doprav n pro^trpOck komunikaci pro péši í loíer̂ z

kameniva nebo živice a s vyplní spjí í Qelonových netxj kameninových dlaždic, tJesek nebo

tvarovek

143 087,13

19 627,31
20,500 38,00 779,00 CS UR S 2016 01

2 K 1l3l06161r

3 K 113107030

Pozftarrrka k iouboru íen-

' Cíny jiott určeny pro roitbror>i áiaífb q dsicit vcptnř oditranřm loir 2. Ceuy nrSir oouj\t pro

fortbráni diaž^butařmych dofwífVKJ^p/Ťn iože "et>o óocpmínrovr moSty, *Eprp se Oíeňu)'

cerxjm} 7130, 7í3l. 7lJÍ, ?í70, 7171, 7172, 7230, 7111a 7232 Odstraněni podkladů ntĎo

kiytú z betonu proítěho- pro volbu iěchto cenje roíhoOujftt rtauírkobonranědlažbyvčetně faie

nebo paóklůdu- 3U kofiufkac 'pra pěší au tozovek a pSocfi mvnŠKh než50ml jsou ceny určený

pro fucni rozebráni, u •vozovek a píoch vpEsFch rvi 50m2 pra roiebranr strojní. 4.V cenách

nejsou lapočteny náklady na popř nutnéočištěni- ai dia/tbnich nebomozaikových kostek, kterr

i# Ofrnujř cenami iouboru (en97907- ř J Oaštěni vybourony^h dtaiebnichkostekčasťCO1

tohoto ceníku, bl betonových, kameninových ntbokamenných detekntbo dtazďc. které íe

oceňuje cenami fouboru cen 979 O Očištěniir^uranych abrwbnikO.krajníku, desek nebo

dilcii čosti CDf tohoto ceníku 5- fřemistěni vybouranédiaibyvčetně matenalu z loze a spar na

vidolenost přes 3m se oceňuje cenamisouboru cen997 22-' Vodoravrta dopravasuti o

•vybouraných hmat.

20.5

Rořebrání dtažeb vozovek pl d o 5 0 m 2 z drobnýchkostek do lože i BETONU

FÍGfetirani dlažeb a dilcij komumkaci pro pěii, vozovek a p\cnih spřemístěním římot na sMddh u na

^zdálerxsit do 3 m nebo inaloř^nim na dopravní prostředek vozovek a r>Locn, i jakaukclrv vvpfcni

ipaí •ploše jednallrvĚ do M m7 /drobných kostek Tebo odseku klaOeiych do íoze z &ETONU

Painamka k xuboru cen.

' Ceny jsou určeny pro rozebraní dlažeb a dílců vcetne odstrarvni lože. 2. Ceny nelze použit pro

rozebrán' dlažebuložených do betonového (aie nebo do (emeniove ntolty.které se oceňuji

cenami 7f JO. 7í3f. 7132. 7170, 7\7}.7l7l, 7230, 723to 7732Odstraněni podkioóů nebo

krytů z betonu prostého: pro volbu těchto cenJe rozhodující ttouštkabaaranědlažbyvčetně fože

nebo podkladu. 3.U komunikaci pro pěši au vozovek a ploch mensich nez50m2 /sou cpoy určeny

pra ruční rozebráni, u vozovek a ploch větších než50m2 pra rozebraní strojní. 4.V cervch

nejsou započteny náklady na popř nutnéočrstěni: a) diazebnich nebomozaikových kostek, které

se oteňt/je ceryamisouboru cen979 07-1) Očištěni vybouraných dlažebníchkostekčásti COi

totyoto ceníku. b>betonových, kameninových neboKamenných deseknebodlaždtc, které se

oceňuje cenamisouboru cen 979 O Očištěnivyttouranyth abruttriiků.krajntbu.detek netta

dilcu časti COl Eo/iolo ceníky, 5 Přemístěni vybouranédlažbyvčetně mctenaiu z lože a spor na

vzdalervst přes 3m se oceňuje cenamisouborů cen99722-1 'i^odorovna dopravo suťa

vybouraných hmot.

4'0,15

Odstrdněm podkladu plochy do 15 m 2 z betonu prostého tl 100 mm pn pfekopech inz

Odstraněni podkladů nebo kfvíú při prekopecti ^n^env'^^'yĉ iHi v plo

píemměním tímol na skladki , ve vzdálenost i do 3 m lebo snaloženirr

DeUinu pro&t ,̂ o tU vrstvy do \O0 mm

' jednottivé do 1 lí mí s

nd dopravní prostředek •

20,500

0,600 148,00 88,80

0,600

28,520 98,00 7 794.96 CS UR S 201601

Poznámka k iouboru cen

1. Pro i^olbu cenz hledisko mrxjistvi se uvažuje každásouvisle oditraňovarv plochakrytu netjo

podkladu stejného druhu samoilofíié Odstraňuje-Ii se několik vrstevvoiovky nojedrtou.

jeófíotlivé vrstvyse oceňuji každásamostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárii,

přeložek neboběžných aprav 3. Ceny nelze použit v rámci výstavby novýchinženýrských sit'.*-

Ceny at-7011až -7013 lze použil ipra odstraněni podkladůnebokrytu ze štěrkopísku, škvory,

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemm. b) TC21 až 7025 lze použit ipro odstraryěni

podkladu nebokrytů ze íemin stabilizovaných vápnem, cf 7030 aí 7032 Ue použit J pro

odjCrffněrT dlažeb uloierrych do t>elonoveho loze a dlažeb z mozaiky uložených do cementové

melty net>opodkladu ze zemin staDilizaváných cementem S Ceny lie pouiit rpra odstrorvni

potíklatíu nebakrytů apatřeryych jívičnymi postřikynebonátěry 6V cenách nejsou započteny

rxjkiady na zarovryam styčných plochbetorvvych nebo živičrrych podkladů nebokrytů, které se

oceňufe ceryamisouboru cen9i9 73. Zarovnám styčnéplochy časti COi tohoto ceníku. Mrtoistvi

suli liskané ze zarovnonj styčných ptochpodkladů nebokrytů se zanedbává. 7. Přemístěni

vybouraného maferialu na vzdálenost přes 3m u cen -70U až 7046 se oceňuje cenami souboru

cen 99722-1 Vodorovná dopravo suti. &. Ceny - 704 . nelze použit pro odstraněni podkladu nebo

krytu frézováním, tytoprače se oceňuji individuálně.

K 113107032

Pozoom^ů k položce

PŘEDPOKLAD ^SKYTU POD ž'ViCi A DLAŽBOU HA HMTUPfiTl jE VOŽH^. ŽEE ZDE POUZE ÍTĚRK

^2-20,5-0,6

Odstranění podkladu plochy do 1 5 m 2 z betonu proíteho il 30 0 mm při prekop ĥ inž

sítí

Odstraněni podkladů nebo krytů prf prekopech Inženýrských súi v plose jednotlivě do l^ rn? ^

oremislěnm hmot na skladku ve v/daíenoít i do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek z

betonu prostého, o tl. vrstvy pres lbO do 30D mm

28,520

9,250 1 Bt3,00 CS UR S 201601



Pč Kód Popis MJ Množství ^^^l^^ Cena celkem [CZK] ^^Iv^i
P

Poinámkíj k touboru cen.
r Proťofbb cm i nirdtsko množství se uvaiuie kaióo souvisle odstraňovono plochokrytu nebo

poóktadu íifjnetKi dniftutůmoífarné. Od^rroňujt-ii íe ntkohk vrítt^ vozováy nojednou.

jfdnotHvé vrstvy se oceňuji každásatnostatné. 2. Cvny jsou určeny pouiv pro pftpody havárii,

přeložek neboběžných opra*. 3. Ceny nefit pouitt v forrvi vystavhy nových mxenyrjkych titi. 4.

