
Systémové číslo: P17V00124545

MHMPXP7K6TCG
Stejnopis c.xý

SMLOUVA O DÍLO
k provedení stavby č. 0102 „TV Koloděje, etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010

Komunikace Koloděje“
číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000501/2017 

číslo smlouvy zhotovitele: OSM 170026

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„NOZ"), a podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávám veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 
00064581,
CZ00064581, registr.dle § 94 zák.č.235/2004 Sb.,o DPH v platném 
znění

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti 

Magistrátu hl. m. Prahy

Příkazník stavby/TDI:
ZA VOS s.r.o.
na základě objednávky č. OM1/OBJ/351/10 ze dne 12.5.2010 a dle plné moci ze dne
12.5.2010 pro etapu 0009 K Jízdárně a objednávky č. OMI/OBJ/713/lO ze dne 24.8.2010 a
dle plné moci ze dne 24.8.2010 pro etapu 0010 Komunikace Koloděje
sídlem Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00,
provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00
1Č: 60203013, DIČ: CZ60203013
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372 
zastoupené: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti 
(dále jen „Objednatel")

a

2, Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o. 
se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 

18626084IČ:
DIČ:
zapsána:

CZÍ8626084
v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 2362

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednateli

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní 
strana")
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PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že

Objednatel zahájil dne 19.6.2017 zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „stavba č. 
0102 TV Koloděje, etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje” 
uveřejněním oznámení v Informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 
P17V00124545.

Objednatel dne 2.11.2017 rozhodnul o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné 
zakázky „stavba ě. 0102 TV Koloděje, etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 
Komunikace Koloděje” podané Zhotovitelem, neboť jeho nabídka byla podle 
stanovených hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější;

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Definice

Pojmy a výrazy používané v této Smlouvě o Dílo s velkým počátečním písmenem mají 
význam uvedený v čl. 1 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o 
Dílo.

1.2. Výklad pojmů

Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy o Dílo nejsou rozhodující pro její výklad 
a slouží pouze pro snazší orientaci v textu.

1.3. Identifikační údaje o stavbě
Číslo stavby: 0102 
Název stavby: TV Koloděje 
Místo stavby: Praha - Koloděje 

Výkon inženýrské činnosti: ZAVOS s.r.o.,se sídlem Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, 
PSČ 120 00, provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00 
IČ:60203013, DIČ: CZ60203013
na základě objednávky č. OMI/OBJ/351/10 ze dne 12.5.2010 a dle plné moci ze dne 
12.5.2010 pro etapu 0009 K Jízdárně a objednávky č. OMI/OBJ/713/10 ze dne 24.8.2010 a 
dle plné moci ze dne 24.8.2010 pro etapu 0010 Komunikace Koloděje 
Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: D PLUS a.s., Sokolovská 16/45A, Praha 

8-Karlín, PSČ 180 00, IČ: 26760312

číslo etapy: 0009 a 0010
název etapy: K Jízdárně a Komunikace Koloděje

2. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo 
spočívající ve zhotovení stavby č. 0102 „TV Koloděje, etapa 0009 KJizdámě 
a etapa 0010 Komunikace Koloděje”, spočívající v rekonstrukci místních komunikací 
v ulici Podzámecká, K Jízdárně, Úvozová, U Kosinů, Sedlovická, Synkovická (etapa 
0009 K Jízdárně) a v ulici K Sibřině, Dobřanská, Kounovská, Kvasinská, Bohdašínská 
(etapa 0010 Komunikace Koloděje) včetně řešení likvidace dešťových vod, rekonstrukce 
stávající splaškové kanalizace a výstavby spojovacího chodníku mezi ulicemi K Sibřině a 
V Lipách. Součástí stavby jsou i přeložky sdělovacích kabelů a zařízení veřejného 
osvětlení a poskytnutí dalších souvisejících činností, tj. zejména provést příslušné 
stavební práce, zajistit dodávku, montáž a zprovoznění příslušných provozních
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technologií, provést příslušné testy, zkoušky a komplexní vyzkoušení, zajistit zkušební 
provoz Díla, zpracovat provozní řád Díla, vyhotovit dokumentaci skutečného provedení 
Díla, jakož i provést takové související služby, dodávky a práce, které nejsou ve Smlouvě 
o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení 
účelu
o Dílo (dále jen „Dílo”). Významem a účelem smlouvy je řádné zhotovení a dokončení Díla. 
Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo provedené podle Výrobní dokumentace 
stavby k Dílu předat Objednateli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo a bez Vad.

2.1. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a bez Vad převzít a zaplatit Zhotoviteli 
cenu za jeho provedení ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o Dílo.

3. PROJEKTOVÉ PRÁCE

3.1. Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla v rozsahu 
uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb„ o dokumentaci staveb, v nichž budou uvedeny 
a zakresleny všechny údaje v souladu se Smlouvou o Dílo, Právními předpisy 
a Zavedenou odbornou praxí.

3.2. Zhotovitel je při vyhotovování dokumentace skutečného provedení Díla povinen:

a) vypracovat příslušné projektové dokumentace v následujícím počtu, formátu a 
míře podrobnosti:

Smlouvy

Dokumentace skutečného provedení Díla
Počet a formát 
dokumentace

6 ks v listinné podobě, 1 ks v digitální podobě na 
CD-R (ve formátu pdf a dxvg)
V podrobnosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění, popř. na 
vyžádání Objednatele ve větší podrobnosti.

Míra podrobnosti 
dokumentace

b) zajistit, aby projektové práce byly plněny prostřednictvím kvalifikovaných 
projektantů, kteří jsou k takovým pracím nebo Činnostem oprávněni dle 
příslušných Právních předpisů;

c) zajistit, aby projektanti byli schopni se účastnit diskusí s Objednatelem nebo 
Technickým dozorem v kteroukoli potřebnou dobu až do data vypršení Záruční 
doby;

d) předložit Objednateli návrhy dokumentace skutečného provedení Díla ke kontrole 
a schválení, a to v následujících lhůtách:

Dokumentace skutečného provedení Díla
Lhůta pro předkládání nejpozději 2 týdny před převzetím Díla podle čl. 9 

Obchodních podmínek

Objednatel je oprávněn přezkoumat předložené návrhy dokumentace z pohledu 
naplnění podmínek Smlouvy o Dílo a příslušných Právních předpisů, resp. 
Technických norem, a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů oprávněné 
připomínky, resp. jej upozornit na případné nedostatky předložené dokumentace. 
Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí k tomu, aby oprávněné 
připomínky Objednatele bez zbytečného odkladu odpovídajícím způsobem 
vypořádal j
a oprávněně vytknuté nedostatky odstranil, o čemž je Zhotovitel povinen j
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Objednatele informovat.
Skutečnost, že Objednatel posoudil příslušnou dokumentaci a případně v ní 
identifikoval určité nedostatky ve smyslu předchozích pododstavců, nezakládá 
jakoukoliv odpovědnost Objednatele vůči Zhotoviteli nebo třetím osobám, nijak 
nezbavuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za soulad příslušné dokumentace se 
Smlouvou o Dílo a Právními předpisy či za její úplnost, správnost a vhodnost pro 
provedení Díla. Pro vyloučení pochybností sjednávají Smluvní strany, že 
Zhotovitel ponese veškeré náklady na jakékoliv opravy, úpravy nebo rekonstrukce 
kterékoliv Části Díla způsobené vadnou dokumentací Zhotovitele nebo rozporem 
této dokumentace se Smlouvou o Dílo Či Právními předpisy.

e) předat Objednateli nebo Technickému dozoru vypracovanou dokumentaci 
skutečného provedení Díla ve finální podobě, a to v následujících termínech 
a počtech vyhotovení:

Dokumentace skutečného provedení Dfla
nejpozději při převzetí Díla podle čl. 9 
Obchodních podmínek

Termín odevzdání 
dokumentace

4 ks v listinné podobě, 1 ks v digitální podobě na 
CD-R (ve formátu pdf a dwg)

Počet vyhotovení 
dokumentace

3.3. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení Díla na Staveništi 
a průběžně ji aktualizovat tak, aby odpovídala stavu provádění Díla. Zhotovitel je dále 
povinen kdykoliv umožnit Technickému dozoru nebo Objednateli nahlédnutí do 
dokumentace skutečného provedení Díla.

4. PROVOZNÍ ŘÁDY A POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY

4.1. Nejpozději do 30 dnů před Přejímacími zkouškami Díla Zhotovitel poskytne 
Technickému dozoru a Objednateli návrh provozního řádu Díla a veškerých dalších 
řádů, manuálů a provozních dokumentací a jiných dokumentů potřebných pro řádný 
provoz, ovládání, obsluhu, údržbu, opravy a revize Díla (dále jen „Provozní řády“), 
a to v písemné podobě a v digitální podobě na CD-R. Zhotovitel je povinen zpracovat 
Provozní řády v souladu s požadavky Smlouvy o Dílo, Technických norem a Právních 
předpisů. Stavba nebude pokládána za dokončenou pro účely převzetí podle Čl. 9.2 
Obchodních podmínek, dokud Technický dozor či Objednatel neobdrží návrh 
Provozních řádů dle tohoto pododstavce.
Technický dozor a Objednatel jsou oprávněni přezkoumat předložené návrhy 
Provozních řádů z pohledu naplnění podmínek Smlouvy o Dílo a příslušných Právních 
předpisů, resp. Technických norem, a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 15 dnů své 
připomínky k Provozním řádům, resp. jej upozornit na případné nedostatky 
předložených návrhů Provozních řádů. Zhotovitel je povinen připomínky Technického 
dozoru a Objednatele bez zbytečného odkladu odpovídajícím způsobem vypořádat 
a oprávněně vytknuté nedostatky odstranit.
Nejpozději do 2 měsíců po skončení zkušebního provozu Zhotovitel zpracuje Provozní 
řády se zapracovanými připomínkami Technického dozoru a Objednatele dle 
předchozího pododstavce, a takto upravené návrhy Provozních řádů v této lhůtě předá 
Objednateli a Technickému dozoru. Technický dozor a Objednatel jsou oprávněni 
přezkoumat předložené upravené Provozní řády a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 3 
týdnů své připomínky, které je Zhotovitel povinen zapracovat do finální podoby

4



Provozních řádů. Finální Provozní řády Zhotovitel předá Objednateli nejpozději do 2 
týdnů před uvedením Díla do provozu, a to ve 4 vyhotoveních v písemné podobě a v 1 
vyhotovení v digitální podobě na CD-R.

4.2. Nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 10 je dokument „Postupy řízení 
stavby“, který upravuje a blíže rozvádí konkrétní technické úkony, jejich formu 
a postup, kteréžto je zhotovitel povinen při provádění předmětu díla povinen 
dodržovat, podle dokladů, seznamů, příloh a dalších dokumentů v něm obsažených 
postupovat
a činit úkony ve směru k objednateli. Závaznost Postupů řízení stavby a jejich 
provázanost s touto smlouvou a dalšími smluvními dokumenty, zejm. s Obchodními 
podmínkami je upravena přímo v tomto dokumentu (Postupy řízení stavby). Součástí 
Postupů řízení stavby je specifikace postupu při případném vzniku Či nárokování 
víceprací v odstavci Změna díla.

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu či. 2 
této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejvhodnější 
nabídky na veřejnou zakázku Č.j. MHMP 1615007/2017 ze dne 2.11.2017 a činí:

Základní cena bez DPH 44 920 000,- Kč

DPH 9 433 200,- Kč

Cena včetně DPH 54 353 200,- Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den 
uskutečnění zdanitelného plnění. Změna DPH během trvání smluvního vztahu není 
důvodem ke změně smlouvy formou dodatku.
Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za názvem stavby 
event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je
umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ........
obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena Zhotoviteli.

Stavba je rozčleněna na etapy a každá etapa sestává z dílčích plnění v návaznosti na 
časové a věcné hledisko:

Etapa 0009 - K Jízdárně

Pokud faktura nebude

Základní cena etapy 0009 bez DPH 18 770 000,-Kč

DPH 3 941 700,-Kč

Cena etapy 0009 včetně DPH 22 711 700,- Kč

ý
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Etapa 0010 - Komunikace Koloděje

Základní cena etapy 0010 bez DPH 26 150 000,-Kč
DPH 5 491 500,- Kč

Cena etapy 0010 včetně DPH 31 641 500,- Kč

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována 
postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do 
výše 90 % základní ceny. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně 
provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci 
a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny 
dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených 
prací a dodávek v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou 
položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci 
smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího 
plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného 
plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních 
stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty.
Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců- 
provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz příloha č. 3 smlouvy - 
Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů).

Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle jednotlivých etap.
Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 
41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou hl. m. Prahou použita kjeho ekonomické 
činnosti, vystaví zhotovitel daňový doklad dle ust. § 92a, odst. (2) Zákona č. 235/2004 
Sb. v režimu přenesení daňové povinnosti.
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5.2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu 
„Protokolu44. Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že 
dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude 
pozastaveno 10 % základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení 
„Protokolu o odstranění vad a nedodělků44.

5.3. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu 
objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Faktury je možné 
doručit osobně nebo kurýrem na sekretariát pracoviště OTV MHMP, Vyšehradská 51, 
Praha 2.

5.4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. 
Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.

5.5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty44, ve znění 
pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 

evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení Zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu 

datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění 

číslo smlouvy
kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy 
pod označením KČ)

- Číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální 

a věcnou správnost faktury.

5.6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či 
oprávněně vystavené faktury.

5.7. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis 
provedených prací účtovaných touto fakturou, a to ve formátu .xlsx (ve stejném 
formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, 
zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); 
faktura, zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude předán kromě tištěné 
podoby také v elektronické verzi na mediu, které Zhotoviteli specifikuje na jeho 
žádost Objednatel nebo zástupce Objednatele - příkazník stavby.

5.8. Vyskytne-li se v průběhu stavebních prací nutnost provedení prací, které nebyly 
součástí Soupisu prací a zadávací dokumentace, která byla Objednatelem před 
podpisem této Smlouvy o Dílo poskytnuta Zhotoviteli, nesmí Zhotovitel takovéto 
práce provádět, dokud neučiní úkony popsané dále.

5.9. V případě, že provedení těchto nově se vyskytnuvších prací je nezbytné pro další
7
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provádění díla dle této Smlouvy o dílo, Zhotovitel je povinen stavební práce zastavit, 
avšak pouze v nejnutnějším rozsahu, a nejpozději do 24 hod. po výskytu nově se 
vyskytnuvších prací informovat příkazníka a zástupce objednatele; od stejného 
momentu je Zhotovitel povinen tyto nově se vyskytnuvší práce nacenit do 3 
pracovních dní formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli. Podle charakteru 
a nacenění těchto nově se vyskytnuvších prací bude uzavřen dodatek k této Smlouvě o 
dílo.

5.10. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nově se vyskytnuvších 
prací a nezíská kvalifikovaný písemný souhlas objednatele (kompetentním k tomuto 
rozhodnutí je výhradně ředitel odboru) k jejich provádění, nesmí tyto práce provádět; 
pokud tak přesto učiní a provede takovéto vyskytnuvší se práce bez souhlasu 
Objednatele, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a Objednatel takto provedené 
práce nemá povinnost uhradit.

5.11. Do doby dohody o provedení víceprací Zhotovitel pokračuje v realizaci stavby podle 
možností.

5.12. Zhotovitel dále prohlašuje, že zohlednil a ocenil v Soupisu prací veškeré práce, 
dodávky a služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle 
Smlouvy o Dílo a původního Soupisu prací, a že v rámci ocenění každé položky 
uvedené
v Soupisu prací do ocenění zahrnul i cenu veškerých prací, dodávek a služeb, které 
jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v Soupisu 
prací, včetně:
a) nákladů na umístění staveniště (NUS) s výjimkou nákladů na zařízení staveniště

(ZS);
b) cel a dalších nákladů spojených s celním řízením;

c) nákladů na atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy 
a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;

d) nákladů na výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;
e) nákladů na veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
f) nákladů na nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, v platném znění;
g) nákladů na provozní i komplexní vyzkoušení Díla;
h) nákladů na zpracování a vyhotovení výrobní dokumentace;

i) nákladů na zpracování dokumentace skutečného provedení Díla včetně 
geodetického zaměření digitální formou podle pravidel ÍMIP ve dvojím 
vyhotovení;

j) nákladů na projednání záborů veřejných prostranství;
k) nákladů na projednání dopravních opatření a jejich realizace;
l) nákladů na projednání a realizaci napojení a odpojení inženýrských sítí;

m) nákladů na vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochranu při 
realizaci Díla;

n) nákladů na případné zajištění pasportizace stávajících objektů;
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o) nákladů na pojištění Díla;

p) nákladů na Bankovní záruky;

q) nákladů na zajištění péče o zhotovené Dílo (stavbu) až do jeho kolaudace;
r) nákladů na splnění podmínek stanovených v souvislosti se zkušebním provozem;

s) nákladů na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle 
manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž 
investorem je Hlavní město Praha; tento manuál tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy 
o Dílo.

5.13. Vypuštění prací

5.13.1 Vypuštění stavebního objektu
Objednatel je oprávněn kdykoliv před dokončením (tj. i před zahájením 
realizace) určitého stavebního objektu uvedeného v Soupisu prací oznámit 
Zhotoviteli, že na dokončení (realizaci) takového stavebního objektu nemá 
zájem. Po obdržení oznámení Objednatele dle předcházející věty Zhotovitel:
a) přestane provádět veškeré práce na příslušném stavebním objektu (pokud 

již nějaké provádí) kromě těch, které jsou nutné pro ochranu života nebo 
majetku nebo pro bezpečnost na stavbě,

b) předá Objednateli dokumentaci Zhotovitele za podmínek a v rozsahu, 
v jakém byl povinen ji do data oznámení Objednatele dle první věty tohoto 
článku vypracovat s ohledem na postup prací, a veškeré další práce 
a materiály týkající se příslušného stavebního objektu, a

c) odstraní ze Staveniště vybavení a materiály určené k realizaci příslušného 
stavebního objektu (pokud se na Staveništi nacházejí), kromě toho, co je 
nutné k zajištění bezpečnosti nebo co využije k realizaci jiných stavebních 
objektů.

Hodnota práce případně vykonané Zhotovitelem ve vztahu k příslušnému 
stavebnímu objektu bude zahrnovat:

a) cenu veškerých prací řádně uskutečněných za účelem realizace příslušného 
stavebního objektu ve výši stanovené v Soupisu prací,

b) veškeré další účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady, které 
Zhotoviteli skutečně vznikly ve snaze realizovat příslušný stavební objekt,
a

c) účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady na odstranění 
pomocných prací a vybavení Zhotovitele určených k realizaci příslušného 
stavebního objektu ze Staveniště a navrácení těchto věcí do provozovny 
Zhotovitele.

f/
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Smluvní strany se výslovně dohodly, že částka vypočítaná podle 
předcházejícího odstavce, na jejíž zaplacení bude mít Zhotovitel v případě 
nerealizace určitého stavebního objektu právo, v žádném případě nesmí 
překročit cenu, kterou by byl Objednatel povinen Zhotoviteli zaplatit, kdyby 
byl příslušný stavební objekt realizován (resp. dokončen) v souladu se 
Smlouvou o Dílo.
Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí tak, 
aby ve vztahu k jednotlivým stavebním objektům nevznikaly náklady 
neodůvodněně brzy. Pokud Objednatel dle tohoto článku rozhodne o tom, že 
určitý stavební objekt nebude realizován, nebude mít Zhotovitel nárok na 
úhradu žádných nákladů uvedených v písmenech a) až c) výše, které ve vztahu 
k příslušnému stavebnímu objektu vynaložil v rozporu se Smlouvou o Dílo 
neodůvodněně brzy.
Omezení předmětu plnění dle tohoto článku si Smluvní strany potvrdí 
písemným zápisem, který bude obsahovat odpovídající snížení ceny Díla 
v rozsahu odpovídajícím neprovedeným pracím na příslušných stavebních 
objektech, na jejichž realizaci Objednatel nemá zájem, a dále podmínky 
případného finančního vyrovnání Smluvních stran ohledně nákladů případně 
vynaložených Zhotovitelem za účelem realizace těchto stavebních objektů a 
stanovených postupem uvedeným výše. O veškerých omezeních rozsahu prací, 
k nimž dle tohoto článku případně dojde, bude rovněž proveden zápis do 
stavebního deníku.
Objednatel není oprávněn využít svého oprávnění dle tohoto článku, jestliže by 
nedokončení (nerealizace) příslušného stavebního objektu prokazatelně 
znemožňovalo dokončení (realizaci) jiného stavebního objektu, na jehož 
dokončení (realizaci) má Objednatel nadále zájem.

5.13.2 Vypuštění jiných prací
Pokud dojde v důsledku změny Díla k vypuštění určité práce v rozsahu 
nedosahujícím celého stavebního objektu uvedeného v Soupisu prací a 
vypuštění této práce má za následek vznik dodatečných nákladů na straně 
Zhotovitele, které nejsou zahrnuty do ceny nevypuštěných stavebních prací, je 
Objednatel povinen tyto náklady uhradit Zhotoviteli v rozsahu, v jakém 
Zhotovitel prokáže, že:

a) příslušné náklady vznikly v příčinné souvislosti s příslušnou změnou Díla,
b) příslušné náklady byly Zhotovitelem vynaloženy účelně, efektivně 

a hospodárně,
c) příslušné náklady byly Zhotovitelem vjím uváděné výši skutečně 

vynaloženy, a současně
d) Zhotovitel Objednatele na možnost jejich vzniku provedením příslušné 

změny Díla prokazatelně předem písemně upozornil a Objednatel i přes 
toto upozornění souhlasil s provedením příslušné změny Díla.
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5.14. Měna plateb
Nabídková cena a veškeré ceny a platby dle Smlouvy o Dílo jsou stanoveny v 
korunách českých, tj. v zákonné měně České republiky (CZK). V případě přijetí měny 
EUR Českou republikou v průběhu trvání Smlouvy o Dílo se výše Nabídkové ceny 
a případných cen a dalších plateb stanoví s účinností od příslušného okamžiku (nikoliv 
zpětně) podle směnného kursu CZK/EUR dle příslušných Právních předpisů, a to ke 
dni určenému příslušnými Právními předpisy jako poslední den, ke kterému je možno 
provádět bezhotovostní platby v měně CZK (koruna česká). Od okamžiku nahrazení 
měny CZK měnou EUR se platby daňových dokladů dle Smlouvy o Dílo budou 
provádět v měně EUR.

5.15. Měření
Není-li ve Smlouvě o Dílo uvedeno jinak, určuje se množství jednotlivých položek pro 
účely stanovení ceny Díla na základě měření netto skutečného množství každé 
položky, přičemž metoda měření musí být v souladu se Soupisem prací a dalšími 
podmínkami stanovenými touto Smlouvou o Dílo, případně v souladu se Zavedenou 
odbornou praxí či pokyny Objednatele nebo Technického dozoru.

Kdykoliv Objednatel nebo Technický dozor považuje za nezbytné jakoukoliv část Díla 
změřit, je Zhotovitel po doručení oznámení takového úmyslu povinen (i) zajistit 
bezodkladnou účast kvalifikovaného zástupce Zhotovitele, který bude při měření 
asistovat Objednateli nebo Technickému dozoru, a (ii) poskytnout Objednateli nebo 
Technickému dozoru veškeré jimi požadované podrobnosti.

Měření se provádí na základě podkladů pro měření obsažených ve Smlouvě o Dílo. 
Pokud Smlouva o Dílo podklady pro měření neobsahuje, provádí se měření na základě 
podkladů odsouhlasených Smluvními stranami.

6. ZMĚNY A DODATKY 

6.1. Vícepráce
Objednatel je za podmínek stanovených touto smlouvou a Zákonem o veřejných 
zakázkách oprávněn nařídit Zhotoviteli písemnou formou provedení změn, jejichž 
důsledkem je provedení takových dodatečných prací nebo dodatečných služeb, které 
původně nebyly předmětem Smlouvy o Dílo (dále jen ,,Vícepráce“). Objednatel není 
oprávněn požadovat provedení Víceprací po podpisu Protokolu o předání Díla.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Vícepracemi jsou: stavební práce a služby 
(položky) neuvedené v Soupisu prací;

Ve vztahu k Vícepracím se Zhotovitel zavazuje podle konkrétních potřeb uzavřít 
s Objednatelem dodatek ke smlouvě. Jednotkové ceny Víceprací budou stanoveny 
následovně: (a) na položky Víceprací, které jsou totožné s položkami již uvedenými 
v Soupisu prací, se uplatní jednotková cena uvedená u příslušné položky v Soupisu 
prací, (b) na položky Víceprací, které jsou podobné položkám již uvedeným v Soupisu 
prací, se uplatní tzv. odvozená jednotková cena, která bude odvozena od jednotkové 
ceny v Soupisu prací stanovené pro svojí povahou nejbližší položku se zohledněním 
míry podobnosti příslušných položek, (c) na položky Víceprací, pro které v Soupisu 
prací není uvedena žádná obdobná položka, od níž by bylo možperodvodit příslušnou 
jednotkovou cenu, nebo které nejsou prováděny za podobnyčh podmínek jako práce
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odpovídající obdobné položce v Soupisu prací, se uplatní jednotková cena odvozená 
z odpovídajících oprávněných nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem 
v maximální výši 5 % z oprávněných nákladů, přičemž tato cena nesmí být vyšší než 
cena uvedená pro příslušnou položku Vícepráce v aktuálním ceníku stavebních, resp. 
montážních prací vydávaným společností ÚRS PRAHA, a.s.

Dohoda o provedení Víceprací bude provedena podpisem příslušného dodatku ke 
Smlouvě o Dílo.

Příkazník kontroluje a podílí se na přípravě podkladů pro dodatečné změny ceny díla, 
změnu však výhradně potvrzuje objednatel. Kompetentním orgánem objednatele je 
v tomto smyslu ředitel odboru technické vybavenosti.

Celková výše dodatečného plnění za Vícepráce nesmí překročit rozsah daný Zákonem 
o veřejných zakázkách.
Zhotovitel bere na vědomí, že mu dodatečné práce, provedené v rozporu s předchozím 
odstavcem nebudou objednatelem uhrazeny.

6.2. Právo na změnu bez nutnosti Viceprací
Objednatel nebo Technický dozor v rozsahu, v jakém jej k tomu písemně pověřil 
Objednatel, nebo v jakém s tím Objednatel vyslovil souhlas, je oprávněn nařídit 
Zhotoviteli provedení změn, které nevyžadují provedení Víceprací, jestliže 
navrhované změny jsou nezbytně nutné k dosažení souladu Díla se Smlouvou o Dílo 
a/nebo Právními předpisy.

Zhotovitel je povinen provést každou změnu, která nevyžaduje provedení Víceprací, 
ledaže bezodkladně prokáže, že navrhovaná změna není nezbytná k dosažení souladu 
Díla se Smlouvou o Dílo a/nebo navrhovaná změna sníží bezpečnost nebo vhodnost 
Díla k zamýšlenému účelu. Při obdržení tohoto oznámení Zhotovitele je Technický 
dozor nebo Objednatel oprávněn předchozí pokyn zrušit, potvrdit nebo změnit. 
Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí Technického dozoru nebo Objednatele 
akceptovat a řádně splnit. Zhotovitel však neodpovídá za případné Vady Díla vzniklé 
v důsledku splnění pokynů Technického dozoru nebo Objednatele dle předchozí věty, 
na jejichž nevhodnost či nesprávnost Zhotovitel Objednatele prokazatelně upozornil, 
avšak Technický dozor nebo Objednatel na jejich provedení přesto trval.

Změny navrhované Zhotovitelem
Zhotovitel je oprávněn kdykoliv předložit na své náklady Objednateli písemný návrh 
změn Díla, který podle názoru Zhotovitele (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady 
Objednatele na provedení Díla, (iii) zlepší efektivitu nebo hodnotu Díla pro 
Objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu Objednatele. Pokud uskutečnění 
takového návrhu vyžaduje provedení méněprací, postupuje se dle článku 6.4. Smlouvy 
o Dílo. Návrh změny je Zhotovitel povinen předložit zástupci Objednatele,

dozoru
a Autorskému dozoru, a dále zapsat do Deníku, a to s odůvodněním skutečností 
uvedených v první větě tohoto odstavce. Objednatel není povinen návrh Zhotovitele 
akceptovat. Objednatel zejména nebude akceptovat návrh Zhotovitele, pokud by přijetí 
tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o Dílo. 
Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Objednatele o změnách Díla odkládat provádění 
Díla.

6.3.

Technickému
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Objednatel se zavazuje pro tento případ udělit souhlas k úpravě či změně Realizační 
dokumentace stavby kDílu jako předmětu autorského díla v rozsahu navrhované 
změny.

6.4. Méněpráce
Jestliže se Smluvní strany uzavřením dodatku ke Smlouvě o Dílo dohodnou nebo 
pokud dá Objednatel Zhotoviteli pokyn, že některé práce, které spadají do předmětu 
plnění Smlouvy o Dílo, nebudou provedeny (méněpráce), učiní o tom zápis do 
Deníku. Součástí zápisu je rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel v 
souladu s uzavřeným dodatkem ke Smlouvě o Dílo nebo pokynem Objednatele v 
rámci provádění Díla není povinen provést, a tomu odpovídající snížení ceny Díla. 
Toto ustanovení platí obdobně pro případy, kdy je k řádnému provedení Díla dle 
Smlouvy
o Dílo třeba provést práce odpovídající příslušné položce v Soupisu prací ve výměře 
menší, než bylo uvedeno v Soupisu prací.

7. LHŮTY

7.1. Zahájení prací
Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli přesné datum zahájení provádění Díla (dále 
jen „Datum zahájení prací") nejpozději do 1 měsíce po uzavření této Smlouvy o 
Dílo. Zhotovitel je povinen začít s prováděním Díla do 3 dnů po Datu zahájení prací, 
a poté s prováděním Díla postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí 
s odpovídající rychlostí a bez odkladu.

Lhůta pro dokončení
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny 
Přejímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez 
Vad mohlo být předáno Objednateli nejpozději do 24 měsíců od zahájení stavby (dále 
jen „Lhůta pro dokončení'*).
Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví 
Smlouva o Dílo, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní 
Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se Zavedenou 
odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která 
je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení 
právních povinností Zhotovitele.
V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, 
resp. přerušení provádění Díla, způsobena porušením povinnosti určité Smluvní 
strany, je taková Smluvní strana povinna nahradit druhé Smluvní straně náklady 
prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušení provádění Díla a veškeré další 
náklady, které jí v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dokončení prokazatelně 
vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že prodloužení Lhůty pro dokončení bylo 
způsobeno v důsledku Mimořádné okolnosti.
Jestliže se Zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle 
podmínek této Smlouvy o Dílo Lhůta pro dokončení, je Zhotovitel povinen tuto 
skutečnost oznámit Objednateli spolu s popisem skutečností nebo okolností 
odůvodňujících vznik takového nároku a vysvětlením přičiníte souvislosti méži 
takovou skutečností a prodloužením Lhůty pro dokončení. /Jestliže Zhotovitel, 
nepředloží oznámení o nároku na prodloužení Lhůty pro dokonMií ve lhůtě do 7 dny7

7.2.
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od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající skutečnost začala mít vliv 
na prodloužení Lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající prodloužení 
Lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo 
trvaly během doby před tímto oznámením.

Předchozími ustanoveními tohoto článku 7.2. nejsou dotčena ust. § 2627 NOZ.

7.3. Harmonogram prací
Zhotovitel v Nabídce předložil Objednateli orientační časový harmonogram realizace 
Díla, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy o dílo. Požadavky na předložení podrobného 
harmonogramu prací (dále jen „Harmonogram prací“) vycházejícího z orientačního 
harmonogramu předloženého v rámci nabídky, na jeho obsah, jakož i další práva 
a povinnosti Smluvních stran s Harmonogramem prací souvisejících upravují 
Obchodní podmínky.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (materiály / zařízení / technologie 
a práce) v délce 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“), kterou se zavazuje, že Dílo bude 
po celou délku Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve Smlouvě o 
Dílo, případně k obvyklému účelu, a že si zachová vlastnosti smluvené ve Smlouvě o 
Dílo, případně obvyklé vlastnosti. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky.

9. ZAJIŠTĚNÍ

9.1. Bankovní záruka za provedení Díla
Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo je Zhotovitel 
povinen na svoje riziko a náklady obstarat a při protokolárním předání a převzetí 
staveniště předat Objednateli neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku od 
banky s platnou bankovní licencí udělenou ČNB za plnění a za řádné provedení Díla 
ve formě dle zadávací dokumentace, splatnou na první výzvu Objednatele a 
vystavenou
v jeho prospěch ve výši odpovídající 3 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen 
„Bankovní záruka za provedení Díla“) a tuto nepřetržitě udržovat v platnosti až do 
14 dnů poté, co byl mezi Objednatelem a Zhotovitelem podepsán Protokol o převzetí 
Díla nebo jeho poslední části v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek.

Bankovní záruka za Vady
Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo v průběhu 
Záruční doby Díla, resp. jeho jednotlivých částí, je Zhotovitel povinen při předání 
Protokolu o převzetí Díla, resp. jeho jednotlivé části, v souladu s ustanoveními 
Obchodních podmínek na svoje riziko a náklady obstarat poskytnutí a nepřetržitě 
udržovat v platnosti až do uplynutí poslední ze Záručních dob neodvolatelnou 
a bezpodmínečnou bankovní záruku za Vady ve formě dle zadávací dokumentace, 
splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch ve výši 
odpovídající 5 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen „Bankovní záruka za Vady“).