Ceny o) -70 T I n i 70f2 Ur pouirt rpio oastroňffii půdktoóOnebokrytu le Štěrkopísku. Škvory,

strusky nebo 7 mezhanizky ipevnénych lemtp, tf-702I až 7025 Iie použu 'pra odstfoněni

podkíadú nebokrytu le zemtn stabilizovaných vápnem, g! ai 7032 Ue poulit rpro

odstraněni dlažebutažených do betonového lože a dlaitb í moiaiky uioitnych do cementové

mQity r^bo podkladu ze zemin stabifiiovanyzh cpmenipm 5, Ceny iie použit 'pro odstraněni

podkíadú rvtíokrytu opatřrrtych žwčnymi pastřikvnebofvtěry. 6V ctnoch nejsou zapocleny

naklody no larovnoni styčných plochbetonových nebaiiviinych podktodú 'Vbo krytu, kteft te

Dcrnuje cenami iouboru cen919 73- Zarovnáni styžneplochy časti C01 tohoto ceníku. Množství

suti iiskaně ze zarovnaní styčnýchplochpodkladů nebokrytu se lanedbovo. 7. Přtmisténi

vybouraného metertQiu na vxóalenost přes im ucen 70M<řÍ 7046 se oceňuje cervmi sootrOrů

cen 99722 1 Voóoro'^ma doprava suti. &. Cery -704, nelze použit pro odítfonéni podkladu nebo

kryttt frézováním, tytopráce se oceňuji individuálně

9,250

K 113107CW1 0<Jstraném>)dkladu plochy óo 15 m Z Živičných t l 5 0m mpři prekopech inž sítí m2 7,420 38,00 281,9b CSUHS 2016 0 1

Odstraněni podkladů nebo krytů při pFekopech inženýrských sili v piaie jednotlivé do 15 m ? ^

pp přemisténtm hmoi na skládku ve vzdálenost i do 3 mnebo sfi»lozenim na dopravn i prostředek

íivicriytíi, o iL. vrstv y do5 0 m m

Poznárnka k souboru cen:
1 Pro volbu cenz hleditka množství se uvažuje každásouvnie oditroňovano plochakrytu netx

podkladu ste/neho druhusamattatrvr Odstranuje-U se několik vrstevvozovky najedrvu.

jednotlivé vrstvy se oceňuji koidasamostatr^é. 2. Cerry ;sou určeny pouze pro připody havárii,

přeložek neboběžných oprav. 3. Ceny nelze použit v rámci výstavby nových iníenynkych sitL 4.

Ceny 01 TOí T o i70 íJ íie pouin ipro odstraněni podktadOnebokrytu le štěrkopísku, škváry,

strusky nebo z mechcnicky zpevněr^h zemin, b}702f až 7025 lze použit ipro odstrarvni

podkladu nebokrytu le zemin stabilizovaných vápnem, ct 7030 ai -7032 Ue poulit ipro

adítraněni dlažebuložených do betortověho lotr a dlažeb r mozaiky utažených do cementové

malty nebopodkiadu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použit ipro odttraněni

podkíadú nebokrytu opatřených živičnýmipostřiky netxtr)atěry 6V cenách itejsau započteny

naktatíy na zaravt^ni ifyčnycři pioch betonových neboživičných podkiadu nebokrytu, které se

oceňuje cenami souboru cen 919 7J- Zarovnán' f ryčné plochy časti C01 tohoto ceniku Mnoittvi

íuti utkané ze zarovnáni styčnyth plachpodkladu nebokrytu íe zanedbává. 7. Přemittěni

vybouraného matenaiu no vzdalervst přesJmu cen TOM oí 7046 se oceňuje cenomi souborů

cen 99722-1 Vodorovná doprava suti 3. Ceny -704. nelze použit pra odfťaněni podkladu rtebo

krytu irtzovonim. tytoprače se oceňuji individuálně.

^ 3,5-(^p9-0.e)

K 113107042 Odstraněni podkladu plochy do 1 5m Z živičných tl 100 m mpň prekopech inž sítí

OdStranéni podkladů nebo krytu při pfekopech irúenýnkych titi vploíe jednotlivě do 15 m Zs

premiscénim hrrxit na skládku ve vzdálenost i do 3 m net>o snaloženírn na dopravní orcíStredeK

ihricnych, DI Lvrstv y pre i50 ŮO 100 m m

Poznámko k souboru cen:

i. Pra vtríbu cenz hlediska množství je uvažuje každásouvisle odstraňovaná plochakrytu netxí

podkladu stejného druhu somoiloině. Oditranu;e-/i se několik vrstevvozovky najednou.

Jednotlivé vrstvy se oceňuji každo samostatryé. 2. Ceny ;]ou určeny pouze pfo případy havárii,

přeložek neboběžných oprav. J. Ceny nelze použit v ramci výstavby rvvych inženýrských šiti, 4.

Cerry a) -TQtl až 7013lze použit ipro odstraněni podkladunetx>krytu re štěrkopísku, škváry,

Strusky nebo t mechanicky tpevrterrychzemin, bi702t až 7025 lle použit ipro Odstraněni

podkladu nebokrytu ze zemin stabilizovaných vápnem, cl -7030 až -7032 lze použit ipro

PSC odstraněnidlažebuložených do betoryověho loze a dioitb z mozaiky utažených do cernentové

malty nebopodkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použit ipro odstraniňi

podkladu nebokrytu opatřených živičnýmipostřikynebonátěry 6V cenách rtejsou zapocterty

náklady na zarovnaní styčných plocht>etonovych netío živičných podkladu nebokrytu, kiere se

oceňuje cervmi souboru cen9 ) 9 73- Zarovnaní styčnéplochy časti C0 f cohofo ceniku. Množství

suti ziskaně ze zarovnáni styčných plachpodkladu nebokrytu se zanedbáva^ 7. Přemístěni

vybouraného materiálu na vzdálenost přeiJmu cen TOM oÍ 7046 se oceňuje cenami souboru

cen 99T 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -704. nelif potííit proodtFronřní podkhtkf nebo

krytu frézováním, tytopráce se oceňuji individualně-

K 120001101ROQ Příplatek zi 7tížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

PP Příplatek za ztíženi ^opavky v tiliztiosu podřemniho vedeni

p Poznámka k položce:

Ctna zahrnuje taképráce provoděné ručně v ochranných pásmech vedeni

^ 1B"0.5'0.3

K 12230Z201ROO Odkopévky a prokopávky no2apažcné pro silnice objemu do 100 fn3 v tonmé tr, 4

pp Odknpavky gprokopávky ne/apa/ene pro silníte objemu do 100 m 3 v fiorniné if, 4

p Pprnómfco * položce'

podklad muže byt různorodý.mohou bt' větší kameny

W NA ZPEVNĚNÝC H PLOCHÁCH

W (7,4Z'20,5)"0,1

w V MÍSTÉ TRÁVY

W 9.7'0.25

w AKTIVNÍ ZÓNA

VV 0-r38,9

9 K 122302209 Pňplatek kodkopavkám a pfokopávkám pro silnice v hominé li. 4 za lepivoit

Odkapavky aprokopávky rvzapa/ene pro silnice s premislěmm vykopku vpričnycfi profilech i

PP vzdálenost do 15 I " neb osnaložením na dopravni prostředek vhornině tr. A Příplatek k cena

lepivost horniny tr. 4

7,420

9,000 55,00 495,00 CS ÚRS 2016 0 1

m3 Z,700 179.00 1 023,30

2.700

9,107 368,00 3 351,38

2.792

2,425

3,390

4,554 41.00 1B6.71 CSÚRS2O16 0 1
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Pč Kód Popis

Jxena

[CZKl
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

vv

10 K 162701105

PP

Poznámka k souboru cen:

1. Cfiy jiůu určeny pro ^kotiovky: oip/rkopů pro sítnice oto r tetídy. jiůu-li vykopávky přikopu

pravačény ícmostotně, bfv íemnici^ na suchu, jeítliie tylozemníky pnmp i^vijť/ř í

odkopavkami neboprokopavkami pro spodní stavbu sitmc Vykopávky ^ ostatních lemnictch se

oítňuji podiekapifoiy 1'2 Zemníky Vieabecnyíft padminrklohotokatalogu eipři íohlubovani

silnic pro mimouravňovr křižem apro vyhopovlry po d "vsly pro^eóeryym^ v předepsaném

předstihu. Castvykopávky meiisvislými rovinami proloíenymi vnejiíminranami mostu se

oceňuji: při objrmu dof000 m3 cfnami pra mnahtvi do lOO m J - přiobjemu T OOC m3

cenami pro mnoistvi přes tOO do I000 mj. djpro sejmuti podorniči s přihiědnutim k usroncteni