9.2.
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10. SANKČNÍ USTANOVENÍ

10.1. Smluvní pokuty

Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené ve Smlouvě o Dílo povinen 
Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě 
požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

a) při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla podle článku 7.1. 
Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % ze Základní ceny včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení;

b) při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle 
článku 7.2. Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z Ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení 
s řádným dokončením Díla;

c) při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit Vady v dodatečné lhůtě je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny 
včetně DPH za každou Vadu a den trvání porušení;

d) při porušení povinnosti vystavit a udržovat v platnosti kteroukoliv Bankovní 
záruku v souladu se Smlouvou o Dílo a Obchodními podmínkami je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH 
za každý den trvání porušení;

e) při porušení povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný 
postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající 
příslušnému postupnému závaznému milníku dokoněeny, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH za 
každý den prodlení;

f) při porušení povinnosti Zhotovitele provádět Vícepráce pouze postupem a za 
splnění podmínek uvedených v článku 6.1. Smlouvy o Dílo je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH 
za každé porušení;

Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky. Tímto ustanovením není dotčeno právo 
Objednatele domáhat se náhrady škody.

16.2. Náhrada škody
Náhrada škody a vztah k povinnosti zaplatit smluvní pokutu se řídí platným právním 
řádem a Obchodními podmínkami (zejm. jejich Čl. 12).

11. POJIŠTĚNÍ DÍLA A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění Díla, a to ve výši 
a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách. Zhotovitel je povinen 
Objednateli předložit nejpozději 7 dnů před uzavřením Smlouvy o Dílo doklad o 
uzavřeném majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech podmínek 
Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek. Dokud Zhotovitel nepředloží Objednateli 
doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech 
podmínek Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek, není Obj ecjhatel -povinen uzavřít 
Smlouvu o Dílo a platí, že Zhotovitel je v prodlení s poskytnutíín řádné součinnosti
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potřebné Smlouvy
o Dílo. Doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla splňujícím všechny podmínky 
Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek se stává přílohou č. 6 Smlouvy o Dílo.
Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám s horní 
hranicí pojistného plnění ve výši nabídkové ceny Kč za každou pojistnou událost. 
Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky v čl. 17.

k uzavření

12. KOMUNIKACE
Kdekoliv Smlouva o Dílo předpokládá schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, 
oznámení a žádosti, budou tato sdělení písemná. Písemnosti dle předchozí věty se 
doručují na dresu uvedenou v záhlaví Smlouvy o Dílo. Pokud to povaha písemnosti 
připouští, lze je dále doručit osobně (proti potvrzení) nebo kurýrem do sekretariátu 
odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
nebo na e-mailovou adresu: otv@praha.eu.
Schválení, potvrzení, souhlas, určení, oznámení a žádosti nebudou bezdůvodně 
zadržovány nebo zpožďovány.

Jestliže příjemce oznámí změnu příslušné adresy, je tato změna účinná uplynutím 3 dnů 
od jejího prokazatelného oznámení a od té doby je druhá Smluvní strana povinna 
doručovat na novou adresu. Pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas 
jinak, může být písemnost zaslána na adresu, z níž byla odeslána žádost.
Veškerá oznámení, informace či jiná sdělení podaná ve věcech Smlouvy o Dílo se 
považují za doručená (i) dnem, kdy je adresát osobně převezme (za osobní převzetí se v 
případě adresáta - právnické osoby považuje převzetí kterýmkoliv z jejich zaměstnanců, 
pracovníků či osob zastávajících v této právnické osobě určitou funkci), (ii) dnem, kdy 
dojde adresátovi na adresu jeho sídla zapsaného v obchodním rejstříku nebo na adresu 
uvedenou ve Smlouvě o Dílo, (iii) dnem, kdy je odesílateli technickými prostředky 
potvrzeno, že faxová zpráva byla doručena adresátu, (iv) dnem, kdy se do datové 
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k 
dodanému dokumentu.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Platnost a účinnost Smlouvy o Dílo
Smlouva o Dílo je platná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv.

13.2. Změny Smlouvy o Dílo
Jakékoliv změny Smlouvy o Dílo musí být písemné, formou Číslovaných dodatků, 
a odsouhlaseny oběma Smluvními stranami.

13.3. Stejnopisy Smlouvy o Dílo
Smlouva o Dílo je vyhotovena v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 5 obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).
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13.4. Oddělitelnost ustanovení Smlouvy o Dílo
V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy o Dílo je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném 
Právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy o Dílo. 
Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné Či nevymahatelné 
ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a Právními předpisy přípustný význam a účinek, jako mělo 
ustanovení, jež má být nahrazeno.

13.5. Centrální evidence smluv
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 
smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v

Smlouvě
o Dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), zajistí Objednatel.

této

13.6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené 
v této Smlouvě o Dílo byly v souladu s cit. zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud 
o ně požádají.

13.7. Oprávnění jednat za Objednatele
Ve věcech souvisejících splněním podle této Smlouvy o Dílo je za Objednatele 
oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: JUDr. Jana Holomelová, vedoucí 
zakázkově právního oddělení OTV MHMP 
Ing. Jiří Rejfíř, vedoucí odd. pozemních staveb 
MHMP

- ve věcech technických:

- za příkazníka: Ing.Pavel Přikryl, ředitel ZAVOS s.r.o.

13.8. Přílohy

Nedílnou součástí Smlouvy o Dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky
Příloha Č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny
Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů
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Příloha Č. 4 Harmonogram prací a časový plán, zadání částí prací 

Příloha č. 5 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů 

Příloha č. 6 Doklad o pojištění Díla
Příloha č. 7 u TV situace stavby 

Příloha č. 8 Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby, 
jejichž investorem je Hlavní město Praha

Příloha č. 9 Pokutový řád 

Příloha č. 10 Postupy řízení stavby 

Příloha Č. 11 Plná moc pro příkazníka

„Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 
její obsah je srozumitelný a určitý', že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato 
smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy, a že 
je projevem jejích pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné 
způsobilosti právně jednat, a dále, že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a 
nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což 
vše mže stvrzují svými podpisy.44

V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada 
hlavního města Prahy usnesením č. 2635 ze dne 31.10.2017.

OBJEDNATEL / 

Hlavní město Pyáha /
ZHOTOVITEL 

EKIS, spol. s r.<v

Podpis:

Jméno: Ing. Martin Vlk 

Funkce: ředitel OTV MHMP
9 1 -12- 2017

Podpis:

Jméno: Ing.M.Smolík 

Funkce: jednatelé 

Datum:

E. Smolíková

Datum: c-, :
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ČLÁNEK 1 
DEFINICE

Následující pojmy používané ve Smluvních dokumentech s velkým počátečním písmenem mají následující 
význam:

„Architekt” je osoba nebo osoby určené Objednatelem, které jsou mj. autory Dokumentace zadání stavby.

„Cena dfla” je částka, kterou zaplatí Objednatel Zhotoviteli za řádné a včasné splnění jeho povinností týkajících 
se Díla vyplývajících ze Smluvních dokumentů.

„Cenový konzultant" je osobajmenovaná Objednatelem - mandatář, která je pověřena řízením nákladů v rámci 
provádění Díla a případných s ním souvisejících pracích.

„Dílčí kolaudace” je kolaudace části Díla potřebná v průběhu výstavby nebo kdykoliv před Dokončením díla pro 
provedení a užívání části Díla.

„Dílo” je Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích k provedení Předmětu díla vykonaných 
Zhotovitelem a Poddodavateli tak, jak jsou popsány ve Smluvních dokumentech.

„Dokončení díla” je okamžik, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo ke spokojenosti Objednatel 
souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, (ii) Zhotovitel získal všechny kolaudační souhlasy a 
jiná Veřejnoprávní povolení potřebná pro užívání Díla, (iii) byl podepsán Objednatelem i Zhotovitelem Protokol 
o předání a převzetí díla (iv) Dílo je bez vad a nedodělků, (v) jsou splněny všechny podmínky stanovené 
Smluvními dokumenty pro vydání Osvědčení o dokončení a (vi) Objednatel vydal Zhotoviteli Osvědčení o 
dokončení.

e v

„Dokumentace skutečného provedení" je veškerá dokumentace skutečného provedení Díla splňující podmínky 
těchto VSP a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem nebo třetí osobou určenou Zhotovitelem a 
schválená Objednatelem.

„Dokumentace připravovaná Zhotovitelem” je veškerá dokumentace připravovaná Zhotovitelem nebo 
Poddodavateli podle Smlouvy o dílo, včetně Výrobní dokumentace a Dokumentace skutečného provedení.

„Důvěrné informace” jsou jakékoliv dokumenty, údaje či jiné informace týkající se Díla a/nebo osoby 
Objednatele poskytnuté Zhotoviteli nebo jím obstarané či jinak získané v souvislosti se Smlouvou o dílo a/nebo 
prováděním Díla, které nejsou veřejně dostupné.

„Hlavní stavbyvedoucP’ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, a která je 
oprávněna jednat jménem Zhotovitele, činit právní úkony zavazující Zhotovitele a přijímat veškeré instrukce a 
pokyny Objednatele a/nebo Vedoucího projektu a/nebo Technického dozoru v souladu se Smluvními dokumenty.

„Manažer projektu” je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil a která je za 
Zhotovitele odpovědná za řízení provádění Díla.

„Manažer reklamací”je fyzická osobajmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, kteráje odpovědná 
za vyřizování reklamací v Záruční době.

„Návrh na ocenění změny” je návrh na ocenění změny Díla vypracovaný Zhotovitelem na formuláři „Návrh 
ocenění změny”.

na

„Objednatel” je osoba definovaná jako Objednatel v záhlaví Smlouvy o dílo.

„Osvědčení o dokončení” je osvědčení vystavené Objednatelem poté, co Dílo dosáhne stavu Dokončení díla (tj. 
jsou splněny všech předpoklady Dokončení díla s výjimkou vydání Osvědčení o dokončení) jako důkaz této 
skutečnosti.

„Pasportizace” je popis stavu nemovitostí a zařízení sousedících s pozemky, na kterých bude umístěno neboje 
realizováno Dilo, nebo nemovitostí a zařízení jinak Dílem dotčených, v jakém se nacházely k datu, k němuž se
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pasportizace vyhotovuje. Popis stavu sousedících Či dotčených nemovitostí, staveb a zařízení je dokument, který 
obsahuje seznam a stav pozemků, budov, podzemních a nadzemních staveb a zařízeni sousedících se Staveništěm 
nebo jinak zasažených prováděním Díla, situační plán zachycující jejich umístění a fotografickou dokumentaci.

„Plán kontroly a řízení jakosti” je dokument splňující podmínky těchto VSP, připravený Zhotovitelem a 
schválený Objednatelem.

„Pracovní den“ je den, který je pracovním dnem v České republice, tj. každý den vyjma soboty, neděle a státních 
svátků.

„Projekt” má význam uvedený v ČI. 1.3 (Identifikační ůdaie o stavbě) Smlouvy o dílo.

„Protokol o předáni a převzetí” je potvrzením Objednatele o převzetí Díla nebo jeho části, který Objednatel 
vydá Zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků bránících užívání Díla zjištěných v průběhu přejímacího řízení 
předcházejícímu Dokončení díla nebo jinak v souladu s článkem 12. těchto VSP.

„Předmět díla” má význam uvedený v Čl. 2 (PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO) Smlouvy o dílo.

„Pokyn ke změně” je pokyn ke Změně Díla, vydaný Objednatelem Zhotoviteli v souladu s Postupy řízení stavby, 
které tvoří přílohu č. 10 Smlouvy o dílo.

„Realizační harmonogram” je harmonogram skutečného postupu realizace Díla a dalšího plnění povinností 
Zhotovitele podle Smlouvy o dílo splňující podmínky těchto VSP, zpracovaný Zhotovitelem a schválený 
Objednatelem nejpozději 14 dní před zahájením prací, aktualizovaný lx za měsíc.

„Smlouva o dílo” je smlouva o Dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, která má jako přílohu Č. 1 tyto 
Všeobecní smluvní podmínky.

„Smlouvy na inženýrské sítě” jsou smlouvy související s Předmětem díla uzavřené ke dni podpisu Smlouvy o 
dílo se zhotoviteli a správci inženýrských přípojek, řadů, vedení a veškeré doklady, ze kterých vyplývají pro 
Objednatele závazky v tomto ohledu, např. vůči vlastníkům dotčených pozemků, včetně jejich pozdějších dodatků 
nebo smluv tohoto druhu uzavřených po podpisu Smlouvy o dílo.

„Smluvní dokumenty” jsou Smlouva o dílo a všechny její přílohy, které společně obsahují podrobný popis Díla, 
pravidla jeho provádění a práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele a další dokumenty označené za Smluvní 
dokumenty Stranami nebo ve VSP.

„Harmonogram prací a časový plán” je Smluvní dokument, který je přílohou č. 4 Smlouvy o dílo, který je 
vypracován Zhotovitelem, schválený Objednatelem, a který obsahuje vyznačení Uzlových bodů výstavby.

„Staveniště” jsou pozemky definované event. v čl. 1.3. (Identifikační údaje o stavbě) Smlouvy o dílo a dále jiné 
plochy určené Objednatelem v souvislostí s prováděním Díla.

„Poddodavatel” je osoba provádějící část Díla jménem Zhotovitele určená v souladu s těmito VSP.

„Technický dozor” je osoba jmenovaná Objednatelem, která je pověřena prováděním kontroly provádění Díla.

„Dokumentace zadání stavby” je dokumentace zpracovaná Objednatelem.

„Termín dokončenf’ je den určený v čl. 7 (LHŮTY) Smlouvy o dílo, do kterého je Zhotovitel povinen dosáhnout 
Dokončení díla.

„Termín zahájenP'je termín určený v čl. 7 (LHŮTY) Smlouvy o dílo.

„Uzlové body výstavby” jsou termíny výstavby uvedené v čl. 7.4. (Postupné závazně milníky) Smlouvy o dílo.

„Vedoucí projektu” je osoba jmenovaná Objednatelem - mandatář, která je pověřena řízením Díla.
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„Veřejnoprávní povolení” jsou všechna povolení státní správy a samosprávy, včetně vyjádření dotčených orgánů 
stámí správy, samosprávy, dodavatelů médií, správců inženýrských sítí a jiných osob, jejichž vyjádření je potřebné 
v řízeních o vydání takových povolení, související s Předmětem díla, nebo potřebná k řádnému provádění nebo 
užívání Díla, včetně jejich dodatků a změn vydaná před nebo po podpisu Smlouvy o dílo.

„Specifikace díla a kalkulace ceny” je Smluvní dokument zpracovaný Zhotovitelem, který obsahuje jednotkové 
i celkové ceny za jednotlivé položky Díla, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.

„Výrobní dokumentace” jsou veškeré dílenské a montážní výkresy, jakož i jakákoliv další výkresová, tabulková 
nebo textová výrobní a dílenská dokumentace Díla potřebná k provedení a dokončení Díla splňující podmínky 
těchto VSP a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem.

„Závazné předpisy” jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné 
směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný 
případ, jakož i ustanovení právních předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem, a závazných 
směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

„Záruční doba” je záruční doba dle čl. \Z{Záručni doby) těchto VSP, která začíná běžet první kalendářní den 
následující po Dokončení díla, tj. po vydání pozdějšího z následujících dokumentů Objednatelem Zhotoviteli: 
Osvědčení o dokončení a Protokol o předání a převzetí.

„Zhotovitel” je osoba definovaná jako Zhotovitel v záhlaví Smlouvy o dílo.

„Změna Díla” je jakákoli změna Díla oproti Dokumentaci zadání stavby a ostatním Smluvním dokumentům 
existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo a jakákoliv podstatná změna Díla uvedená v Prováděcí dokumentaci 
doručené Zhotoviteli po uzavření Smlouvy o dílo oproti Dokumentaci zadání stavby, a ostatním Smluvním 
dokumentům existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo.

„Změnový list” je požadavek Objednatele na Změnu díla nebo návrh Zhotovitele na Změnu díla vypracovaný na 
formuláři „Změnový list” a podepsaný Objednatelem.

ČLÁNEK 2 
DÍLO

2.1 Provedení Díla

Zhotovitel provede veškeré práce a činnosti nutné nebo vhodné pro zhotovení Předmětu díla a odstranění 
veškerých případných vad a nedodělků Díla s nejlepší odbornou péčí, řádně, včas a v souladu se všemi Smluvními 
dokumenty, včetně Prováděcí dokumentace. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že termínem „nedodělky” 
používaným ve Smluvních dokumentech se rozumí vady Díla dle ust. §§ 2615 až 2619, resp. 2629 a 2630. 
Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo dosaženo řádného a včasného 
Dokončení díla v souladu se Smluvními dokumenty, aniž by byl oprávněn vznášet jakékoliv nároky na změnu 
Ceny díla, termínů provádění Díla nebo na jakákoliv dodatečná plnění ze strany Objednatele. Smluvní dokumenty 
odpovídají co do obsahu, úplnosti a podrobnosti všem požadavkům kladeným na ně Smlouvou o dílo a rozsah 
Díla je určen souhrnem obsahu těchto dokumentů.