ČI 2tl2 Všeobecných podmínekkataio^u 2. Ceny netie poulil pra odkopavky a prokopovky r

růpaietrytb prastoroch^ tytairmni prače se oceňuji poa\e li.1 T TŮ Vseotiecnyth podmmek tohotQ

katalogu. 3V cenách jsouzapočteny i náklady na vodorovné přemístěni vykopku v příčných

profilech na přilehlých svazích a přikopect^. Vzdálenosti příčnéhopřemístěni se nezahrnuji do

střední v2dcl*no$ti vattaravrtrha přemiítěr^' vykopku 4 Vodorovnf přemutěni hykopi^u J

vykopiště na nasypistě při jakékoliv šiřcekoruny se nepovažuje za *odorovr>e přemístěni vykopku

v přičnem profilu. }tíipři odkopovce neboprokopovce meiivykopiitěm a násypistém ¥ přičryem

profilu dopravní nebojiny pruh. na němí projekt vylučuje ruiemprovozu provoděním lemnich

proci. Tokovepřemístěni vykopku se oceňuje podle čl3162 Všeobecných podmínek tohoto

*arúípju S. Přrmiftěni vykopku v přičnyeh prafil^h no vzdalenott přes7S m ctceňuje cervmi

souboru cen!ů2 O-1 Vodorovné přemístěni vykopkučasU AO ' Společné zemniprače tohoto

katalogu

Vodorovné premístém do 10000 mvykopku/sypánmy Í horniny Kř.^ ii A

Voctorovné premiiléni výkopiíu neůo ^paniny po tuch u na obvyklťfn dopravním pftKUedku. Dez

naloiťni vykopku, ivii h w (ložením be?rozhrnut iz horniny ti. é̂i 4na vzOéle-noil pr« 9 000 áa

ID 000 m

4,554

9,407 0,00 CS URS 2016 01

W

11 K 162701109

PP

Poznámka k souboru cen:

\. Ceny nelie použit, předepíšu je-liprojekt přemístit vykopek na místo nepřístupně obvyklým

dopravním prostředkům: tatopřemiítěni se oceňuje individuaíně 1V cenoch jsouzapočteny r

náhrady IP judu toženeha vozid\a v terénu ve vykopiili nebo na nojypišts J. V cervch ntJMu

započteny naklody na rozhrnuti vykopku no nasypisti; totorozhrnuti se oceňuje cer^ami souboru

cen 171. 0- . . Uloieni sypaniny óa ná$ypit a17120- l20WloŽeni íyponiny no skladky. 4 Je-li na

dooravni draze pro vodorovné přemístěni nějakopřekážka, pro kterou je nutno překládat

vykopek 7 jedfKtho otrvykleho aopravniho prostředku no jiny obvykly dopravní prostředek,

oceňuje íe toto tomene vodorovné přemístěni vykopku v kaidem usrkusamostatně příslušnou

Ctnou tohoto souboru cena překSádáni vykopkucenami souboru cen167W-J . r4okladan'

neulehleho vykopku 2 hromad s ohledem na ustanoveni poín.čislo 55 Přemistuje-li se vykopek

í dočasnyíh skladekvzdálených do50m, ryeocer^je se rvkladoni vykopku. i'dyi se provadi.

Tato ustaryoveni neplatí, vylučuje-li projektpoužiti dožeru. 6.V cervch vodorovného přemístěni

syponiny nejsouzapočteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji vr specifikoci.

9,107-0.3

Příplatek kvodorovnému proimsténí vykopku/sypanmy 7 horniny Ir ]at 4 ZKD 1000

m pres lOOOO m

VodOro^rie prem^stěrii v^apku lebci iy^n^ny po suchu ru obvyuLr mdopravním p^ostřeiJAu. be /

nalo/em ^hopku, aviak se složrfiím be/ 'O/hmui i / horniny if. 1až 4 r a vzdalťrMJít PriplilHi k

cené iM kudyc h dalších i započatých 1 00 0m

9,407

47,035 ZO.OO 940.70 CS URS 201601

VV

12 K 171Z0U11

Poznámka k soutíoru cen:

í Ceny r>elirpoulit, předepifu/e li projtkt přemístit vykopek na misto nepřístupné obvyklým

dopravním prostředkům; totopřemístěni se oceřiuje individuálně. 2.V cervch jsouzapoiterry i

r^ohrady za jizdu lozeného vozidla v terénu ve vykopišti nebo no rvsypisti 1.V cenách nejsou

započteny rvkíady na rozhrnuti vykopku na nasypišti, totorozhrnuli se oceňuje cenami souboru

cen í7t O-. Uloženi syponír^ do nasypu a 17 J 20-\ 201Uloženi sypaniny rv skladky 4Jeli na

dopravní draze pro vodorovné přemístěni ryějakápřekážka, pro kterou je rnjtno překládat

vykopeff z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiny obvykly dopravní prostředek,

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístěni vykopku v každém usekusamostatně příslušnou

cenou tohoto souboru cena překládaní vykopkucenamisouboru cen̂67 r4aklodoni

neulehleho vykopku z hromad s ohledem na ustanoveni poznčíslo S5 Přemistuje-li se vykoprk

j dočatnych skladekvzdalervych do50 m. neoceňuje se nakládám vykopku. J když íf provodp.

Toto ustanoveni neplati,vylučuje-li projektpoužiti dožeru 6.V cervch i/odoravnéhp přemístění

syponiryy nejsou započteny náklady rv dodavku rmtenalu. tyto se oceňuji ve specifikaci.

9,407'5

Poplatek za ulofcni odpadu ze ^panm y na skládce {skládkovné]

JtQ»ni (ypamr̂ pcpLAt k̂ ZA j(oženi sypaniny na ^ksdOce i^KLadkovnek

47,035

16,933 205,00 3 471,27 CS ÚR S 20160 1

Po^nomJco k souboru cen-

í Cene 1201jt urctrv ipto cf uloitnr vykopku ntboomice na Oočcsne skladky přrdeptone

projektem tak.zena 1m2 projektem určenéplochy tetoskladky připadá přes 2mJ vykopku

nebo prnice- v apočněm případě se uloženi neoceňujt. Mnohtvivykopkunebeorníce připodojicl

na 1m2 skládky se urči jako podii množství vykopkuneboarnice, měřeného v rostlěm stavu a

projektem určerieplochy dočasrye skladky: pj zasypán' korytvodoteči a CfOhiuboi v terénu bez

předtpsaneho zhutněnisypaniny, c} uloženi vykopku pod vodou do prohlubni vedně vodoteči

r*ebo nádrži. 2. Cenu 120í nelze použit pro uloženi vykopku neboarnice: a)při vykopávkách pro

podzemní veden'podélhrony vykopu, j něhož byl vykopek ziskan. ato ani tehdy. ie5tl'ie se

vykoDVk po vyhozeni t vykopu na povrch uzemi jeitě datepřemistuje na hromady podet vykopu:

bl na dočasné skladky, kterénejsou předepsaný projektem: clno dočasné skladky předepsané

projektem tak,it na Im2 projektem určeněplochy tětoskladky připadají nejvýše 2 ti j vykopku

neSn arnice fviz tet pozrvmku č1au ďina dočasné skladky, oceňuje lise cenou 12110 llOl

Se^mutF ormce neCw lesní pudy do SO m. nebo oceňuje i'se vodorovné přemístěni vykopku do20

ma50m cenami 16220 JiOi. Tů2 20-! I02. 16220- í I5í o 16220- f r52 . v těchto případech se

uloženi vykopku nebo omife nodočasrnu skladkuneoceňuje, e)na trvolt skladky s předepsaným

zhutněním: toto uíor>ni yy*oo*u se oceňuje cenami louboru cen t7} o Uloženityt>anif*y do

nasypu. J. V ceně 1201 jsou započteny i náklady na rozprostřeni sypaniny ve vrstvách s hrubým

urovnáním na skiodce. 4.V ceně 1201 ncfsou lapočteny náklady na získáni skladek anina

poolatky la skladku. 5 Množství jednotek uloženivykopku tsypaninyl se urči vm J uloženého

vykopku ísypaninyt,v rostlěmstavuzpravidla ve vykopišti. 6 Cenu - T2 Mlze po dohodě upravit

podle místních podmínek.