2.2 Doplňující práce tvořící součást Díla

Součástí Díla jsou i veškeré další práce, dodávky a služby, které je třeba provést za účelem provedení a ochrany 
Díla v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, včetně obstarání veškerého zařízení, pomůcek, 
strojů, energií, zařízení Staveniště a dalších věcí, které jsou potřebné pro provedení Díla. Zhotovitel je povinen 
rozšířit předmět Díla o práce, dodávky a služby potřebné k úplnému Dokončení díla formou vlastních výkonů 
nebo poddodávek. Jakákoliv taková doplnění Díla nebudou mít vliv na jakékoliv termíny provádění Díla ani na 
Cenu díla.
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ČLÁNEK 3
SMLUVNÍ DOKUMENTY

3.1 Odpovědnost za Smluvní dokumenty a jinou dokumentaci
Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem Smlouvy o dilo řádně s nejlepší odbornou péčí:

(a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla;

(b) jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technické části předané dokumentace a bez 
zbytečného odkladu upozorní zadavatele na případně zjištěné vady a nedostatky formou soupisu 
těchto vad včetně návrhů na jejich odstranění.

(c) vyžádal a obdržel vyjasněni nejasností, a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se povahy a 
proveditelnosti Díla a vyjasnil si tak všechny záležitosti, které mají vliv na provedení Díla;

(d) navštívil Staveniště, prověřil místní podmínky na Staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující 
(včetně prověření výsledků průzkumů vykonaných Objednatelem); a

Zhotovitel se tímto zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a další újmu vzniklou
v souvislosti s tím, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé

3.2 Důvěrnost informaci
3.2.1 Zhotovitel musí zachovávat absolutní mlčenlivost o Důvěrných informacích získaných v souvislosti s 

prováděním Díla, včetně obchodních a technických informaci tvořících know-how nebo obchodní 
tajemství vůči jakékoliv třetí osobě a přijmout veškerá potřebná opatřeni k tomu, aby i třetí osoby, včetně 
Poddodavatelů, zachovávaly takovou mlčenlivost, s výjimkou, kdy Zhotovitel k tomu obdrží předchozí 
písemný souhlas Objednatele.

3.2.2 Zhotovitel nesmí použít jakýkoliv ze Smluvních dokumentů pro jiné účely ani je rozšiřovat nebo 
zveřejňovat Či zpřístupňovat jejich obsah bez souhlasu Objednatele.

3.2.3 Zhotovitel je oprávněn předávat Důvěrné informace orgánům státní správy a samosprávy v rozsahu, ke 
kterému je povinen dle příslušných právních předpisů a nevyhnutelnému k naplnění účelu Smlouvy o 
dílo. O takovém předání Důvěrných informací je povinen Objednatele informovat v přiměřeném 
předstihu před jejich předání danému orgánu.

3.2.4 Zhotovitel není oprávněn poskytovat jakékoliv prohlášení třetím osobám týkající se Díla, termínů 
provádění Díla nebo stavu prací a není oprávněn činit veřejná prohlášení ohledně Díla, s výjimkou 
případů, kdy k tomu udělil předchozí písemný souhlas Objednatel, nebo tak stanovuje Smlouva o dílo.

ČLÁNEK 4 
CENA DÍLA

4.1 Cena díla
Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v Nabídce Zhotovitele na provedení Díla (dále jen „Nabídková 
cena“), která byla Zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací potřebných pro 
provedení Díla v Soupisu prací. Cena díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky učiněné 
Zhotovitelem ve výběrovém řízení, a zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na 
materiály, pracovní síly, stroje a dopravu pro výstavbu Předmětu díla a provádění všech činností Zhotovitele podle 
Smluvních dokumentů (včetně doplňujících prací dle ČI. 2.2 (Doplňujícípráce tvořící součást Díla) těchto VSP), 
zařízení Staveniště, ostrahu Staveniště, oplocení stavby, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou 
činnost, činnost architektů a projektantů pro Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem, geodetické práce 
související s prováděním Díla (včetně geometrického plánu), činnost specialisty geotechnika, Dokumentaci 
připravovanou Zhotovitelem, režii Zhotovitele a přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které 
Zhotoviteli vzniknou při provádění Díla v rozsahu a kvalitě stanovené Smluvními dokumenty a za podmínek v 
nich stanovených, jakož i zajištění podmínek, uvedených ve Veřejnoprávních povoleních včetně úhrady poplatků 
souvisejících s prováděním stavebních prací a pokut v případě porušení Smlouvy o dílo či jiných právních 
povinností. Cena díla je stanovena ve Smlouvě o dílo. Cena díla je pevná, maximální a nemůže být překročena. 
Ke snížení ceny může dojit v případech dle čl. V - cena díla a platební podmínky Smlouvy o dílo, a to na základě 
vzájemně odsouhlasených zápočtových listů.
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4.2 Daň z přidané hodnoty

Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. 
Neměnnost Ceny díla, Ceny položek Výkazu výměr

Cena díla a každá jednotková cena za položku Výkazu výmér je cena pevná aneměnná. Veškeré náklady, 
které bude nutné vynaložit k tomu, aby Dílo bylo provedeno v souladu se Smluvními dokumenty, a to i 
v případě, že ve Smluvních dokumentech (včetně Výkazu výmér) nejsou výslovně zmíněny, nese 
Zhotovitel. Tyto veškeré náklady jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel, pokud není ve Smluvních 
dokumentech výslovně stanoveno jinak, není oprávněn požadovat jakékoliv navýšení plateb, další platby 
nebo dodatečná plnění. Podrobnosti jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

43

4.3.1

ČLÁNEK 5 
DOKUMENTACE

5.1 Kontrola dokumentace

Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí (případně prostřednictvím třetích osob mající příslušné 
vzdělání, praxi a autorizaci) zkontrolovat veškerou dokumentaci a dokumenty, které mu předá 
Objednatel, Architekt nebo jiné spolupracující subjekty Objednatele, včetně Výrobní dokumentace. 
Zhotovitel jednou měsíčně připraví a předloží Objednateli k odsouhlasení soupis platné a aktuální 
Prováděcí dokumentace závazné pro provádění Díla s uvedením data vydání nebo čísel jednotlivých 
druhů dokumentace. Zhotovitel do soupisu zapracuje případné připomínky Objednatele a povede po 
celou dobu provádění Díla aktuální soupis této dokumentace.

Dokumentace připravovaná Zhotovitelem

Zhotovitel je zodpovědný za přípravu a vyhotovení veškerých stupňů dokumentace následujících po 
DZS, která je zapotřebí pro řádné provedení Díla, včetně Výrobní dokumentace a Dokumentace 
skutečného provedení.

Zhotovitel je povinen vypracovat veškerou Výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení Díla tak, aby 
každá součást Díla byla prováděna na základě dostatečně podrobných a přehledných podkladů. 
Zhotovitel je rovněž povinen zaznamenávat všechny změny projektové dokumentace požadované nebo 
odsouhlasené Objednatelem v průběhu plnění Smlouvy o dílo.

Zhotovitel nesmí provádět žádnou část Díla dříve, než příslušnou Dokumentaci připravovanou 
Zhotovitelem schválí Objednatel nebo mu bude doručena Objednatelem příslušná dokumentace (včetně 
Výrobní dokumentace schválené Objednatelem). Vydání a schválení dokumentace je upraveno v 
Manuálu řízení projektu. Bez ohledu na jakékoliv schvalování Dokumentace připravované Zhotovitelem 
Objednatelem nebo dalšími osobami, je plně odpovědný za tuto dokumentaci Zhotovitel.

V případě, že na stavbě bude pracovat více Poddodavatelů, je Zhotovitel plně odpovědný za obsah takové 
dokumentace, která bude považována za Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem a bude koordinovat 
přípravu této dokumentace se Poddodavateli a poskytovat potřebnou součinnost.

Zhotovitel je povinen jednou měsíčně vydávat soupis platné a aktuální Dokumentace připravované 
Zhotovitelem s uvedením data vydání nebo Čísel jednotlivých druhů dokumentace a zabezpečit doručení 
tohoto soupisu Objednateli.

Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda osoby provádějící Dílo (včetně Poddodavatelů) pracuji 
s aktuální projektovou dokumentací zohledňující všechny odsouhlasené změny a doplňky. Objednatel je 
oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti a nařídit zastavení prací, zjistí-li se, že osoby provádějící 
Dílo nemají k dispozici aktuální projektovou dokumentaci.

Zhotovitel je povinen předávat Objednateli vyhotovenou Výrobní dokumentaci v termínech podle 
Smluvního harmonogramu, v tištěné i elektronické podobě v minimálním počtu tří (3) výtisků v tištěné 
formě a jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu (.dwg) a (.pdf) pro každý stavební objekt tvořící 
Předmět díla. Před pořízením předepsaného množství vyhotovení předloží Zhotovitel Objednateli 
Výrobní dokumentaci v obvyklé formě ke schválení, a pokud to bude vhodné nebo to bude požadovat 
Objednatel, budou k ní přiloženy i katalogové listy a informační listy materiálů.

5.1.1

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7
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5.2.8 Nedostatek Výrobní dokumentace nebo její pozdní vydání není pro Zhotovitele důvodem opravňujícím 
ho ke zpoždění provádění prací, pokud Zhotovitel neprokáže. Že požádal včas a písemně o dodání 
potřebných informací.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré zpoždění Díla včetně 
zpoždění oproti Uzlovým bodům výstavby, které vznikne v souvislosti se skutečnosti, že Výrobní 
dokumentace byla vrácena k dopracování, a za veškerou škodu, která v důsledku toho vznikne.

5.2.10 Ke dni připravenosti Díla ke kolaudaci, nebo části Díla k Dílčí kolaudaci, zajisti Zhotovitel vyhotovení 
a shromáždění Dokumentace skutečného provedení Díla v počtu pěti (5) výtisků v tištěné formě a 
jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu (.dwg) a (.pdf) pro každý stavební objekt tvořící Předmět 
díla. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat veškeré Změny díla.

5.2.11 Zhotovitel zabezpečí předání jednoho vyhotovení příslušné Dokumentace skutečného provedení na 
příslušný Institut městské informatiky.

Návody k obsluze a údržbě, provozní řády a předpisy

Zhotovitel poskytne Objednateli kompletní a podrobné návody k obsluze a údržbě, včetně provozních 
řádů instalovaných technických zařízení a předpisů, obsahující odpovídající informace o všech 
materiálech, výrobcích a zařízeních použitých v Díle ve dvou vyhotoveních. Návody budou poskytnuty 
v českém jazyce.

Zhotovitel zaškolí pracovníky Objednatele pro obsluhu a údržbu zařízeni provedeného Díla.

5.2.9

5.3

5.3.1

5.3.2

ČLÁNEK 6 
PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Podmínky pro provádění Díla

Zhotovitel provede Dílo na své vlastní náklady, pod svým vlastním jménem a na svou vlastní 
odpovědnost.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo s nejlepší odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo 
takovým způsobem, aby byl naplněn zamýšlený účel použití Předmětu díla. Zhotovitel uplatní při 
provádění Díla náležitou péči, důkladnost a odbornost, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného 
a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací podobného charakteru a rozsahu jako je 
Předmět díla.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré Závazné předpisy, a to jak ty, které jsou 
platné již v době podpisu Smlouvy o dílo, tak ty, které vstoupí v platnost později.

Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených ve Smluvních 
dokumentech a předat je Objednateli, a následné odstranit případné vady Díla v souladu se Smluvními 
dokumenty.
Místem plnění Díla je Staveniště a další pozemky event. uvedené v čl. 1.3. (Identifikační údaje o stavbě) 
Smlouvy o Dílo. Objednatel může pro určité části Díla určit jiné místo plnění. Zhotovitel provádí 
kontrolu Staveniště a jeho převzetí před zahájením provádění Díla, po dobu provádění Díla provádí 
průběžné kontroly již provedených Částí Díla a podává Objednateli informace o výsledcích takových 
kontrol v časových intervalech stanovených Objednatelem.
Veškeré věci, plnění a služby, které bude nutné použít k provádění Díla i když nejsou výslovně uvedeny 
ve Smluvních dokumentech, zejména energie, zařízeni, pomůcky, nářadí, osobní ochranné pomůcky, 
strojní zařízení, služby, zajistí Zhotovitel na své náklady.

Dopravu zařízení a materiálů na Staveniště zajistí Zhotovitel na své náklady.

Povinnost poskytovat rady
Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí poskytovat odborné rady Objednateli o všech otázkách 
souvisejících s prováděním Díla a se Smluvními dokumenty.

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.2
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63 Povinnosti týkající se povolení

Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá Veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či 
schválení vyžadovaná Závaznými předpisy, která budou potřebná a/nebo vhodná k provedení Díla, včetně 
dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí. Zhotovitel není oprávněn vznášet 
jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení, pokud se strany 
nedohodnou jinak.

Instrukce

Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli instrukce týkající se provádění Díla podle podmínek a 
v souladu s Postupy řízení stavby. Zhotovitel je povinen takovou instrukci přijmout, řídit sejí a provést 
v přiměřené Ihútě, kterou stanoví Objednatel. Pokud nebude v instrukci stanovena žádná lhůta, je 
Zhotovitel povinen splnit takovou instrukci bez zbytečného odkladu. Pokud Zhotovitel usoudí, že 
instrukce je v rozporu se Závaznými předpisy a/nebo Smluvními dokumenty, upozorní na tuto skutečnost 
Objednatele ihned po takovém zjištění, nejpozději však do tří (3) Pracovních dnů o obdržení instrukce. 
V takovém případě Zhotovitel není povinen instrukci vykonat dříve, než Objednatel potvrdí platnost 
instrukce.

6.4.2 Pokud by Zhotovitel nesplnil instrukci řádně a včas, zaznamená to Objednatel Pokynem Zhotoviteli 
v souladu s Postupy řízení stavby. Objednatel může v takovém případě učinit jakékoliv opatření k 
provedení prací, jaké sám uzná za nezbytné. Náklady, které v souvislosti s nesplněním instrukce a 
přijetím zvláštních opatření Objednatelem vzniknou, ponese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn 
započíst veškeré takto vzniklé náklady, výdaje a škody proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 
Uplatnění tohoto článku nemění jakékoliv povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli, včetně odpovědnosti 
za plnou integraci prací vykonaných Objednatelem do celkového Díla.

Instrukce, které se týkají zajištění bezpečnosti, prevence škody nebo dodržování Závazných předpisuje 
Zhotovitel povinen splnit ihned.

Zhotovitel zajistí, aby instrukce jemu udělené byly respektovány i osobami pověřenými Zhotovitelem k 
provádění Díla a Poddodavateli.

Uzná-li to Objednatel za vhodné, vydá instrukci v písemné formě na standardním formuláři. Dnem 
doručení písemné instrukce Zhotoviteli se stává instrukce součástí Smluvních dokumentů.

Jestliže, podle názoru Zhotovitele, mají instrukce jakýkoliv časový, kvalitativní nebo cenový vliv na 
plnění Díla, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele do 24 hodin od doby obdržení Pokynu, 
písemně dopisem, který bude zaslán e-mailem.

Kopie všech instrukcí bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi a Objednatel povede jejich evidenci.
Všechny informace uvedené v instrukcích budou Zhotovitelem začleněny do Dokumentace skutečného 
provedení.

Informační povinnost

Během provádění prací na Díle je Zhotovitel povinen okamžitě informovat písemně Objednatele, jestliže odhalí 
cokoliv, co by mohlo vést k prodlení se splněním Uzlových bodů výstavby, Termínu dokončení Díla, změnám 
Ceny díla a/nebo zhoršeni kvality provádění Díla. V takovém případě je Zhotovitel povinen navrhnout opatření k 
dodržení Uzlových bodů výstavby, Termínu dokončení Díla a/nebo zachování kvality provádění Díla.

6.4
6.4.1

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.5

Úspory

V průběhu realizace Díla bude Zhotovitel úzce spolupracovat s Objednatelem na vyhledání takových Změn díla, 
které povedou k finančním úsporám v Ceně díla. Takové Změny díla však nesmí mít dopad do kvalitativních 
standardů určených Objednatelem. Zhotovitel bude předkládat své návrhy na změny spolu s kalkulací úspory 
Objednateli. V případě, že návrh na úsporu předloží Zhotovitel a navrhovaná změna bude Objednatelem 
schválena, bude ekonomická výhoda takové úspory poukázána ve prospěch Objednatele. V případě, že návrh 
úsporu předloží Objednatel, bude Cena díla snížena o celou výši této úspory.

6.6

na
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ČLÁNEK 7 
TERMÍNY

7.1 Zahájení Díla
Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla podle ustanovení Smlouvy o dílo.

7.2 Dokončení Díla
Zhotovitel povinen dosáhnout dokončen! Díla podle ustanovení ve Smlouvě o dílo.

7.3 Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu se Smluvním harmonogramem. Jakékoliv 
změny Smluvního harmonogramu podléhají schválení Objednatelem.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně, nejméně jednou (1) za měsíc připravovat a doručovat 
Objednateli Realizační harmonogram. Objednatel může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady 
kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle tohoto pokynu v souladu s Uzlovými body výstavby 
a Termínem dokončení Díla a poté předložil Objednateli ke schválení. Pokud nebude Objednatel 
souhlasit s Realizačním harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami 
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního harmonogramu dle připomínek 
Objednatele a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatelem. Toto ustanovení 
je platné, pokud se strany nedohodly jinak.

Zhotovitel je povinen v Realizačním harmonogramu reflektovat aktuální stav plnění Smluvního 
harmonogramu a viditelně vyznačovat postup provádění Díla.