VV 9,407"1,B

13 K 113202111 Vytrhám obrub kra]niků obrubníků stojatých

Vytrhaní obrub ^vyDouršniin Ic/e, ^ premiítěníni hmol na skládku r>a v i

naložením na ttonfavn iprostředek zkrajnikú nebo onrubmku stojatých

16,933

18,500 54,00 999,00 CS UR S 20160 1



PČ
Ty

Kód

\4 K T142O3202

Popis

Pozftómka k íoijboru cen'

í- Cfny JSOU určtny: ar pr ovytrhán' obrut. obruQnikú nebokrajDikú )akeftaka(iv druhu o

veítkostt uloifnych v jakrmkoliv loiipopr is apěrami a uyípnravanÝch /akyiukaíi" mojftiaif"',

pro obruby z dlařebnicfi kosltkuloienyíh v jedrv řodě. 2.V crnach nejiou lapočteny náklady

no popr. nulnf očíitém: o! vytrhanyth abrubfiikiinebokrújmku. kteréip a^eňufe (enomr souboru

cen 979O Očišlénivybouranýíh abrubnikCi.krajnikij^ Ofífk nebo ďlíij <QSt' COl [ohoío

£fnsku, b} vytrhaných dlažebnKh kostek, které st oceňuji cenami louboru cen97907 T f Očrstěni

vybouraných dlažebních kostekčasti C O T tohoto ceniku. 2 Vytrhaní obrub ze dvou rad koítek ir

oceňuje júkodvojnásobné mnoisrvivytrlmniobr\jb z jedrv řadykostek. Přemístěni

vybouraných obruh,krajr^ikiinebo dlažebních kosteki/četnémotrnalu z lože a spař na

v2daSerx>st přes 2m se oceňuje cervimisouboru cen99722 r Vaóaravnti dopravo lufr a

vybouraných hmot

Oosténi lomového kamene nebo betonových tvařme o dmalty

Ociilěni lomovelMi kdmene nebo Delnnovych [varnhc /i^kanyc>> při rq/ebran i ú\hÍQb. /aNjfu,

rovnanin ň ^ouítreďovacích staveb oO malíy

MJ
... J.cena ^ ,, ,,,„, Cenová

Množství , Cena ce kem [CZK]
CZK ^' soustava

18,500

0,830 441,00 366,03 C5 ÚRS 2016 01

15 K 113203111

16 K 119001421

17 K 1858O3511RO0

18 K 121112112

19 K 181301103

Poznůmka y íQuboru crn.

f V íenach JSOU lapoíten^ }naktady no:al prehůzeni zneáitěneho i ofrírřnehD kanvnr ntbů

r*ofnFC na vzdálenost do3m ntbo leťa naioírni na dopravní íirasrřrjjrk, bi adklurni a uloirnj

uíoínkii kúirvnr a uvolnénr hťny ír malty no vidatrnoit do10"i 2 V cffwch nejsou započteny

naklad}/ no al iřrdéni lonvvet^o kamenenebotvárnic, tytopráce se oceňuji cenou fř^ 20-310t

Tříděni tornověho kamene nebobetonových tvárnic, bí srovnaní iamaveho komcnr nebo ívamic

do méřiteínych fr^ur:tyroprače le oceňuji cerwmi souboru cenU4 70-Srovnaní lomového

kamene nebobetonových tvárnic do měriteínych ť^ur,J. Mrtoíjrvi jednotek se urči .mJ

lomového kamene nebobetonových tvárnicpiró očištěním.

Obruby silniční

0.2-18,5-0 l

Obruby chodníkové

4*O.15-0,15

Součet

Vytrháni obrub zdlažebních kostek

Vylfhar' abrub í ^bouráním loje, ' přemeteni'" hmot i ^kLddku nd '/aaLenoíC do J m nebo ^

Dočasné zajištěni kabelů i kabelových tralt ze i volně ložených kabelu

Dcčaine /aiíitěm pod/en-i^iho oocrubi -vtxj vefleni ve vykopiit ' ve itav u • palo/ e ,ve kiprych b/lfl

na íflcatku zemíiich prací a t oi poaepfer^ií". vzepřennn nebo vyvěšením pnp % ocbrannym

Dťdnénim, zMzer.im a aO^iranénjm /a nicuvac i kansTrukce, s ODOtrebínim hmot kabejú a

"abelovych traii ; volně loíenyrh kaoelú a10 00 ( kauflú

Poznámka k louboru cen:

I. Ceny nelze použít pro dočasné zajištěni patruDi v provazu pod rlaťem ofes i **Pa a potrubí

nebo jiných veiieni v provozu u nichi investor zakazuje použit při vykopávce kovové nástroje

nebo nořadi. 2 Ztíženi vykopávky v blízkosti vedeni,potrubí o stok ve vykopíiti nebopadrl jtha

stěn se oceňuje cenamisouboru cen T20 00- a íJ O 00- . Příplatky za ztíženi vykopávky

Dočasné zajištěni potrub'většíchrozměru riež DN 500 se oceňuje individuálně

10

Odstranění travního drnu s konnky a kamenu Ínaloíenim a odvozem odpadu do 2 0

km

Odslranén' [ravniho drnu a kame n j í naloienim a odvoze m odpadij do ÍO k m

Poznámka k položce

podél obrub a komunikace

2-9,7

Sejrnuti ormce tl vrstv y přes 150 m mručně svodorovným přemístěním do 50 m

I doca^ne či írvaie skladky nebo naSejmuti ornice ručně : vodorovným přemístěním do 5 0 r

hromady vmístě upotřebeni tlouŠtky vrstvy přes 1 M m m

1-0,15

Rozprostření ornice tl vrstv y do 200 m mp i d o500m 2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Roíoroilřem a urovnaní ornice vrovině nebo ve svah u sklorru do 1 : ^ při souvisle ploŠe do SO O <ni,

II. vrstvy přes 150 do 20 0 m m

OJAO

0,090

0,830

4,000

i.oca
10,000

240,00 CS ÚRS 2016 01

2 IIO.M CS UR S 201 601

lO.OOO

11,700

11,700

0,300

0,300

2,000

46,80

'10,40 CS UR S 201601

'14,00 CS UR S 201601

20 K 181411131

Pořrwmiio * íouboru cen.

I. V ceně jsou započteny i náklady na připadne nutnépřemístěni hromadnettodočasných skladek

nc misro spotřeby ze vzOolenosti do30m 2v ceně nejsou započteny náklady na získaní arnice:

toto získaní se oceňuje cenamisouboru cen121 ID-ti Sejmuti arnice. J. Připadne nakládám

ornice, v souvislosti s pazn. č.3se oceňuje cenamisouboru cen16710 " Nakládaní, skládaní a

překládaní neulehleho vykopkunebosypanirry, * Jsou li hromady nebodočasné skladky ornice

umístěny podleprojektu ve vzdálenosti pře3̂0m od místa spotřeby, oceňuje %e jeji přemístěni

cenami souboru cenIů2. O- ' Vodorovné přemístěni vykopku,přičemž se vzdálenost 30m,

uvedena v popisu cen. neodečítá.

Založeni parkového travmku výsevem plochy do 1000 mí vrovině a ve svahu do 1:5

Založeni trávníku na půdě předem připraveně plochy do 1000 mZ vysevem včetně uMzeni

parkového v rovině nebo nasvahudol.b

2.000

2,000 210,00 CS UR S 201 601

21 M 005724100

Poiriamka k souboru cen:

ř. V cenách jsouzapočteny i náklady na pokosem, naloženi a odvoz odpadu do ZO km se složením.

2. Vcenách í 161 až Mů̂ ne/sou započteny i náklady na zatravňovoci te/tilii 3V cenách

nejsou započteny náklady na'a) přípravu pudy. bj travní semeno, tytonáklady se oceňuji ve

specifikaci, cj vypletl a zalévaní: tytopráce se oceňuji cenami časti C02 souborů cenřa5 80-42

Vypletl a185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnaní terénu, tytoprače se oceňuji souborem cen

18: I-. Plošná úprava terénu. *.v cenách o sklonu svahupřes I • í jsou uvažovaný podmínky pro

svahy běžně schůdné^ bez použiti lezeckých technik. V připadt použiti lezeckých technik se tyto

náklady oceňuji individuálně.

OSIVO směs trovni partovd

Osiva pícnin směsi Iravni baleni obvykle Ib kg paikova

2/20

231182303114R00 Zahradní luĎsřrdt >1 s dodáním do 20km

substrát s dodám do 20km

2-0.15

2,000

0,100 I 000,00

0,100

O.JOO

0,300

350,00

fOO.OO CS ÚRS 20(60f

t05,00

D

23 K

Komunikace

Podklad ze stérkodrté 5DB t l15 0 m m

Podklad rešlěrkodrii ŠD6 s rozproslřenim a zhutněnír

38,900 159,00

44 10"), 66

6 185,10

Strana ůz1 0



Pí
Ty

Kód

2A K 567521111

Popis

58,f
Recyklace podkladu za studen a na mst ě rozpojen a reprofilace tl 20 0 m mplochy

do 1000 m?

(lerytilare podkladní vrstvy lí Hudena na mi5i ě ra/pojeni 1 reoTOlilace podkladu i hulněnim

ploriiy do 1 CO Omí . iiouitky a-r% 150 O o2C 0 m m

Množství •'•""f Cena celkem (CZK) ^"""^^
[CZK] soustava

3B,900

38.900 96,00 3 711.40 C5 UR S 2Q1601

Parními0 k tovbaru ce"

* J cenách rozpojeni a 'rprofilace 567J i jtou započteny > náklady na -ozpojmi pvvodmch

vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu yejdrem se ihutrténim 2v cenách rozpojeni a

rtprofilQcr 5675 r n^jsou započteny náklady na pf'půdn* oóebronipřebytečné suti.které se

ocení cenou 99'22 16 11'Vkládaní na dopravní prostředky a cenami sovtxíru cen997 22

vodorovné doprava suti 1v cenách promisem 567 5. 2a 567 5. 3 jsou započteny i náklady no-

O' úpravu frmíoifi rolpojer^ imf j i předaním aroDneho drcrrtehc kameni*^ • mcrpno í *w

specif'kaci'. bl dovkovom pojiva,jehopromiseni j reryk Jovo not/ iměsi. jeji rovnoměrné

lojnrnuti znutněm a flhčem \moter'al ve specifitacii JakopojJva lze použit. -u cen 567 2

kombinac cer^ntu a asfaltové emulzenebocementu a zpřr̂ neho asfaltu,ořippouze cerrvnt

nebo pouje ffydroulicke pcji^. vcen 567 5 J cement a přrsůdu na baz j zeoJrtů a minerálů *.

Doporučené mnoístvf přiOanehokammivo jeiOai 20* objrnvvr hmarrmjsťvrstvy, tj J30 *éO

kyím} 5 Doporučené množstu pojivo v\ objemové hmotnosti zhutněné vrstvy ucen 567 5 J-

a> kombinace cementu o aífaltove emuiie cementlobof 5Š521 2.0-5.0%, obvyt^e 4.0

\ asfaltová emulie lobor Ir T 6 / 2.i4.0 \. obvyite 2.0\t i kombinace cernentu o zpěněného

asfaltu, cementlobcr5IS 2t 2.0 S. O* , obvyliíe 4.0 \ asfalt'obor lil6i 1,5-

3.0 \. ab^kle 2,5\ 6 Doporučené mnozítvi pojiva v %abjernove hmotnosti zhufněne vrstvy u

cen 5675 J Ot komb\noce cementu a přísady na ttóii leolitu a mii^rálů' - cement lobcr 505

2! 7iO\ , přísado 'obor i 0,07 0,i %,7 Předpokládáno objemová

hfrvtnast ihutrtěne trrstvy /e2 3O0k^/m3 8. Přesné mriožstv přiOavanetyo karrvniva a pojifO se

stanoví silničnílaboratoři na základě průfcoini zkoušky arvlyiyvzorkůodebraných z původní

konstrukce 9 Orientační hmotnoíti pojiva no I m3 zhutněné vrtsvy je uvedena v příloze č.5,

tabulce č2 W hmotrmí přidavar^ho kameniva a pojiva le nezapočítává do vypočtu přnunu

hmot 11Na takto recyklovarxyu podkladní vrstvu o nai'ednř provedeny spojovacípostřik se

pokládají nove asfaltové koberce t ^ či vicef nebo je leji povrch opatři nátěrem, připodryě

emulrni kalovou vrstvou pro vyuŽUi vrstvy jaka obriíine, vhodné jen pra lehkou dopravu

25 M 5898)1250

25 k 57715511?

27 K 573191111

28 K 573211111

29 K 57713^1J1H

30 K 581111311

38,9

rrcyklot btlonový /fokce 8/61

Materiály slavrbni rrcyhlovane Evlonove rpcyklity frakce ]2/63

50 úo 20 c mvrilvy

38,9*0,1

AifíHovv CwtOfl vritví loini 4CL 16 IA8H v kvalitě S) t l 6 0m mš d o ] m i

nemodifikovaného asfaltu

Allanovy brtun vrilvd lo/ni ACL 1ŮS i*B H vkvalitě Sl 1 roíproilfen ,m a (hutněním /

nernodif ikovaneho aifaltu v pruh u íirky do 3 m , p o/hulřwrn tl. 6 0m m

9.25

Natét infiltračni kalionikliviiT v mnoislvi emulzi 1 kj/m2

Salí' ir>fpllr«r-> tiaton*-Iivni cmul/i . mnoŽHV 10 0 n^/m i

Poinemte »io«(io'u (* n

• v crnř n9}iou zopoCTtny nakío^ ne popř pfajektrm přKtepurse očíitěf}' >02Pvky. ttťt tr

ocrňui* ctnou íli W**" Oiiiiřfii pnrchu lopwwiovym 'oiioirm čoiť CO ' roAotí tatoioyu

9.25

Postnk živičný spo{ovaci 7 asfalt u v množství do 0,7 0 k3/m2

Ooilřik živKny ipn|ovai iOri posypu kamenivem / asfaltu iilnitniho, vmnožství o dD.S O do O.ÍO
*,/mí

12,9S

Asfaltový beton vruva ctmntsá ACO 11SlABS l tř. 1t l 4 0m mi do 3 m

aa'aaD^ beton «'tlva obrLAnA MS i A8S l i 'ojprinirenrm a s eí^ulné^["i vpřunu Sirky tJo 3
- DO /*„lní " :. 40 -r -

18,5-0,7

Kryt cementoOetonovy vozoveti stiupiny CB fll I I 10 0 m m

kryt crmeniobetOFWvy iilmínich komunikaci ikupiny CD ll iII . 100 m m

38,900

3,890

3,890

9,250 141,X

9,250

9,250 17.60

9,250

12,950

I J6I,50 CS URi 201601

* 079.25 CS UR S 201601

162.80 CS UR S2016 01

165.76 CS ÚRS 201601

12,950

12,950

12.950

0.800 396,X 316,80 CS UR S 201601

^fncmlta k loobaiu cm

' Ceny /sou určerry i pr ovyrfuířřr y cemenrobelDrvvy *ryt iilničnich komunikati, 2 Ceny nrlre

pooírr pro f erTvntpbelonov e *ryry- or kůmumkati pro peii . ktrrr le wrenu/r crnomr to^jbory crr)

581 Ir 41Mry r f prairrho frrrorK/ JíomunířocJ proořii , bl Itlíitnich olocf^.které je oťeňu;r

crnomr iouboru cen SJI r 61 Kryt (tfntntobtlonovy iettitnichplochík\jprny L I.V cenoíh

liau zapoittny i nokía^ naal airlřrnr povrchu krytu wdQV, bl poítřik prptr odpařován* vody

* V cenách neiiau rapotleny nakíady rw: o ĵ tu icementobetonavych *ry£ú vyziuienych, která

ip oíeňíijr cenou 919/1 ů í 1 1 Ocrlov o vyřtuí cemřnrotíerorxJvprio *ryíu, 61 ÍJvlcn r postčfky,

norery nebo mezrvrjfvy. ttere se ocenujr cenám/ souboru cen slavebniho diíu 57 Kryt y pozemních

fcornurTi*ocj. clvloiky t lepenky, krerrle acenui' cefiomiiouboru cen 9T9 7 51 Vlorko poů Ijty

as/atl. dl dilDloíni ipory vtíodorw. *lere je oteňuíi cenami iouboru cen 91 1 12í l Dilocoín,

spory ^kladarVr et dilatační ipory řeiane. které te oceňuji cenami souboru cen 9 nM '1 Řezaní

diiatalnich ípar 09 1 1 12 lěinéni áiiatačnicfi ificr r crmrntit6rIonovrm trytu. fl pWířiky

povrcřiu ocnrorviou emuííi které le oceňuji cenou 919 74'iui projedenipostřiku povrchu

cernentoberonoveM krytu nebo podkladu othtannou emuizi. fi kotvy a kluint trtryspor. které se

oceňuji cenami wboru cen 91 1 134 Vyztuženi dilatačních spar v cernenrobetonovem Arytu

W 2'2'0.2

31 K 581131 211 Kryt cemcntobetonovy vozovek skupiny CB II I I 20 0 m m

Kryt tcmenlobelonovy silničních komunrkaci skupiny CB 11 tl. 100 r

0.800

9.000 783,00 7 017,00 CS ÚRS 2016 01

PoznQi^ka k iouboru ceri

l Cenyjtou určeny i pr ovyifuíerí y cemenlobetonovy *ryt silničních ktímunikacr 2- Cerry nríie

ootdZit pro cementobttonove kryty ai komunikaci pro prii. které se ocenujr cenomr soubofu cen