Realizační harmonogram i každá jeho nová verze musí obsahovat alespoň následující údaje:

• Uzlové body výstavby celého Díla rozdělené podle jednotlivých činností, včetně Termínu 
dokončení Díla, a dat Dílčích kolaudací a/nebo kolaudace Díla;

• období provádění prací na Díle mimo Staveniště nebo přerušení provádění jednotlivých činností z 
důvodu provádění činností jiných osob;

• Termín zahájení a dokončení důležitých činnosti podle Uzlových bodů výstavby;

• odděleně činnosti jednotlivých speciálních profesí a činnosti podle částí Díla (je-li to vhodné, podle 
podlaží);

• lhůty dodávek a lhůty pro předáni vzorků, technologických specifikací, výpočtů a výkresů 
konstrukcí dočasného charakteru;

• termíny předání Dokumentace připravované Zhotovitelem; a

• terminy předkládání vzorků materiálů, výrobků a zařízení podle či. 9.4 (Vzorky) těchto VSP.

Zhotovitel vystaví Smluvní harmonogram a aktuální Realizační harmonogram v kanceláři Hlavního 
stavbyvedoucího na Staveništi.

Uzlové body výstavby
Zhotovitel je povinen dodržovat Uzlové body výstavby a Termín dokončení Díla.

Pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla zjistí, že z některého z důvodů uvedených v ČI. 7.3. (Uzlové 
body výstavby) těchto OP nebude možné Uzlové body výstavby nebo Termín dokončení Díla dodržet, je 
povinen to písemně oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději do dvou(2)dnůod okamžiku, kdy tento 
důvod zjistí. Jakákoliv změna termínů realizace Díla včetně těch uvedených ve Smluvním 
harmonogramu vyžaduje předchozí souhlas obou Stran.

Uzlové body výstavby a Termín dokončení Díla mohou být prodlouženy pouze z důvodů ležících mimo 
sféru vlivu a jakoukoliv odpovědnost Zhotovitele, a pokud tyto důvody nebylo možné předvídat při 
vynaložení odborné péče, např. války, občanské nepokoje, povodně či jiné přírodní katastrofy.

Termíny nebudou prodlouženy, pokud Zhotovitel nesplní svou oznamovací povinnost řádně a včas dle 
ČI. 7.3. (Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram) těchto VSP.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.4

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.
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ČLÁNEK 8
KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 Kontrolní dny

Kontrolní den se koná na Staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný den a stejnou 
hodinu. Termín konání kontrolního dne určí Objednatel. Na každém kontrolním dnu podá Hlavní 
stavbyvedoucí Objednateli zprávu o postupu provádění Díla, včetně posouzení, jestli provádění Díla 
probíhá v souladu se Smluvním harmonogramem.

Kontrolní den vede Vedoucí projektu nebo jiné osoby pověřené Objednatelem a účastní se ho Manažer 
projektu a Hlavní stavbyvedoucí. Kontrolního dne se může účastnit Objednatel, Zhotovitel a další osoby 
určené Objednatelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců Poddodavatelů, je-li to vhodné nebo 
základě požadavků Objednatele.

Zápis z kontrolního dne pořizuje příkazník. Zhotovitel zajistí podpis Manažera projektu případně 
předložení jeho připomínek k návrhu zápisu na místě, pokud byl zápis sepsán na kontrolním dnu, jinak 
do dvou (2) dnů od předložení. Podpisem Manažera projektu a Objednatele je zápis pro Zhotovitele 
závazný.

Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle Závazných právních předpisů České republiky. 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v rozsahu vyžadovaném stavebním zákonem a 
příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník musí být veden od data předání Staveniště Zhotoviteli 
do dne, kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v Osvědčení o dokončení. Záznamy 
do stavebního deníku smí provádět Hlavní stavbyvedoucí, Vedoucí projektu, Technický dozor, 
Architekt, osoby k tomu pověřené Objednatelem a zástupci dotčených úřadů.
Stavební deník se vede v českém jazyce.

Autorský dozor

Objednatel zajistí a Zhotovitel umožní výkon autorského dozoru na staveništi.

Osoby vykonávající autorský dozor nejsou oprávněny činit úkony vůči Zhotoviteli jménem Objednatele 
ani vykonávat vůči Zhotoviteli jakákoliv jiná práva příslušející podle Smlouvy o dílo Objednateli.
Veškerou komunikaci mezi autorským dozorem a Zhotovitelem zajišťuje Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje respektovat a zajistit, že všechny osoby pracující pro něj (včetně pro 
Poddodavatele) budou respektovat autorská práva k těm částem projektové dokumentace, které naplňují 
znaky autorského díla ve smyslu příslušného zákona, přičemž budou vycházet z toho (nebude-li jim 
oznámeno jinak), že autory takových částí projektové dokumentace jsou osoby vykonávající autorský 
dozor.

V případě, že osoby vykonávající autorský dozor nejsou současně projektanty některých částí projektové 
dokumentace (v případě částí projektové dokumentace nenaplňujících znaky autorského díla ve smyslu 
zákona), náleží projektantům stejné postavení, jaké je ve smyslu těchto VSP přiznáno autorskému 
dozoru, a autorskému dozoru náleží stejné postavení ve smyslu těchto VSP, jaké je těmito VSP přiznáno 
projektantům.

Technický dozor

Objednatel provádí soustavnou kontrolu provádění Díla a dokončených částí Díla, a to zejména 
prostřednictvím Technického dozoru.

Zhotovitel je povinen umožnit Technickému dozoru kontrolu provádění Díla v rozsahu, v jakém jej bude 
Technický dozor požadovat. Technický dozor je zejména oprávněn:

vstupovat na Staveniště a do všech dalších zařízení Zhotovitele, v nichž se vyrábějí, zpracovávají 
nebo zhotovují materiály, zařízení nebo výrobky používané při provádění Díla; Zhotovitel je 
povinen takový přístup zajistit i do zařízení Poddodavatelů;

kontrolovat provádění prací, Díla a veškeré použité materiály, zařízení nebo výrobky a/nebo je 
nechat zkontrolovat, a to kdykoliv během provádění Díla;

8.1.1

8.1.2

na

8.1.3

8.2

8.2.1

8.2.2

83
8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.4

8.4.1

8.4.2

(a)

(b)
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(c) požadovat během provádění Díla provedení zkoušek, bud' na Staveništi nebo ve všech dalších 
zařízeních Zhotovitele, Poddodavatele Či jiných osob, a to takovým způsobem, aby byly 
jednoznačně ověřeny požadavky kladené na kvalitu; a

(d) vyžadovat předání všech písemných dokumentů, které se vztahují k provádění Díla a jsou 
zmíněny ve Smluvních dokumentech.

8.4.3 Technický dozor je oprávněn kdykoliv na náklady Zhotovitele vydat příkaz k:

(a) odstranění materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací, které neodpovídají podmínkám 
stanoveným Smluvními dokumenty a/nebo Závazným předpisům a/nebo technickým parametrům 
a pokynům výrobců materiálů, výrobků a zařízení a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, u nichž 
Zhotovitel neprokázal jejich způsobilost k použití v díle a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, v 
případě kterých Zhotovitel porušil technologické postupy;

(b) nahrazení výše uvedených materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací bezvadným nebo 
jiným vhodným materiálem, výrobkem, zařízením a/nebo výsledkem práce;

(c) odstranění a nahrazení částí Díla, jestliže materiál, výrobky, zařízení nebo způsob zhotovení 
použitý při provedení části Díla není v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních 
dokumentech a Závazných předpisech;

(d) odmítnutí jakýchkoliv prací, dodávek a materiálů, které by nebyly v souladu se standardy a 
dalšími podmínkami, vyžadovanými Smluvními dokumenty a Zhotovitel je povinen nahradit 
odmítnuté práce, dodávky a materiály bez zbytečného odkladu a na vlastní náklad.

Touto činností není nijak dotčena povinnost Zhotovitele dodržet termíny provádění Díla (včetně všech Uzlových 
bodů výstavby a Termínu dokončení). Objednatel nebude povinen uhradit Zhotoviteli použité materiály, výrobky, 
zařízení, či vykonané práce, které neodpovídají specifikaci ve Smluvních dokumentech a/nebo specifikaci 
Objednatele. I již schválené materiály mohou být odmítnuty, pokud pozdější zkoušky odhalí vady, které by mohly 
ohrozit stabilitu, podstatu a její projektovanou funkci nebo řádnou funkci instalací.

8.4.4 Provedení kontroly jakékoliv Části Díla nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za jakékoli vady, 
které se mohou objevit později.

8.5 Přerušení provádění Díla
8.5.1 Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli dočasné přerušení provádění Díla:

(a) na základě rozhodnutí, vyjádření nebo jiného úkonu státního úřadu, dle kterého je ohrožena 
bezpečnost provádění Díla nebo životy nebo zdraví osob nebo hrozí vznik rozsáhlých škod; nebo

(b) jestliže Dílo není prováděno v souladu se Smluvními dokumenty.

(c) bez udání důvodu
8.5.2 V důsledku přerušení provádění Díla dle čl. 8.5.1 (b), {Přerušeniprovádění Díla) těchto VSP nebudou 

posunuty Uzlové body výstavby ani Termín dokončení Díla. Zhotovitel ponese veškeré náklady vzniklé 
v souvislosti s plněním požadavků Objednatele a náhradu veškeré škody a újmy, která vznikne 
Objednateli v důsledku neplnění Smlouvy o dílo Zhotovitelem.

ČLÁNEK 9
KVALITA PROVEDENÍ DÍLA A DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ

Kvalita provedení Díla

Celé Dílo bude provedeno v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy nebo jinými normami a 
předpisy uvedenými ve Smluvních dokumentech. Dílo bude provedeno tak, aby bylo funkční, bez vad a 
provozuschopné ke stanovenému účelu.

Zajišťování a řízení kvality; organizace řízení jakosti
Zhotovitel je povinen pro zajištění kvality provádění Díla a organizace řízení jakosti uvedené ve Smluvních 
dokumentech postupovat dle Plánu kontroly a řízení jakosti schválený Objednatelem a dodržovat veškeré 
podmínky stanovené v tomto Plánu kontroly a řízení jakosti a podmínky stanovené ve Smluvních dokumentech. 
Závazných předpisech a technických parametrech a pokynech výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení.

9.1

9.2
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Použité materiály

9.3.1 Veškeré materiály nebo výrobky použité k provedení Díla musí být nové, prvotřídní kvality a musí 
odpovídat veškerým Závazným předpisům, Smluvním dokumentům, včetně Prováděcí dokumentace a 
Výrobní dokumentace. Tyto materiály a výrobky musí být použity s příslušnou odbornou péčí tak, aby 
bylo dosaženo bezvadného výsledku.

9.3.2 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele poskytnout Objednateli důkaz o původu a kvalitě veškerých 
materiálů a výrobků a prokázat skutečnost, Že veškeré použité technologie a pracovní postupy jsou ve 
shodě se Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými parametry a pokyny výrobců 
materiálů, výrobků nebo zařízení a jsou způsobilé ke stanovenému použití, a to do tří (3) dnů od takové 
žádosti. Zhotovitel je povinen veškeré materiály a výrobky používat s nej lepší odbornou péčí a v souladu 
s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, používání a ochraně těchto materiálů 
a výrobků, tak aby bylo dosaženo bezvadného výsledku. Po dobu provádění Díla musí být pokyny 
výrobců a ostatní informace týkající se materiálů a výrobků uloženy na Staveništi.

Zhotovitel nesmí používat jakékoliv jiné materiály, výrobky nebo zařízení, než které jsou specifikovány 
ve Smluvních dokumentech nebo budou specifikovány Objednatelem, zejména (bez omezení) pokud se 
jedná o povrchovou úpravu, typ, barvu.

Objednatel je oprávněn kdykoli odmítnout jakékoliv práce, materiály, výrobky nebo zařízení, které by 
neodpovídaly standardům stanoveným Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy. Zhotovitel je 
povinen veškeré práce, materiály, výrobky a zařízení odmítnuté Objednatelem ve lhůtě stanovené 
Objednatelem odstranit ze Staveniště a nahradit je vyhovujícími, a to na své náklady. Nahrazení 
materiálů, výrobků, zařízení nebo výsledků prací nezakládá žádné právo Zhotovitele na prodloužení 
termínů provádění Díla (včetně Uzlových bodů výstavby a Termínů dokončení), Či na zaplacení nákladů 
s tím spojených.

Veškeré materiály dodané na Staveniště musí být Zhotovitelem chráněny před poškozením.
Vzorky

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli vzorky materiálů, výrobků a zařízení, které budou uvedeny 
v seznamu požadovaných vzorků vypracovaných Objednatelem či Architektem. Objednatel může 
požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu.

9.4.2 Zhotovitel je povinen dále předložit Objednateli ke schválení vzorky všech materiálů, výrobků a zařízení, 
které nejsou podrobně definovány ve Smluvních dokumentech, zejména co se týče barev a povrchových 
úprav.

9.4.3 Objednatel posoudí Zhotovitelem vypracovaný a předložený seznam požadovaných vzorků a vrátí je 
Zhotoviteli. Pokud jej Objednatel neschválí, je Zhotovitel povinen upravit seznam požadovaných vzorků 
dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit jej opět ke schválení Objednateli.

9.4.4 Veškeré vzorky bude Zhotovitel předkládat dle pokynů Objednatele společně se žádostí o schválení a 
opatřené štítkem s následujícími údaji:

materiál (název, popis, obchodní značka);

výrobce, dodavatel;
datum předložení a odsouhlaseni;

místo pro podpis Architekta a datum; a

místo pro souhlas Objednatele (podpis a datum).

9.4.5 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky společně se žádostí o souhlas s dostatečným předstihem před 
plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo zařízení, aby Architelá a Objednatel měli 
dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku.

9.4.6 Pokud Objednatel neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je Zhotovitel povinen ve lhůtě 
stanovené Objednatelem navrhnout jiný materiál, výrobek, či zařízení, odpovídající Smluvním 
dokumentům a Závazným předpisům ke schválení Objednateli.

9.4.7 Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Řádně 
aktualizovanou kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel pravidelně poskytovat Objednateli. Zkontrolované 
vzorky bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi na vhodném uzamknutém místě společně s

9.3

9.3.3

9.3.4

9.3.5

9.4
9.4.1

(a)
(b)

(c)

(<0
(e)
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odsouhlasenými žádostmi o souhlas těchto vzorků tak, aby mohly být kdykoliv použity pro účely 
porovnávání v průběhu provádění Díla.
Objednatel je oprávněn odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoliv materiálů, určených k použití ke zhotovení 
Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti 
nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. Objednatel 
zhodnotí a odsouhlasí výsledky testů všech materiálů. Veškeré náklady spojené s provedením testů, 
včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, 
budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli uhrazeny. Objednatel si může vyžádat 
analýzu nebo testy železobetonu a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků stavby.

Zkoušky
Zhotovitel je povinen shromáždit všechny originály dokumentů patřící k dodávkám částí Díla, dodávkám 
materiálů, výrobků, zařízení, konstrukcím a technologiím včetně všech atestů, certifikátů, povolení, 
revizí či osvědčeni vydaných příslušnými státními orgány a tyto dokumenty průběžně nebo na žádost 
předávat Objednateli. Zhotovitel je povinen kdykoliv prokázat, že veškeré materiály, výrobky nebo 
zařízení použitá při provádění Díla mají příslušné atesty, certifikáty, revize, povolení nebo osvědčení 
vyžadované Závaznými předpisy a Smluvními dokumenty, včetně prokázání splnění parametrů 
upravených zemin v základové spáře.

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla pravidelně provádět kontrolu dodržování Závazných 
předpisů. Smluvních dokumentů a technických parametrů stanovených výrobci jednotlivých materiálů, 
výrobků nebo zařízení.

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla provádět veškeré zkoušky, revize a měření požadované 
Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými parametry a pokyny stanovenými 
výrobci jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a Objednatelem. O těchto zkouškách, revizích a 
měřeních jakož i komplexním vyzkoušení Díla je Zhotovitel povinen vyhotovovat protokoly, záznamy, 
revizní zprávy a další dokumenty vyžadované Závaznými předpisy.
Zhotovitel je povinen písemně alespoň 5 Pracovních dnů před provedením zkoušek pozvat Objednatele 
k účasti na zkouškách. Pokud budou zkoušky provedeny řádně v souladu se Smluvními dokumenty. 
Závaznými předpisy a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a zařízení funguje 
řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, 
Závazných předpisech a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a ke spokojenosti 
Objednatele, Objednatel potvrdí provedení zkoušky způsobem odsouhlaseným v Plánu řízení a kontroly 
jakosti.

Pokud se Objednatel v dohodnutém termínu nezúčastní a Zhotovitel neobdrží od Objednatele jiný pokyn, 
může Zhotovitel zkoušky provést. Zkoušky, pokud Zhotovitel včas a řádně pozval Objednatele ke 
zkouškám, pak mají stejnou hodnotu, jako kdyby byly provedeny za přítomnosti Objednatele. Zhotovitel 
předá Objednateli bez zbytečného odkladu výsledky zkoušek na standardním formuláři k jeho potvrzení. 
Objednatel potvrdí provedení zkoušky, pokud Zhotovitel dostatečně prokáže, že zkoušky byly provedeny 
řádně v souladu se Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a technickými parametry výrobců 
materiálů, výrobků nebo zařízení a zařízeni funguje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s 
podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technickými parametry 
výrobců materiálů, výrobků a zařízení a ke spokojenosti Objednatele.

Komplexní vyzkoušení Díla

Zhotovitel je povinen minimálně čtyři (4) měsíce před plánovaným termínem kolaudace (pokud se strany 
nedohodly jinak) Díla předložit Technickému dozoru ke schváleni plán komplexního vyzkoušení s 
uvedením obsahu, účelu, rozsahu a režimu komplexního vyzkoušení společně s harmonogramem jeho 
provádění, které bude nutné provést před kolaudací Díla. Pokud Objednatel plán neschválí, je Zhotovitel 
povinen plán doplnit či upravit dle pokynů Objednatele a ve lhůtě stanovené Objednatelem.
Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit zahájeni komplexního vyzkoušení Díla alespoň 10 
dnů předem. Komplexní vyzkoušení Díla nemůže být provedeno bez přítomnosti Objednatele. 
Komplexní vyzkoušení Díla bude provedeno podle Závazných předpisů, Smluvních dokumentů a 
technických parametrů stanovených výrobci jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení.

Zhotovitel prostřednictvím provedení komplexního vyzkoušení Díla potvrdí kvalitu provedeného Díla a 
jeho způsobilost k provozu v souladu se Smluvními dokumenty. Závaznými předpisy a technickými

9.4.8

9.5
9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.5.4

9.5.5

9.6
9.6.1

9.6.2

9.6.3
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parametry a pokyny výrobců materiálů, výrobků a zařízení. Pokud bude komplexní vyzkoušení řádně 
provedené. Objednatel potvrdí standardní formulář o komplexním vyzkoušení Díla.

9.6.4 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že provedení testů a příprava záznamů z provádění individuálních 
testů a záznamu o průběhu závěrečných testů je součástí Díla a náklady s tím vzniklé jsou již zahrnuty v 
Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat od Objednatele jakékoliv zvláštní úhrady či dodatečná 
plnění, pokud se strany nedohodly jinak.

9.6.5 Zhotovitel uhradí veškeré náklady spojené se zkouškami Díla a s uvedeními do provozu mechanických 
a elektrických instalací, včetně nákladů na palivo a energie, přístroje a spotřební materiál.

9.6.6 Zhotovitel je povinen provést veškerá měření, zkoušky, testy, analýzy pro úspěšnou kolaudaci a dle 
instrukce Objednatele (např.: měření hlučnosti, osvětlení, prostupu tepla apod.). Cena za tyto Činnosti je 
obsažena v Ceně díla.

9.6.7 Zhotovitel zajistí zkušební provoz Díla a zpracování „Manuálu provozu a údržby*' na všechny části Díla, 
technologické celky s vyznačením důležitých časových termínů pro provedení inspekcí, zkoušek, revizí, 
servisních zásahů, popisem konstrukcí a jejich udržování a ošetřování, seznamem organizací a 
Poddodavatelů včetně kontaktní osoby, adresy a telefonu. Na každou konstrukci vyžadující servisní 
zásah a údržbu, bude zhotoven instrukční list s popisem konstrukce, specifikací částí, které je nutno 
udržovat s hlavními požadavky na servis a údržbu, servisní organizací a kontaktní osobou včetně 
telefonického, faxového a e-mailového spojení.

Inspekce Díla

Objednatel může kdykoli provádět inspekci provádění Díla v průběhu provádění Díla, a to buď na Staveništi,
nebo ve Zhotovitelových dílnách nebo dílnách Zhotovitelových Poddodavatelů. Zhotovitel je povinen umožnit
kdykoliv přístup do těchto prostor.

Zakrývání Díla a předchozí kontrola

Žádná část Díla nesmí být zakryta nebo odstraněna z dohledu bez provedení kontroly a souhlasu 
Objednatele. Zhotovitel poskytne Objednateli neomezenou možnost přezkoušet a změřit takovou část 
Díla, která má být zakryta, odstraněna z dohledu nebo u níž nelze zkontrolovat kvalitu po dalších 
stavebních prvcích provedených na Díle, včetně základů, před tím, než přes ně bude umístěna jakákoliv 
část Díla. Zhotovitel upozorní Objednatele zápisem do stavebního deníku kdykoliv, když taková část 
Díla bude připravena k přezkoumání a současně je povinen Objednatele nejméně 5 Pracovní dny předem 
písemně pozvat k přezkoumání a změření takové části Díla. Pokud se Objednatel nedostaví za účelem 
přezkoumání a změření příslušné části díla, je Zhotovitel povinen výzvu výše uvedeným způsobem 
zopakovat, pokud to ovšem Objednatel nebude považovat za zbytečné a neoznámí tuto skutečnost 
Zhotoviteli. Pokud se Objednatel nedostaví, ačkoliv byl k přezkoumání a změření příslušné Části díla 
alespoň dvakrát pozván, je Zhotovitel oprávněn tuto část díla zakrýt nebo odstranit z dohledu a 
pokračovat v provádění Díla. Veškeré kontroly, kterých se Technický dozor účastnil a které byly 
provedeny k jeho spokojenosti, Technický dozor potvrdí do stavebního deníku.

9.8.2 Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v tomto článkuje povinen umožnit Objednateli provedení 
dodatečné kontroly odkrytím jakékoliv části Díla, učiněním otvorů do nebo skrz jakoukoliv Část Díla 
nebo provedením jakýchkoliv opatření požadovaných Objednatelem a na pokyn Objednatele 
překontrolovanou Část Díla bez zbytečného prodlení uvést do původního stavu nebo opravit na vlastní 
náklady.

9.8.3 Zhotovitel také umožní odkrytí Části Díla, nebo učinění otvorů do ní nebo učinit jakékoli jiné opatření 
umožňující kontrolu Díla kdykoliv na příkaz Objednatele.

9.8.4 Pokud by odkrývaná část díla byla zakryta nebo odstraněna z dohledu v souladu s pravidly stanovenými 
výše a bylo shledáno, že je provedena v souladu se Smluvními dokumenty, Zhotovitelovy účelně 
vynaložené náklady vzniklé takovým odkrytím, učiněním otvorů v příslušné částí Díla nebo skrz 
příslušnou část Díla, uvedením do původního stavu a opravou části Díla, budou připočteny k Ceně díla 
a Objednatel o tom bude informovat Zhotovitele. Ve všech ostatních případech ponese veškeré náklady 
Zhotovitel, včetně nákladů na měření.
Závěrečný úklid

Před závěrečným úklidem provede Zhotovitel v souladu s pokyny Objednatele zejména následující práce:

odstraní veškeré dočasné značky, kryty a ochranné obaly, nedostane-li jiné pokyny od 
Objednatele;

9.7

9.8

9.8.1

9.9
9.9.1

(a)
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zkontroluje plnou průchodnost všech odtoků, chrániček apod. a přesvědčí se, že v nich nejsou 
překážky;

předtím, než bude v jakémkoliv prostoru zahájen závěrečný úklid. Zhotovitel odstraní jakékoliv 
technologie, zařízení a odpadky a dále pak volnou suť a prach; a
nastavení pohyblivých součástí a seřízení dveří, oken, zásuvek, kování, ovládacích prvků a dalších 
pohybujících se dílů, jakož i namazání jejich součástí, pokud je nutné k zajištění jejich 
bezchybného a dokonalého chodu.

9.9.2 Zhotovitel provede závěrečný úklid tak, aby Dílo mohlo být kolaudováno a užíváno Objednatelem, tedy 
zejména odstraní veškeré skvrny, usazeniny, odpadky a nadbytečný materiál. Žádné konstrukce nesmí 
vykazovat neodstranitelné znečištění či jiné stopy, které by jakýmkoli způsobem ovlivňovaly estetický 
vzhled. V takovém případě je povinen Zhotovitel tyto konstrukce vyměnit za nové na vlastní náklady.

9.9.3 Po provedení závěrečného úklidu Zhotovitel učiní vhodná opatření k zamezení dalšího znečištění nebo 
poškození Díla.

Ochrana před poškozením
9.10.1 Zhotovitel je povinen chránit veškeré materiály, výrobky a zařízení dodané na Staveniště nebo 

zabudované, konstrukce a své práce od počátku až do Dokončení a předání díla. Druh i rozsah použití 
ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby ochránil veškeré materiály, výrobky a zařízení 
a Dílo před poškozením způsobeným nešťastnou náhodou nebo jinak.

9.10.2 Zhotovitel je povinen zajistit ochranu materiálů, výrobků a zařízení dodaných na Staveniště nebo 
zabudovaných, konstrukcí a svých prací před možným poškozením v důsledku povětrnostních vlivů, 
stavební Činnosti vlastní, Poddodavatelů nebo z jakékoli jiné příčiny, která nastala v průběhu prací 
Zhotovitele až do doby předání dokončeného Díla.

9.10.3 Zhotovitel oznámí Objednateli jakékoliv poškození provizorních nebo trvalých konstrukcí, jakmile toto 
nastalo a oznámí rovněž všechny informace nutné ke zjištění příčiny a k zajištění nápravy.

9.10.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k Termínu dokončení Díla 
nebo v případě potřeby tyto prostředky udržovat i po Dokončení díla, pokud Objednatel vydá v tomto 
smyslu instrukci.

9.10.5 Objednatel má právo v případě dle jeho názoru nedostatečné ochrany materiálů, provedených konstrukcí 
a zařízení požadovat po Zhotoviteli jejich účelnější ochranu. Zhotovitel tento požadavek musí 
respektovat.

9.10.6 Zhotovitel je povinen řádně tepelně udržovat (temperovat) všechny části Díla tak, aby bylo dosaženo 
nejlepší možné kvality Díla s ohledem na klimatické podmínky. Objednatel je kdykoliv oprávněn udělit 
instrukci Zhotoviteli ke konkrétnímu temperování.

(b)

(c)

(d)

9.10

ČLÁNEK 10
PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE A DALŠÍ OSOBY

10.1 Hlavní stavbyvedoucí
10.1.1 Hlavního stavbyvedoucího musí Zhotovitel jmenovat na celou dobu provádění Díla. Hlavního 

stavbyvedoucího může Zhotovitel vyměnit pouze z vážných důvodů a s předchozím souhlasem 
Objednatele. Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatele Hlavního stavbyvedoucího odvolat a jmenovat 
ve lhůtě stanovené Objednatelem jiného, se kterým Objednatel předem vysloví svůj souhlas.

10.1.2 Hlavní stavbyvedoucí je povinen být přítomen na Staveništi neustále v průběhu provádění jakýchkoliv 
prací na Díle. Pokud to není výjimečně možné, je povinen, po předchozím souhlasu Objednatele s 
osobou zástupce, jmenovat svého zástupce.

10.1.3 Hlavní stavbyvedoucí je oprávněn přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele v souladu se 
Smluvními dokumenty. Jakékoliv pokyny nebo instrukce přijaté Hlavním stavbyvedoucím v ústní nebo 
písemné formě jsou považovány za doručené Zhotoviteli.
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Označení

Každá osoba, kterou Zhotovitel používá k provádění Díla, a jakékoliv zařízení Zhotovitele použité k provádění 
Díla musí být po celou dobu provádění Díla viditelně označena identifikačním Štítkem s fotografií obličeje 
dotyčné osoby, firmou a označením pracovní pozice a vztahu ke Zhotoviteli (zaměstnanec, pracovník 
poddodavatele).

10.3

10.2

Pracovněprávní předpisy

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zajistit dodržování Závazných předpisů týkajících se 
pracovněprávních vztahů, zejména týkajících se pracovních podmínek, bezpečnosti práce apod.
10.4 Pracovní povolení

Všechny osoby, které Zhotovitel používá k provádění Díla, musí mít příslušné pracovní povolení, pokud je pro 
ně vyžadují Závazné předpisy. U těchto osob musí Zhotovitel uchovávat na Staveništi kopie pracovních povolení 
a na požádání je předložit Objednateli. Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla se použijí i u Poddodavatelů.
10.5 Odpovědnost za pracovněprávní vztahy

Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla stanovená v tomto Cl. 10 (Pracovníci zhotovitele a další osoby) se 
použijí i u Poddodavatelů. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a újmy vzniklé Objednateli z důvodu porušení 
povinností uvedených v tomto článku.

ČLÁNEK 11 
PODDODAVATELE

Postoupení provedení části Díla Poddodavatelům

11.1.1 Zhotovitel může provedení některých Částí Díla smluvně postoupit jednomu nebo více Poddodavatelům 
při zajištění dodržení všech podmínek uvedených ve Smluvních dokumentech. Poddodavatelé budou 
smluvními partnery Zhotovitele a nikoliv Objednatele, není-Ii v těchto OP nebo ve smlouvě výslovně 
stanoveno jinak.

Koordinace prací

11.2.1 Zhotovitel odpovídá za koordinaci, dozor a řízení všech osob, které se budou účastnit provádění Díla, 
včetně Poddodavatelů a jakýchkoliv dalších osob, které jsou pověřeny Objednatelem k určitým 
činnostem v souvislosti s technickou přípravou a stavební činností při provádění Díla a případných 
činností souvisejících s prováděním Díla. Zhotovitel odpovídá za prostorovou a časovou koordinaci 
všech činností při provádění Díla tak, aby nebylo žádným způsobem narušeno řádné provádění Díla v 
souladu se Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen osobám pověřeným Objednatelem poskytnout 
přiměřenou součinnost tak, aby nedocházelo k žádnému narušování prací prováděných těmito osobami 
činností Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů.

11.2.2 Zhotovitel je povinen se seznámit s plánovanými či probíhajícími stavebními akcemi v okolí Staveniště, 
zejména se stavbami dopravního napojeni, Veřejné infrastruktury a jakékoli další infrastruktury, a s 
jakýmikoli plánovanými či probíhajícími stavebními akcemi jiných zhotovitelů uvnitř Staveniště a 
Projektu majícími povahu souběžných a navazujících staveb, pokud mohou mít vliv na provádění Díla 
nebo mohou svými důsledky vyžadovat koordinaci s prováděním Díla.

11.2.3 Zhotovitel je povinen koordinovat provádění Díla s třetími osobami provádějícími jiné stavby ve stejném 
Čase a relevantních místních souvislostech, zejména se stavbou Veřejné infrastruktury, a sjinými 
zhotoviteli provádějícími další díla v rámci Staveniště a Projektu tak, aby se předcházelo vzájemným 
rušivým vlivům souběžných a navazujících staveb z hlediska věcného a finančního, aby nedocházelo k 
předvídatelným škodám na budovaných stavbách, k přetěžování okolních komunikací a k ohrožení 
životů, zdraví a majetku dotčených osob.

11.2.4 Při koordinačních jednáních je Zhotovitel povinen hájit zájmy Objednatele, které zná nebo musí znát, a 
předcházet všem okolnostem, které by mohly mít vliv na plynulost provádění Díla a včasnost jejich 
dokončení.

11.1

11.2
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11.3 Obecná ustanovení o poddodávkách

11.3.1 Zhotovitel zajistí, že Poddodavatelé budou provádět jim svěřené části Díla řádně v souladu se Smluvními 
dokumenty, Závaznými předpisy a dle pokynů Objednatele (které mohou být udělovány přímo 
Poddodavatelům nebo prostřednictvím Zhotovitele) a Zhotovitele.

11.3.2 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn, získat jakoukoliv 
informaci týkající se prováděni Díla přímo od jakéhokoliv Poddodavatele.

11.3.3 Zhotovitel je povinen kdykoli bezodkladně na výzvu Objednatele doručit Objednateli potvrzení každého 
Poddodavatele o úhradě všech splatných pohledávek Poddodavatele za Zhotovitelem vyplývajících 
dodávek Poddodavatele Zhotoviteli v souvislosti s Dílem. V případě, že Zhotovitel neuhradil 
Poddodavateii jakoukoliv část jeho pohledávek související s prací příslušného souvisejících 
s prováděním Díla, je Objednatel oprávněn takovou částku zadržet z jakékoliv další faktury vystavené 
Zhotovitelem až do doby, kdy Zhotovitel doručí Objednateli řádné potvrzení Poddodavatele o zaplacení.

ČLÁNEK 12
KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA

12.1 Obecné zásady pro kolaudaci a Dokončení díla
Neurčí-li Objednatel jinak, bude dokončování Díla probíhat následujícím chronologickým postupem:

1. komplexní a funkční zkoušky, funkční test, zkušební provoz, předčasné užívání;
Dílčí kolaudace Díla; kolaudace Díla; 
podpis Protokolu o předání a převzetí Díla;
odstranění veškerých vad a nedodělků Díla zjištěných před vydáním Osvědčení o dokončení; 
vydání Osvědčení o dokončení a zkušebním provozu; 
odstraňování případných vad v Záruční době.

2.
3.
4.
5.
6.

Předpřejímky

Zhotovitel je oprávněn, zejména považuje-li Dílo nebo určitou část Díla, která je prostorově či typově 
ucelená (např. jakákoli Jednotka) za dokončenou, vyzvat Objednatele k provedení předpřejímky. 
K provedení předpřejímky je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele vždy, když jde o takovou část Díla, 
u níž povinnost provést předpřejímku stanovil Objednatel.