Ml II41 Kryl I prostefe btlonukomunikoci pro a*ii, bl leťitnich piixt-. které i *9teňu;r

cenamr jouC»ru cen j a I f Al try t cemenlobelonô ^etrs'InFcti jj^ocfi sAuprrfy L. i ť cenacti

jtou započteny I noklaa^ naO' asrtřrni povrchu krytu •txUu. ť posthk protiůdpcfoveni vody

4 V cenoch nejsou rapotleny nakíady na, o ivyřtu i cemen robe fórových krytu .^tuienycři, *rera

se oceňuje cenou 91971 61 n Ocelová vyztuž cemrniobetonoveho itrytu, b̂ živičné poitřiky.

nátěry nrbo me/rvrsřvy. klr'e le oceňuji cenami souborů cen stavebního dilu fryty paiemnicb

komunikaci. Cl vložky z lepenky, které se oceňuji cenamisouboru cen919 ^. -5 J úložka pod íity

asfalt dl dilatační spory ,kladarv. které se oteňuji cervmi souboru cen 9 ir ip 41 Dilatační

spory ^kladarv ei dilatační iparyrezorte, které se oceňuji cenami souboru cen911 H-tňezam

dilatačních ipar a9ii 12 rěsněnr diiotocnich ípo'v crmrntpbrtarvvrrr krytu- fiposrřity

pcrvrchu ochrormou emulzi které se oceňuj' cenou 9i9'4 tlil Provedeni postřiku povrchu

cementobetonoveho krytunebopodkladu ochrannou emulzi f j kotvy a kíuzne trrry tpor. *fere se

ocerŤuji cerwmi jouboru cen 91 T i j 4 Vyztuženi dilatačních spar v cemenroberoncve m írytu.

32 Ai 592451080 dlaiba BESTKLAilKO 20t 10t 6cm přírodní 29,150 154,00 4 489, fO CS UHS 2016 01



PČ
Ty

Kód Popis

Dliíaice Betonové dlažtia zámková IČSN EN Uli l dlažba vibíoiisovana BEST standardní Bovrch
ruijvreny nuaky povrch! píovedeni: ořirodni ivaiově jednoduchá dlažba KLASIKO ÍO » 1 0

MJ Množství |-""f Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

33 M 592452680

34 M 5924SJÍÍ90

35 K 596211110

36 K 181951102

6 cm Ďorevfio

1 !ČSN E N1 !IB i dlaiba \ lednoducha

4,55

dlalba aiiTKLAilKO 20 i 10 :

DlaždKe betonové dlažba jainkova ICSN EN I lIB i dlažba vrbrolitovina BES'

úla/ba HLASJUO JO • ' O i 6

11-0 15

dlatba BíiTKLAilKO pro nevidomé 20t 10t ůcm červena

DlaždKe betonové dla/tia famiova <ČSN EN I I IB I illažita yri>roi<)ovana KS T tlandardní poyrcb
řj/avřpny niadky cwvth i proveOen': červena tvarově jednodkjcha dlažba KLASJKO wo neviOome 10
• 10 > »

0.8*6.5

Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 6 0m m skupiny Apt do 5 0 m 2

Hladem Aažtjy / betonoofch zámkových dlaždK HomuniHaci pro pěii i ložem z kamenŤva těženého

nebo drcenetw tl do 40 mm. \ vyplněním spař i projitým nutněnim, yTt>favanim aw tmetenif"

přebytečného materiálu na krajnic i ti. 6 0 mm ikuoity A. pro plochy do 5 0 m?

!9,15-4,55-5.2

Úprava planě v hornin ě tr 1a ž 4 s e ihutrwním

úprava planě vyrovnáním výškových rozdílů vhornině tf. ' až 4 s e zhutněním

m2

29.1W

4,550

4,550

5.2OT

229,00

5,2M

38,900 185,X

38,900

38,900 n,x

I 041,95 CS Ufi S 201601

2 4ja.80 CS U «201 6 OT

7 196.50 CS UR S 2016 01

505,70 CS UR S 2016 01

37 K 938908411

D 9
J8 K HJ156209H

39 K 899914111H00

40 M 2S6I9J200R00

41 K 966006132

42 K 914511111

43 M 404452250

44 K 9t5221 1 U ROO

Poznámko ksouboru cen

I Ceny JSOU určeny pro urovnoni všech nově z^lzovorrych ploť6 Ivjafeitch i r u násypecĥ
vodorovných rvbo ve sklonu do1-5pod tptvnéni plochjaketsokoliv druhu, pod hurrmíwaisi. ínt

však pro plochy zasypu ryhpro podzemní vedenii.drnovaní apod. a dale. předepíše-li projekt

urovnoťii pianě z jinetto důvodu. 2 Ceny nelze použit pra urovnáni lavicíberem) šířky do2m

přerušujících svohy. pro urovnaní drv silničních a železničních přikopu pro jakoukoliv šířku dnů;

toto urovnaní se oceňuje cenomisouboru cen182.0 tSvahovaní. 3. Urovnám ploch ve iftlortu

pr>i t íse oceňuje ceno/tsisouboru cent82 O 11 Svahovam trvalýchsrahú do projektovaných

profilů 4 Hokíody no urovncni dnaa stěn při čištěni příkopů pozemních komunikaciJSOU

započteny v cenách souborů cen938 ^-2 Čištěnipřikopu komunikaci v suchu nebo ve vodě častí

A02 Zemni prate pro objekty oborů 321až 828 S Míru Ihutnini určuj* proívkt-Cerry

zhutněním /sou určeny pra jakoukoliv miru zhutněni.

li.9

číiténi vořovek splachováním vodou

íňténi vozovek spiKhovanim vodou povrchu podkladu nebo kiytu hvKneno. betonovedai nebo
dlážděného

Poirvmka k souboru cen

I Ceny jsou určeny pro itčiUěni ai povrchu itavo^icr vozovky, bi povrchu rozestavěné trvale

vozovky, předepíše li projekt užívatnovězřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před

ířizeeiim koňečnehů závěrečného krytu 2v cervin nejsou započteny náklady na vodorovnou

dopravu odstraněrwho materiálu,která sr oceňuje cenamisouttoru cen99^22 15 Vodorovná

dopravo suti

1000

Ostatní konstrukce a práce-bourám

Sezptišne otryskam dopravního Značeni pio iirku čary do 250 mm

Tnriaani orelovy- .̂ Drán, 3oD'a."iho značeni LirvArnirio. iiřky čary do Í50 mm

Poinúmka k poležet.

muíe bytI odstraněni jinym způsobem

24-16

V1alO,125l

2.25

V9*

27

V2b

Součet

Montaj plastově chráničky DUO

«ontaž plastové chranKky O'Sí • 10 mm

Poznámka k položce

Obvyklo ceno za done ptáte z inremetovyzn stránek

10

chraniika děleno, PtMDd 1W

rhrámf k« dělena. PE MO i ! 1 'O

Poznámka k položte

Obvykíů cena l internetových itrontk

20

Odstranění značek doprtvnich nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami

Odstraně'!* dopravních nebo orientačních značek se sloupkem suložením hmot na vzdálenost do 20

m nebo s naložením nadopravní prostředek, se zásypem jam a jeho /hutněním s betonovo u patliou

flotnomko kpoloiie.

take íedfv zrcadlo - posune leke kraji komunikace

2

Montaí sloupku dopravních maček délky do 3.5 m s betonovým základem

Winiaž sloupku dopravnír h značek délky do l.S rr d obetonovetq zakladu

2

Sloupek In 6 0 J50

Vyobky a zatiezbecovaci pnky pro zarizetsi silnicpM značky dopra

2

vodorovné značeni struktura, stěrka J m m

vodorovné /nateni slruklura. stěrka 1 mn-

Poznámka k položce

Obvykla cena za dane prače dle miiinich ^irem

V4I0.Í5I

)1J.Sl/4

|ia,S'5,B|/8

V410,125)