Předpřejímkou se rozumí detailní kontrola příslušné části Díla, jíž se zúčastní zástupci obou Stran 
oprávnění jednat a činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání Díla. Cílem předpřejímky je 
zajistit v dostatečném předstihu před konečným převzetím hotového Díla Objednatelem, projednáni a 
následnou kontrolu souladu požadovaných kvalitativních parametrů u dotčené části Díla s projektovou 
dokumentací, kontrolu jakosti provedeni příslušné části Díla, jakož i kontrolu úplnosti dotčené části Díla.

Při předpřejímce postupují Strany obdobně jako při ostatních kontrolách nebo zkouškách stím, Že 
zjištěné závady a nedodělky se zaznamenávají v protokolu o předpřejímce a zanesou se též do soupisu 
závad O odstraňování závad zjištěných předpřejímkou platí ustanovení těchto VSP o odstraňování vad 
v Záruční době. Objednatel je oprávněn předpřejímku odmítnout, pokud zjevně nejsou splněny 
podmínky pro úspěšné provedeni předpřejímky, tj. pokud existují vady nebo nedodělky bránící uživání 
Dila nebo jeho příslušné části.

Nezjistí-li se při předpřejímce vady nebo nedodělky bránící užívání příslušné části Díla, nebo jsou-li tyto 
odstraněny a jejich odstranění potvrzeno novou předpřejímkou, je Zhotovitel povinen učinit podle 
pokynů Objednatele vhodná opatření, aby nedošlo k poškození dotčené části Díla a aby bylo zamezeno 
vstupu či přístupu nepovolaných osob k nebo do dotčené části Díla.

ZjistMi se při předpřejímce závady nebo nedodělky, které brání řádnému užívání příslušné části Díla, je 
Objednatel oprávněn předpřejímku odmítnout a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti s předpřejímkou.

Objednatel je oprávněn rozhodnout, že předpřejfmka bude podkladem pro dílčí převzetí Díla; v takovém 
případě se při předpřejímce postupuje ohledně dotčené části Dila shodně jako při převzetí hotového Díla 
Objednatelem.

12.2
12.2.1

12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.5

12.2.6
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12.2.7 Dílčím převzetím Díla se rozumí odevzdání Díla nebo určité dokončené prostorově či typově ucelené 
části Díla Objednateli do jeho dispozice a užíváni, aniž by současně nastávaly právní důsledky převzetí 
Díla Objednatelem. Objednatel odpovídá za škody, které na Díle nebo na části Díla, kterou převzal dílčím 
převzetím podle tohoto článku způsobil, za všechny ostatní škody odpovídá Zhotovitel až do okamžiku 
Osvědčení o dokončení (článek 12.4.13 VSP).

12.2.8 Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k před přej ímce a/nebo k dílčímu převzetí Díla nebo jakékoli 
jeho částí určené Objednatelem kdykoli v průběhu provádění Díla, bez ohledu na stav dokončení, vady 
a nedodělky Díla, a Zhotovitel se zavazuje předpřejímku a/nebo dílčí převzetí Díla nebo jakékoli jeho 
části určené Objednatelem uskutečnit v termínu stanoveném Objednatelem, který nesmí být kratší než 7 
(Sedm) dnů od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel svou povinnost nesplní, je 
povinen Objednateli zaplatit smluvní pokuty podle článku 10.1 Smlouvy a Objednatel je 
předpřejímku/dílčí převzetí oprávněn uskutečnit sám a zjištěné závady a nedodělky zaznamenat 
v protokolu o předpřejímce/dílčím převzetí, který bude podpisem Objednatele závazný i pro Zhotovitele.
Kolaudace

12.3.1 Zhotovitel je povinen včas a řádně získat veškerá povolení umožňující řádné užívání Předmětu díla 
(včetně všech kolaudačních souhlasů) a je povinen učinit vše pro hladký průběh souvisejících řízení, 
včetně uskutečnění všech nezbytných nebo vhodných před-kolaudačních řízení (včetně HZS, IBO, HS, 
atd.). Pokud Zhotovitel získá jakékoliv předběžné povolení k užívání Předmětu díla je i nadále povinen 
získat konečný kolaudační souhlas.

12.3.2 Třicet (30) dnů před termínem, kdy bude Dílo dokončeno a bude ve stavu umožňujícím kolaudaci, 
vyrozumí Zhotovitel písemně Objednatele o připravenosti Díla ke kolaudaci.

12.3.3 Současně s vyrozuměním o připravenosti Díla ke kolaudaci, předloží Zhotovitel Objednateli veškeré 
stavebním úřadem požadované informace a originály dokumentů, umožňující získat Zhotoviteli 
kolaudační souhlasy, zejména pak:

kompletní Dokumentaci skutečného provedení;

záruční listy, certifikáty, protokoly o shodě;

seznam strojního vybavení, které je součástí kolaudačního a přejímacího řízení, schválení jejich 
kvality a úplnosti, vyžadovaná osvědčení, atesty, certifikáty a manuály k obsluze a údržbě, soupis 
opotřebitelných dílů, provozní předpisy a řády;

zkušební osvědčení a protokoly zařízení neuvedeného pod písmenem (c) výše, atesty, revize, 
zprávy, prohlášení o shodě, měření apod.;

inspekční zprávy všech materiálů, prací a dodávek, podléhajících inspekci dle obecně závazných 
norem a předpisů; revize, měření, zkoušky

kopii Stavebních deníků;

geodetické zaměření Díla a geometrické plány;
další dokumenty určené Objednatelem;

dílčí kolaudační souhlasy či jiná rozhodnutí umožňující užívání části Díla.

Předávané doklady, dokumentaci a dokumenty Zhotovitel předloží ve třech (3) vyhotoveních, uspořádané v
označených šanonech po jednotlivých oborech se soupisy obsahu jednotlivých šanonů i s celkovým obsahem
předávané dokumentace.

12.3.4 Objednatel zkontroluje úplnost předávané dokumentace. Zhotovitel je povinen vyžádané doklady doplnit 
do pěti (5) dnů. Do deseti (10) dnů od obdržení vyrozumění a předložení úplné kolaudační dokumentace 
uvedené výše, vydá Objednatel Zhotoviteli pokyn k zažádání o kolaudaci.

12.3.5 Zhotovitel je povinen v průběhu kolaudačního řízení řádně a s vynaložením nejlepší odborné péče 
působit k úspěšné realizaci kolaudace. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o průběhu 
kolaudačního řízení a všech okolnostech, které se tohoto řízení týkají. O důležitých informacích a 
okolnostech, které by mohly mít vliv na termín kolaudace Díla (tj. vydání posledního konečného 
kolaudačního souhlasu potřebného pro užívání Díla), je Zhotovitel povinen informovat Objednatele do 
24 hodin a to současně emailem a doporučenou poštou.

12.3

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)
(b)

(i)
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12.3.6 V průběhu kolaudace je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost nebo na Žádost 
příslušného správního orgánu a bez zbytečného prodlení dodatečné informace, dokumenty, výkresy a 
podobně, které budou potřebné pro kolaudační řízení.

12.3.7 Pokud budou v průběhu kolaudačního řízení shledány jakékoliv vady, je Zhotovitel povinen tyto vady 
odstranit v nejkratšim technicky možném termínu určeném Objednatelem nebo správním úřadem, resp. 
termínu vyplývajícím z příslušného kolaudačního souhlasu nebo jiného úkonu správního orgánu, je-li 
tento uveden, jinak ihned.

12.3.8 Veškeré důsledky neúspěšné kolaudace (tj. procesu vedoucího k vydání kolaudačního souhlasu) či jejího 
zpoždění jsou plně k tíži Zhotovitele, pokud neprokáže, že k neúspěšné kolaudaci došlo buď vinou 
Objednatele, nebo působením tzv. vyšší moci.

12.4 Předání díla a Dokončení díla

12.4.1 Zhotovitel zajistí Dokončení díla ve stavu umožňujícímu provedení kontroly a sepsání vad a nedodělků 
Objednatelem a podpisu Protokolu o předáni a převzetí díla nejpozději čtyři (4) týdny před Termínem 
dokončení, pokud se strany nedohodly jinak.

12.4.2 Pokud Objednatel usoudí, že Dílo je ve stavu Dokončení díla (včetně vydání všech kolaudačních 
souhlasů týkajících se Díla), svolá Objednatel s týdenním předstihem jednání o Dokončení díla, které se 
uskuteční na Staveništi a na kterém budou přítomni zástupce Objednatele jím určení, Architekt, Hlavní 
stavbyvedoucí, Manažer projektu a Zhotovitel. Strany jsou oprávněny přizvat k těmto jednáním další 
osoby, které mohou poskytnout technické, technologické či jiné informace či případná znalecká 
vyjádření. Pokud to Objednatel bude vyžadovat, je Zhotovitel povinen zajistit též účast Poddodavatelů.

12.4.3 Zhotovitel je povinen při jednáních souvisejících s Dokončením díla:

(a) předložit kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů o výsledcích 
dosud provedených zkoušek předepsaných příslušnými právními a technickými normami, zápisy 
a osvědčení o provedených zkouškách a revizích a prohlášení o shodě použitých výrobků a 
materiálu,

(b) předložit všechna Veřejnoprávní rozhodnutí a doklady týkající se Díla, zejména kolaudační 
souhlasy, doklady o předání a převzetí inženýrských sítí a komunikací, které je třeba předat jejich 
správcům, doklady o odevzdání geodetického zaměření a dokumentace inženýrských sítí, které 
byly dotčeny prováděním Díla, jakož i veškerých staveb, stavebních objektů a jiných prvků, 
jejichž zaměření a dokumentaci požadují orgány veřejné správy v souvislosti s prováděním Díla, 
a kopie všech dalších dokladů, které si vyžádal stavební úřad ke kolaudačnímu řízení,

(c) předložit Dokumentaci skutečného provedení Díla (nestanoví-li tyto VSP nebo jiné Smluvní 
dokumenty dřívější termín),

(d) předat Objednateli originál stavebního deníku,

(e) předložit doklady o uložení nebo zpracování odpadu ze stavební Činnosti Zhotovitele,

(f) zajistit prezentaci Díla s odborným komentářem zástupce Zhotovitele, předložit doklady pro 
řádné provozování Díla,

(g) předložit aktualizované pasporty sousedních nemovitostí a závěrečné měření geodetického 
sledování posunu, poklesu, náklonu nebo porušení sousedních objektů.

12.4.4 Doklady pro řádné provozování Díla se rozumí zejména veškeré dokumenty, popisy, návody, instrukce, 
montážní a uživatelské manuály a příručky, které jsou určeny pro uživatele, správce či provozovatele 
Díla nebo jeho libovolné části nebo které mohou usnadnit užívání, provozování nebo správu Díla nebo 
jeho libovolné části; tyto doklady musí být předány v Českém jazyce a dále vjazyce, který určí 
Objednatel. Jedná se zejména o:

(a) návody pro obsluhu a údržbu technologických zařízení instalovaných v Díle,
(b) pokyny pro údržbu takových částí Díla, u nichž lze předpokládat, že při běžné (obvyklé) údržbě 

by bylo postupováno způsobem nevhodným nebo nedostatečným, nebo u nichž nelze spoléhat na 
všeobecnou znalost správných postupů údržby,

<c) záruční listy označené vzestupnou číselnou řadou spolu se seznamem záručních listů, obsahující 
specifikaci jednotlivých záručních listů, jejich číselné označení a údaj o konci každé záruční lhůty,

(d) plán garančních prohlídek, revizí, periodických revizí a profýlaktických výkonů,
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návrhy servisních smluv na veškeré části Díla vyžadující pravidelný a odborný servis, pokud již 
nebyly Objednateli předány,

požární evakuační plány všech vnitřních prostor díla, popř. kopie takových plánů rozmístěných 
v díle s odkazem na místa jejich vyvěšení, a to v tištěné i digitální podobě na nosiči CD ROM,

schémata strojoven, popř. kopie takových schémat rozmístěných ve strojovnách v díle s odkazem 
na místa jejich vyvěšení, a to v tištěné i digitální podobě na nosiči CD ROM,

schéma uzamykacího systému Díla se specifikaci všech uzamykatelných výplní otvorů a 
identifikací korespondujících klíčů, resp. bezpečnostních karet ke klíčům, popř. čipových nebo 
jiných karet sloužících k otvírání a zavírání výplní otvorů, dálkových ovládání, přístupových kódů 
apod.,

protokoly o zaškolení obsluhy,

provozní řády v případě, že obsah provozního řádu není odvislý od konkrétního způsobu užívání 
Díla nebo jeho části Objednatelem,

přihlášky nebo přehlášky u všech médií, jejichž odběr je potřebný pro užívání Díla, jakož i doklad 
o úhradě předchozí spotřeby příslušných médií; totéž platí o telefonních službách, pokud užívání 
příslušné účastnické stanice přebírá Objednatel

Dokumentace Zkušebního provozu a podklady pro vyvedení DHM

12.4.5 Veškeré listiny, které je Zhotovitel povinen předložit při jednáních souvisejících s Dokončením díla, je 
současně povinen v originále nebo ověřené kopii předat Objednateli, neučinil-li tak již dříve.

12.4.6 Pokud po dokončení všech jednání souvisejících s Dokončením díla usoudí Objednatel, že Dílo je 
opravdu ve stavu Dokončení díla, strany podepíší Protokol o předání a převzetí Díla a Objednatel vydá 
Osvědčení o dokončení díla. Protokol o předání a převzetí Díla připraví a předloží Zhotovitel Objednateli 
ke schválení. Obsahem Protokolu o předání a převzetí Díla bude zejména:

identifikace Díla a jeho příslušenství,

seznam listin a dokumentů předávaných při převzetí Díla Objednatelem,

prohlášení Zhotovitele o kvalitě Díla, jeho bezpečné funkčnosti a připravenosti k provozu,
prohlášení Zhotovitele o splnění všech povinností, které mu vyplývají ze Smlouvy o dílo a všech 
Smluvních dokumentů včetně těchto VSP a které má splnit před převzetím Díla Objednatelem,

prohlášení Zhotovitele o odstranění nebo narovnání škod způsobených třetím osobám prováděním 
Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, doložené v příloze protokolu souhlasným potvrzením 
poškozených osob,

prohlášením Objednatele, že předávané Dílo přebírá, popř. přebírá s vadami a nedodělky nebo 
nepřebírá; v případě, že Objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky, bude přílohou protokolu 
soupis vad a nedodělků; v případě, že Objednatel dílo nepřevezme, uvede v protokolu konkrétní 
důvod nepřevzetí, popř. se připojí soupis neodstraněných vad a nedodělků na Díle,
soupis příloh.

12.4.7 Objednatel není povinen Dílo převzít, podepsat Protokol o předání a převzetí Díla a vydat Osvědčení o 
dokončení, pokud nejsou splněny všechny podmínky, zejména pokud:

Dílo není zcela dokončeno nebo má vady nebo nedodělky;

případné podmínky kolaudačního souhlasu či jiného Veřejnoprávního rozhodnutí ohledně Díla 
doposud nebyly splněny a/nebo vady v něm vytýkané nebyly odstraněny;

Zhotovitel nepředložil Dokumentaci skutečného provedení, nepředložil prohlášení o odpadech, 
popis stavu sousedících nemovitostí, staveb a zařízení, podklady nezbytné pro vystavení 
závěrečného účtu nebo jinou dokumentaci či dokumenty požadované Objednatelem;

Zhotovitel neposkytl školení dle Čl. 5.3 (Návody k obsluze a údržbě, provozní řády a předpisy) 
těchto VSP;

Zhotovitel dosud nesplnil jakoukoliv ze svých povinností k řádnému provedení Díla ustanovenou 
ve Smluvních dokumentech; nebo
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nebyly vydány všechny konečné kolaudační souhlasy nebo jiná Veřejnoprávní povolení ohledně 
Díla a všech jeho částí a/nebo tato nejsou v právní moci (pokud jí nabývají).

12.4.8 Pokud jsou splněny podmínky pro vydání Osvědčení o dokončení vyjma podmínky podle článku 12.4.7 
(a) VSP a Dílo obsahuje jen ojedinělé drobné vady a nedodělky, které by nemohly mít vliv na 
plnohodnotné užívání Díla, ani by nemohly plnohodnotnému užívání Díla bránit či jej znemožnit, a 
pokud s tím bude Objednatel souhlasit (s tím, že udělení takového souhlasu je ve výlučné působnosti 
Objednatele), Strany podepíší Protokol o předání a převzetí Díla, který bude obsahovat seznam vad a 
nedodělků Díla.

12.4.9 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla 
a dále vady a nedodělky zjištěné před vydáním Osvědčení o dokončení a dosáhnout vydání Osvědčení o 
dokončeni ve lhůtách uvedených pro záruční vady dle čl. 13.4.3 těchto VSP, nejpozději však do Termínu 
dokončení.

12.4.10 Protokol o předání a převzetí a/nebo Osvědčení o dokončení může být dle výlučného uvážení 
Objednatele vydáno na dílčí část Díla, s časovou vazbou na případné odlišné terminy dokončení dílčích 
částí Díla.