121,5-12,5)/B

21/12

vtla

25/2

Vti|0,125l

I38.n)/B

vrsie Sloupky Zn 60 - 150

38.900

1 000,000

1 000,000

91.250

62.000

2,250

2 7,000

91.250

20,000

20,000

20.000

20,000

2.000

2.000

2,000

2.000

2.000

2,000

35,150

3,375

2,075

4.250

1.750

12,500

6,125

0,20 2X.00 CS UB S 2016 01

75,M

79 355.16
6 843,75

J2S.00

230,00

272.00

66.00

400,00

6 560.00

460,00 CS UR S 2016 01

444,00 CS UR S 2016 01

820.00 CS ÚHS 20)6 01

2 319,90



PČ
Ty

Kód

45 k 915231111

46 K 915221113R01

47 K 915611111

K 915621111

49 K 916111123

50 « 916131213

Popis

VI Od

40,6/8

Vodorovné dopravní inačeni bilym plastem přechody pro chodce , šipky, syfiboly

Vodcovn* dopfayni značen, ilnkany " tMastffm prřffvioy pro chodfp vp*y, symboly "flpiiy

Poznámka k souboru cen-

J. Ceny )tou určeny pro dělicí čaryiouvisíé č-v )o b'te. přerušované c . v2a bite. vodtcr č.V4

biír, sauviíla č Vi2b íluta, přerušovaná č, ^IJc i/afo 2. v cpnach nejtou rapočttny rtůkiaOy ne:

a' přeOinačenr tyto se oceňuji senami souboru centl i 6 f T Předinůteni pra voóorovrv

iračeni, b' očištěni yoiúvky. ryto se oceňuji cenami souboru cen9iS 904 Odstraněn' blata.

Prachu, nebahimrtetv nanesu s povrchu podkíaOu nebokrytu časti Ca I tofvto totoio^ J

«noiir»i měrnycn jedrxitet seucen ÍJa 91i J2 určuje -m o u trn 9J i J J . mí tiiiiiane

plochy ber mtrer.

V9a

1,5

vodarovDe máčení reFleini úprava

voOorovrif /Piěeni - 'ef.ejin . aprava

^známka * položce:

Obvykla crno ra dané prače dle mistnich firem

35,15-1,5

Predznačem vodorovného drnového značeni
střihané Qarvou nebo prova<Jťne / nilěrov/ch nmol linuPi^ed/načpni pro vadoravne

aěiic čary, yí"íií'i proužky

10,8 •5,8-40,6.38t11*21-25-13,5.34

Před? n ačem vodorovnéHo plošného značeni

Předznačeni pro vodorovné /naten' stříkané bafvou n*bo přovaítřne / raléfovych hmoí f>loine

tipky, lyrnboly, njpity

1,5

Osazení obruby zdrobných kostek sbočni operou do lože i betonu prostého

Oia/eni Minični obruby ) ali/rBnicn kuslen v ledne raOé i ložem tl. pr ui O a o 100mm , 1

vypiné""" a /airenim cementovou manou / drtibnyth hDitek ^ bof operou l betonu

Drostefw l' C ao lo; e i betonu proitehD tr/e ;n»čky

Paznitmt:a k wuboru cen:

I. Část faie i betonu prostého přesahující tl100mm se oceňuje cenov VTA 99- M í1 Loie potí

obrubníky, kroinikyneboobruby z dlažebních kosteli 2v červích nejsov započteny náklady no

dodaní dlažebních kostek,tyto se oceňuji ve specifikaci Mnoiirvr uvedené ve specifikaci se urči

jako součin celkové délkyirbrub a objemové hmotnosti Im obruby otc ai 0,065 tfm pio velké

kostky, bl 0.024 t/m pra male kostky. Ztratne lze Óohodtvut ve vyii r̂pro vrlke kostky, 2* pre

nxjfě koítky, 3. Osazeni silniční obruby ze dvou řad koitek se oceňufr olbez bocni opery jako

dvojnásobné mnoistviiilničnrobruby i jedrv řady fcojfe*, bis boční ofiérou jakoosazeni siltiični

obruby z ledne řadykostek s bočni operou a osazeni silničniobruby z jednt řo^ kostek bez boini

apěry

Poznámka k položce:

DoPLNÍNi oBPuaoomiíT. nofSCHÁZÍ • POUŽUJI ÍEOBRUBY oo^rnAHfuě

2

Osazeni silničního obrubníku betonového sLojateho i botnt opétou do lože z betonu

prostého

Osazeni Silničního obrubníku betonového se zri/eni m lože. s vyplnen. m • řatrenim ipa'

cementovou mAttcu stojatého s bočm operou / betonu prostého tr C 17/1 b, do lože / betonu

prostého te/e značky

pTjinamka k souboru cen,

' v cenách silničních obrubníku ležatých i tiojotych jmu lapoiteny: alpro aiaient do loie i

kameniva těženého • naktady na dodaní hmot pro táže tl. BO ai 100mm. bipro OMZrni do loie i

betonu prostého i náklady no dodon i ^mof pro lože tl. SO až lOO mm, v cenách -í I Mo 171J lef

náklady no zřízeni bočních oper 2. CósE loie z betonu prostého přesahujíc tí.100mm se

oceňuje tenou 916 99.117 í Loze pod obrubníky, krainikyneboobruby i dlaitbnich koitrk, },V

cenoEh nrrfou započteny naklody na dodáni obrubníku, tyto £e oceňuji ^e specifikaci

- J.cena ^ ,, ,^,„, Cenová
Množství , Cena ce Kem CZK

[CZK] ' soustava

5,075

1,500 222,00

36,650

I99,7X

199,700

1,500

1,500

2,000

133,00 CS URS 201601

1.500

36,650 66.00

5,00

165,00.

2 418,90

998.50 CS UR S201 60 1

31.00 CS UflS 2016 01

330,00 CSURS 2015 0 1

2,000

18,500 225,00 4 162,50 CS UR S 20160 1

Poiíi . polo

51 M592T7«50ří

52 K 919112212

53 K 919121212

54 K 919731122

55 K 919735112

56 K 919735124

18,5

OĎriiĎnilc bfíonový íiíníčnj no zasldviiy BUi fflfSr XERBOí XF4 500x25x30 cm kus

ODruOrik betonový sitniír. nazastávk y BLiS IB£S1 HíRBOi KF4 iOO.Íi.lO crn

18,5*2

Řezání spař pro vytvořen i komufky š10 m m h l2 0m mpr otésmc i zálivku v iivičfwm

krytu

Řezáni dilatačních spar v žtvičriem krytu vytvořeni komůrky pro Inmci /alivku sirky 10 mm,

hloubky JO m m

Poznámka k souboru cen:

1 v crnacn fsou lapočterry i noktady na vyčištěni spar po řezaní.

19

Tésnčni spár zálivkou ;astuden a pro komůrk y š10 m mh l2 0rn m bez těsnicího prolilu m

Utěsr^em dilatačních spar /ahvkou za studer. a . cemen to beto novem neho íiwičnem krytu včetně

adhe^niN) r'a(ěri, aez těsnicího L>'o'ilu ix>d zálivkou pro komůrk y Šířky 10 mm , hloubky JO m m

Poznom*o Ir souboru cen

I V certach fsouzapočteny i noklady na vyčištěni sparpřed těsněním a jalmm a riakíady na

impregnaci, těsněni a zaliti sparvčetně dodaní hmot

19

Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krylu imčného tl d o100m m m

Zarovnaní stycrte ptociiy oodkladu netxj krytu pooei vybourané časť komjnikace r^ebo /přvněne

plochy živičné tl. D'«5 030 10 0 m m

Poznámka k iauboru cen:

1 Pro volbu cenje rozhodující matimalni tlouitkozarovnané styčnéplochy 2, Náklady no

vodorovné přemístěni suť zbyle po larovmni í tycn e plochy se lanvstotne r}eoceňuji, tyto

náklady jsouzapočteny ve vodorovném přemístěni suliprovaaěnrm při a<)irraňovani podkladu

nebo fcryfú

19

fteziní slavajiaho živičného krytu hl <lo1O Tm m m

Řezď-i stávajícího ž^ič-w kr>tu netn podkladu hloijt>ky pres 50d o 100m m

Pnzrvmka k souboru cen.

1. v cenách jsouzapočteny i nokiady na spotřebu vo^.

19

Řezáni lUvajícihD betonového krytu M do 200 mm m

18,5M

37,000

37,000

19.000

19.000

19.000

19.000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

71,00

27,00

14 726.00

1 149,00 CS UR S701 60 1

513,OT CSORS 2016 0 1

19,00 '41,00 CS UR S 201601!

73,00

260,00

1 187,M C SUR S 201601

4 940,00 CS UR S 201601



Pí
Ty

Kód

57 K Slfl/JIlU

S8 K 9197JÍ111

59 K 9197J5123

D

60 K

99

997?J1561

61 K 99/7Í1569R01

62 K 99/721815

6) K 99722ia45ROO

64 K 998725111

Popis

19

Zafovnam ityčrw plocliy podhlactu nebo krytu řůelonu Ud o 75 0 m m

Zarovnaní styčné ploc*^ PDúhLAúu Krylu oooel vyt*"""* časti pioTnunikace TCDO ipťvnéní

plochy / betor û ormteho h přu i M Oo ? M-^m

19

kezini stiviiíciho íivičného krytu hl d o5 0 m m

if/ani lUvajiciN) iivičneha urytu nrOo nodkiadj WouBky * > 50 mm

Poinomlio t souboru cm

r. ^ cenac/i jsou lapočtrny i naklodv no ipotrebu >nidv.

Řezaní scávajiciho betonového krytu řil d o 1 50 m m

Ať7ani stávající^ betonovehc krytu leOo podkladu hloubky přes '00 do 150 mm

Poinarrtta * louOoni <rn

• ^ CFnac'1 /50U laoocttny rncJtroďy fw ipotřebo ^oOy

H.B

Přesun hmot

Vodorovná doprava suti zkusových matenalů do 1 km

Lořfffum a i hrulřyTn iffovi

MJ Množství ^;f!"f Cena celkem [CZK) ^^"^''^
[CZK] soustava

19,000

19,000 186,00

19,000

m 11,SOD 50,00

11,800

11,800 190,M

11,800

21,418 315,00

Vodorovná úprava suti Iwf natojrfii» ati

••a vidaienoit Oo ' km

nuMvyc^ -nífrialu.

i^zrv^kc * souboru cti

r Cíny irUe pouirt pro irotíořovnou dooravu íufJ po ieífrnif, po^adé ntbo rvob^iiíymi

ůapravnrm' prostředky 2.Je Jr no ťJdpfůvnr dratr pra vodorovnou áoprovu suť příkořko, pra

kterou /e lufoo sut přrkladot i jetlrvíbo dopravního prostředku no druhy, oceňuje se tato

doprava v každém usekusamostatně 1 Ceny f'i7 2! T55 }ÍOU určeny pra sypký matrrial, např

kameniva a hmoty kamenného charakteru stmeíenevápnem, cementem rvboirvfcr, 1. Ceny 997

22 156 Jjou určrny pro Úrabny kusový materiál ídíažebni kostky,tomovy kamen),

obruba, beton, živice

0,727.5,228>5,?;Ů.4,625'3,/93>O,16> 1.629

Příplatek 2KD 1 k mu vodorovné dopravy iuti l kusových matenálú lOkm

Pnpialek ZKO l km <J vodorovné dopravy \u\i l kusových materlali j

Pojnomko * položce',

do 2 km

71.438*14

Poplatek za uloíení betooového odpadu na skládce (skládkovnél

PoD-alen lá uloženi stflveD"i1w odpadu na ikiadce -s-ladkovne beíQTOvefiD

Poznámka k souboru CV"

' Cerryuvedené v souboru ceníie po Oohodé upravit poaír místních podmirvk. 2. uloženi

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 'ndiviiíuoíně 3v cenocř* je lapočitan poplatek la

ukládám tidpadu ^le lakona 1 Si ^2001 ib * f*řipadr>edrceni stavebního odpadu l2e ocemt

cenamr souboru cen997 00-60 Drceni ifdvrbrriho adpatju I katalogu SOC-6O^malrce abjektú-

5 228-5,776-4,625-0.16

PopUtek za uloženi odpadu i astaltovych povrchů na skladce (skládkovnél

"oplatek uiofeni slaveOnirxi odpadu na ikUrKe tskladkovne} I dsfdttovytiti povrchů

Pojnomlio k položce,

bei obsahu neb, látek

0.727.1.629

Přesun hmot pro pozemní komunikace i krytem ; kamene, monolitickým betonovým

nebo živfčnym

'resun hmot pro komunikace s krylem / kameniva, morx>Litickym twtorxivy m nebo jívičnym

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv Oelk, oDjeiitu

Pnlncnto k souboru Cen.

^ Cerry lle posdit i pni plochy Jecrjrs tirylem monolitickým betonovým nebo živičným.

21.017

21,418

300,137

300,112

15,289

15,289

2,3»

7,JM

JJ,017

73,017

3 514,M CS URS 201601

590,00 CS UR S 2016 01

2 242,00 C5 UR5 2016 01

23 209,61

6 757,97 CS UR 5 201601

23,00

3 823,75 CS UR S 7016 01

850.00

167.00

7 002,60

3 728,75 CS UR S 7016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy ul. Kutnohorská Kolin

Objekt:

53.2 - VRN

KSO:

Misto: Kolín

Zadavatel:

Město Kolin

Uchazeč:

AVE Kolin s.r.o.

Projektant:

Ing. Lucie Dvořáková

Poznámka:

CC CZ:

Oatum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

19. 9. 2017

25148117

CZ25148117

Cena bez DPH 20 000.00

DPH základní

snížená

Zaklad danó

20 000.00

0.00

Sntia daně

21,00-.

15,00-

Vyie dané

4 200,00

0,00

Cena s DPH CZK 24 200,00



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ul. Kutnohorska Kolín

Objekt:

53.2 - VRN

Misto: Kolin Datum: 19.9.2017

Zadavatel: Město Kolín Proiektanl: , , r,
^ . ..^ , lna. Lucie Dvořákova

Uchazeč; AVE Kolm s.r.o. *

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

O •Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slavebni úpravy ul. Kutnohorská Kolín

Objekt:

53.2 - VRN

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Pí

P

Kolin

Mést o Kolín

AVE Kolin s.r.o.

Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Datum: 19.9.2017

Projektant: íng. Lucie Dvořáková

MJ Množství Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

20 000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D O Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 010001000 Průzkumné, geodetické i projcklove práce

PP Záklddni iQ/dřlpni prjinjdnicli člnnoiLi a n(fclídú prúíkuninr ^ripticikc a pro)ektove price

f^inamka k potořce:

^ V ttto (toloicr jmi zchmuty takr naklaj na ikousky vyíouhovatrlnotť přrduioženim na

tHaaku Oolf nol/Diíy íOo"ifjFir >» (/ijíínim íyj*/tu ii(F K>n*y. lomířrnt Ořomřrntly

2 K02000TOOO Pnpravt tt^vcnišcě

ZAKlAdni průvodních činnosti 4 piaKUdu příprava tLavenrité.

3 K 03000^000 Zaňieni SUvemité

PP Zdkladni 'ordplp î pruvodnKri finrmti • nakUdú z*rÍ7eni ilAvrniit̂

p Poinamka k poíai<r

Vybaveni ita^eníitr. latripeirni iravrnriir. iruiern slavrniiiř, ..

4 K 040001000 Inženyrslu činnoil

PP Zahladnt fo/0«ef*i průvodních činnotri J nj*,[4dú inženyníi* činnoil

^ ^inamka k potozcr.

Jr vtom takr lahrrujt 4ozot̂ tottftMiitky áozarpřt uprovť iftimi fflanř. ikouikv unoinoiU-

i K 060001000 Uzemni vlivy

PP Zahladm roióě^e"' průvodních cmrmt̂ • ukLAdij uZ^ni vlivy

Pomsmka k oůlože*

p Obsattuietřebalajíiténi metmaiJ no "•rfOeoon" itifiO"'i-("Jy i» i(oy»niitř. ipotnř

iiNmofřř*ť podmínky ai ;řrw vfivy Oo'̂ i ' ^řdno o slfinfrw pod/ninJiy a daíí' -írvy

6 K 070001000 Prcvoíni vlivy

PP ZflkJadm ro/dřlpni pruvadniťh ['-irlríi)\ti ň iidklddú provo/ni vlivy

Patnamka k polúice-

P Tatopoložka joprofovávo mimo t>nr naklcjdy ícuy'sei'<' i prtjtrmí vDíhronnýfh patmech iifi.

Zajištěn pňitup ke viem obfeUum po celoij dobureal'iaze ita^bv

KČ 1,000 ZOOO.OO

Kč 1,000 500,00

K£ 1,000 500,00

Kč 1.000 1 000.00

Kč 1,000 1000.00

Kč 1,000 15 000,00

20 000,00

20 000.00

z 000,00

uo.oo

500,00

1 0OO,OT

I 000,00