12.4.11 Objednatel je oprávněn u zjištěných vad a nedodělků, na jejichž odstranění nemá Objednatel zájem, 
požadovat jím navrženou slevu z Ceny díla. Pokud Zhotovitel svýší navržené slevy souhlasí, takto 
označené vady a nedodělky není Zhotovitel povinen odstraňovat

12.4.12 Za nedodělek může být označena též skutečnost, že určitou část Díla nebylo možno podrobit kontrole, 
zkoušce nebo měření či komplexnímu vyzkoušení z důvodu klimatických podmínek nebo objektivní 
nedostupnosti příslušné části Díla nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. V takovém případě není Objednatel 
povinen převzít Dílo. Pokud tak však učiní, v soupisu vad a nedodělků se stanoví termín provedení 
příslušné kontroly, zkoušky, měření nebo komplexního vyzkoušení.

12.4.13 Pokud Objednatel usoudí, že byly odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání 
a převzetí Díla a byly splněny všechny další podmínky pro vydání Osvědčení o dokončení Díla, vydá 
Zhotoviteli Osvědčení o dokončení Díla. Vydání Osvědčení o dokončení Díla je převzetím Díla ajeho 
vydáním bylo Dokončeno dílo ve smyslu Smlouvy o dílo. Pokud s tím bude Objednatel souhlasit (s tím, 
že takový souhlas je na jeho výlučném a volném uváženi"), může vydat Osvědčení o dokončení Díla před 
tím, než budou odstraněny všechny vady a nedodělky Díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla 
nebo další v mezidobí zjištěné s tím, že v takovém případě bude Osvědčení o dokončení Díla obsahovat 
seznam těchto vad a nedodělků Díla. Na jejich odstranění se uplatni přiměřeně ustanovení článku 13.4 
těchto VSP.

12.4.14 Zhotovitel zajisti, aby veškerý personál Objednatele byl dostatečně instruován o obsluze a údržbě 
veškerých zařízení v Díle.

12.4.15 Zhotovitel je povinen předat Objednateli současně s Dílem také všechny klíče, přístupové karty, dálková 
ovládání a veškerá další příslušenství Díla.

(f)

12.5 Obecně
12.5.1 Pro kolaudaci a Dokončení díla musí veškeré mechanické, elektrické, plynové, vodovodní, odpadní, 

telekomunikační instalace a jiné zvláštní instalace vyhovovat všem požadavkům a musí být v souladu s 
celostátními a místními požadavky před tím, než budou vydána příslušná osvědčení. Veškeré listiny, 
osvědčující záruky ze strany dodavatelů zvláštního vybavení, jako jsou boilery, vedení, výtahy, 
eskalátory a podobně, budou předány Objednateli před vydáním Osvědčení o dokončení. Zhotovitel 
zodpovídá za tyto instalace a vybavení.

12.5.2 Ustanoveními tohoto článku nejsou nijak dotčena Objednatelova práva ohledně jakýchkoliv záručních 
dob nebo odpovědnosti za vady a nedodělky, zejména tato ustanovení neomezují rozsah, ani neruší obsah 
odpovědnosti za vady, ani nezkracují záruční doby stanovené Smluvními dokumenty a Závaznými 
předpisy.

Dílčí kolaudace
12.6.1 Na žádost Objednatele bude Zhotovitel zajišťovat a odpovídat za veškeré Dílčí kolaudace, které jsou 

Předmětem díla a jsou potřebné nebo vhodné v průběhu výstavby Díla za účelem provedení Díla nebo 
kdykoliv před Dokončením díla. Předmět Dílčích kolaudací bude určen Objednatelem především s 
ohledem na části Předmětu díla specifikované ve Smlouvě o dílo.

12.6
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12.6.2 Zhotovitel především bude zodpovídat za to, že Dílčí kolaudace budou provedeny včas tak, aby nebyly 
narušeny termíny pro na ně navazující práce dle Smluvního harmonogramu. Náklady spojené s Dílčími 
kolaudacemi jsou obsaženy v Ceně díla.

12.6.3 Zhotovitel v rámci této činnosti především shromáždí veškeré nutné doklady, podá žádosti o vydání 
příslušných kolaudačních souhlasů u příslušných státních orgánů a zajistí hladký průběh kolaudace. Na 
Dílčí kolaudace se uplatní přiměřeně ustanovení 21. 12.3 {Kolaudace) a další ustanovení těchto VSP 
týkajících se kolaudace.

12.6.4 Veškeré důsledky neúspěšné Dílčí kolaudace či jejího zpoždění jsou plně k tíži Zhotovitele.

12.7 Předání Díla příslušným správcům sítí

12.7.1 Po ukončení prací na příslušném objektu tvořícím část Díla vyzve Objednatel Zhotovitele k zahájení 
jednání s příslušnými správci sítí, kterým se má daný objekt předat do vlastnictví nebo správy. Objednatel 
předá též eventuálně Zhotoviteli doklady, které doposud Objednatel od těchto správců sítí obdržel a 
Objednatel poté udělí Zhotoviteli pokyny, jakým způsobem tato jednání vést a v jakých časových 
termínech je Zhotovitel povinen předat jednotlivé objekty tvořící části Díla správcům sítí.

12.7.2 Zhotovitel je na své náklady povinen podle pokynů Objednatele s veškerou odbornou péčí vést jednání 
se správci sítí a zajistit předání částí Díla, které jsou sítěmi, jejich správcům v termínech stanovených 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen sedm (7) dní předem písemně informovat Objednatele o době 
jednání s příslušným správcem sítě. V průběhu jednání s příslušným správcem sítě je Zhotovitel povinen 
vyhotovit zápis z jednání, který podepíší všichni zúčastnění. Pokud se Objednatel jednání s příslušným 
správcem sítě nezúčastní, Zhotovitel je povinen mu předat zápis zjednání do tří (3) dnů od konání jednání 
s příslušným správcem sítě.

12.7.3 Zhotovitel je povinen při předání části Díla jednotlivým správcům sítí postupovat podle pokynů správců 
sítí. Pokud takový pokyn nebude v souladu se Závaznými předpisy a/nebo předchozími pokyny 
Objednatele, informuje o něm Zhotovitel Objednatele a ten rozhodne, zda má Zhotovitel takový pokyn 
splnit. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti ze smlouvy uzavřené mezi správcem sítě a 
Objednatelem, zejména pak ustanoveni o zkušební době, odstraňování vad apod.

ČLÁNEK 13 
ZÁRUČNÍ DOBY

13.1 Obecné stanovení záruky
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude dodáno řádně bez vad a v kvalitě požadované 
Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, jinak v kvalitě považované za standardní v projektech obdobného 
typu jako Dílo, a že si uchová své vlastnosti uvedené ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a/nebo 
obecně považované za standardní v projektech obdobného typu jako Dílo po celou Záruční dobu.

13.2 Záruční doba

Záruční doby jsou stanoveny ve Smlouvě o dílo.

13.3 Běh záruční doby
Záruční doba začíná běžet první kalendářní den následující po Dokončení díla, tj. po vydání pozdějšího
z následujících dokumentů Objednatelem Zhotoviteli: Osvědčení o dokončení a Protokol o předání a převzetí.

13.4 Záruční vady
13.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady Díla, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby, a to 

bezplatně a za podmínek uvedených ve Smluvních dokumentech.

13.4.2 Zhotovitel je povinen svou činnost při odstraňování vad zorganizovat tak, aby veškeré opravy vad v 
daném prostoru mohly být dokončeny tentýž den, aby se minimalizovalo vyrušování uživatelů 
nemovitosti, klientů Objednatele, a bude-li to možné, musí být práce provedeny mimo obvyklou pracovní 
dobu.

13.4.3 Jakmile Objednatel Zhotoviteli oznámí výskyt vady, za kterou odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do (i) 24 hodin veškeré vady bránící řádnému a plnohodnotnému užívání 
Díla nebo takové užívání ztěžující a (ii) sedmí (7) dnů všechny ostatní vady.
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13.4.4 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vad na náklady Zhotovitele.

13.4.5 Zhotovitel je povinen se při odstraňování vad řídit pokyny Objednatele.

13.4.6 Zhotovitel uhradí Objednateli v plné výši veškeré náklady, výdaje, škody a další újmy vzniklé v 
souvislosti s porušením jeho povinnosti předat Předmět díla bez vad ve stanovené kvalitě, jakož i při 
splnění všech jiných povinností stanovených ve Smluvních dokumentech.

ČLÁNEK 14
ČINNOST NA STAVENIŠTI

Protokol o předání a převzetí Staveniště
Protokol o předání a převzetí Staveniště připraví Objednatel a při předání Staveniště bude podepsán Objednatelem 
a Zhotovitelem. V Protokolu o předání a převzetí Staveniště Zhotovitel potvrdí, že se řádně seznámil se 
Staveništěm a je si plně vědom stavu a druhu Staveniště včetně jeho stavu pod povrchem, hydrogeologických a 
klimatických podmínek Staveniště, rozsahu a druhu prací, které má na Staveništi provést a možností přístupu ke 
Staveništi. Převzetím Staveniště Zhotovitelem se má za to, že Zhotovitel obdržel všechny potřebné informace 
týkající se rizik, podmínek a skutečností, které by mohly ovlivnit provádění Díla v Ceně díla. Pokud se Zhotovitel 
ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí Staveniště, má se za to, že Staveniště bez výhrad převzal.

Přístup na Staveniště
14.2.1 Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění přístupu na 

Staveniště s příslušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených pozemků a uhradit na své 
náklady veškeré poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a výjezdem na Staveniště. Při zajištění 
výjezdu a příjezdu na Staveniště nesmí Zhotovitel omezovat práva jakékoliv třetí osoby.

14.2.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl příjezd, vjezd a výjezd na Staveniště po celou dobu provádění Díla 
udržován průjezdný bez jakýchkoliv překážek.

14.2.3 Zhotovitel je povinen na vlastni náklady zajistit řízení příjezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu vozidel na 
Staveništi, umisťovat varovné nápisy a značky vyžadované Závaznými předpisy a činit veškerá opatření 
nezbytná k zajištění bezpečnosti osob podílejících se na provádění Díla, jakož i ostatních osob.

14.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na Staveniště byl umožněn pouze osobám, které Zhotovitel 
nebo Poddodavatel používá pro provádění Díla a jakýmkoliv osobám určeným Objednatelem, a zajistit 
Staveniště takovým způsobem, že bude znemožněn vstup všem osobám, které nejsou pracovníky 
Zhotovitele, Poddodavatelů, Objednatele a pověřenými osobami Objednatele.

14.2.5 Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu volný přístup na Staveniště, do míst, kde 
je prováděno Dílo, a do objektů zařízení Staveniště Objednateli nebo Objednatelem pověřeným osobám. 
Objednatel oznámí Zhotoviteli jména pověřených osob a Zhotovitel je povinen tyto osoby poučit o 
bezpečnostních pravidlech na Staveništi a/nebo v objektech zařízení Staveniště.

14.2.6 Zhotovitel po písemném schválení Objednatelem zajistí všechny potřebné souhlasy od majitelů pozemků 
sousedících se Staveništěm a/nebo dotčených stavebními pracemi, týkajících se umožnění dočasného 
přístupu a/nebo zabrání pozemku včetně zhotovení příslušné dokumentace.

14.2.7 Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit přístup na Staveniště jakémukoliv orgánu státní správy a 
samosprávy oprávněnému ke vstupu podle Závazných předpisů. Zhotovitel je po předchozí konzultaci s 
Objednatelem též povinen respektovat pokyny těchto orgánů státní správy a samosprávy.

14.2.8 Náklady na zařízeni Staveniště včetně jeho projektu, jeho legalizaci, řízení o povolení dočasné stavby 
Staveniště, jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařízení Staveniště jsou zahrnuty v Ceně díla 
a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na Objednateli jakékoliv dodatečné úhrady či jiná plnění.

14.2.9 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště, uklidit a vyčistit místo provádění stavby včetně jeho okolí a 
toto uvést do řádného stavu tak, aby Dílo bylo předáváno Objednateli ve stavu popsaném v projektové 
dokumentaci a aby nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o převzetí Díla Objednatelem byly 
odstraněny všechny součásti zařízení Staveniště, jakož i případné škody způsobené při provádění díla 
v místě Staveniště a jeho okolí.

14.1
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14.2.10 Zhotovitel je povinen, nepožaduje-li Objednatel jinak, odpojit veškeré provizorní přípojky a zbourat 
všechny provizorní stavby ke dni převzetí díla Objednatelem. Na žádost Objednatele předá Zhotovitel 
provizorní přípojky jinému Objednatelem určenému subjektu; totéž platí i o telefonních linkách 
zavedených na Staveniště, o oplocení Staveniště, o informační tabuli a dalších provizorních stavbách 
specificky určených pro provádění Díla, pokud mohou nebo mají být použity i po převzetí díla 
Objednatelem.

Vytýčení Díla, zaměření skutečného provedení, kontrolní zaměření

14.3.1 Objednatel předá při předání Staveniště Zhotoviteli dva stabilizované polohopisné a dva výškopisné 
body, na základě kterých Zhotovitel prostřednictvím oprávněné zeměměřičské kanceláře vybuduje 
základní vytyčovací síť a to takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejímu poškození, posunutí nebo 
znehodnocení stavební nebo jinou činnosti.

14.3.2 Vytyčování díla bude probíhat na základě vytyčovacích výkresů, které jsou součásti Prováděcí 
dokumentace hlavním geodetem stavby, který bude společný pro vytyčování všech stavebních objektů a 
částí díla a každý vytýčený bod bude protokolárně předán zástupci Zhotovitele nebo Poddodavatelů. 
Pokud Objednatel nebude souhlasit s vytýčením Díla provedeným Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu provést kontrolní vytyčení.

14.3.3 Po dokončení stavebního objektu nebo části Díla bude Zhotovitelem provedeno zaměření skutečného 
provedení, které bude předloženo jako součást Dokumentace skutečného provedení a bude podmínkou 
k uvolnění první části pozastávky z Ceny díla Zhotoviteli.

14.3.4 Objednatel může požádat Zhotovitele o kontrolní zaměření prováděné části Dila a zhotovitel je povinen 
takové zaměření provést bez zbytečného odkladu a neprodleně o výsledku informovat Objednatele.
Vymezení pracovního prostoru

14.4.1 Zhotovitel bude provádět jakékoliv činnosti při provádění Dila výlučně na Staveništi. Pokud bude 
Zhotovitel pro provádění Díla potřebovat jakoukoliv další plochu, je povinen projednat tuto skutečnost s 
příslušnými orgány státní správy a samosprávy, resp. s příslušnými vlastníky pozemků a obstarat veškeré 
nutné souhlasy, povolení či schválení a uhradit veškeré s tím spojené poplatky či platby, to vše na své 
vlastní náklady.

14.4.2 Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv práce mimo Staveniště pouze, pokud předem o těchto pracích 
informoval Objednatele projektu a ten je písemně schválil.

14.4.3 Mimo Staveniště a v jeho okolí nesmí být ukládán žádný materiál, odstavována vozidla nebo 
mechanizační prostředky, nesmějí se zde zřizovat žádné dočasné přístřešky a nesmí být žádným 
způsobem narušován provoz sousedících objektů nebo práva vlastníků a uživatelů pozemků sousedících 
se Staveništěm.

14.4.4 Zhotovitel zajistí, aby žádné osoby podílející se na provádění Díla nevstupovaly na pozemky sousedící 
se Staveništěm, vyjma veřejných prostranství, bez svolení vlastníků nebo uživatelů těchto pozemků 
a/nebo jiných potřebných náležitostí.

14.4.5 Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou cesty pro pěší, musí Zhotovitel na vlastní náklady zajistit 
provizorní cesty pro pěší o minimální šířce 1,5 m, jasně vyznačené, oddělené od automobilové dopravy 
pevnou zábranou, v noci osvětlené a v případě, že by hrozilo nebezpečí padajícího materiálu, kryté. Cesty 
musí mít bezprašný povrch a musí být bezbariérové (opatřeny nájezdy pro vozíčkáře). Pokud Závazné 
předpisy požadují vyšší standardy, je Zhotovitel povinen vyhovět těmto vyšším standardům. Jestliže 
práce při prováděni Díla zasáhnou jízdní komunikace, musí Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečit 
příjezd do dotčených objektů, které jsou na tyto komunikace napojeny.

14.4.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla udržovat na Staveništi průběžně pořádek a čistotu a 
průběžně odstraňovat ze Staveniště předměty, zařízení a materiály, o nichž je zřejmé, že již nebudou při 
dalším provádění Díla používány. Nepotřebný stavební materiál a suť musí odvážet ze Staveniště 
minimálně jednou denně, aby tam nedošlo k jejich hromadění. Všechen odpad, který vznikne při 
provádění prací na Staveništi, bude Zhotovitel ukládat do kontejnerů, třídit a na vlastní náklady 
likvidovat v souladu s příslušnými předpisy a předloží doklad o likvidaci všech odpadů příslušně 
autorizovanou osobou.

14.4.7 Pokud Zhotovitel nebude udržovat Staveniště čisté a v pořádku v souladu s požadavky Objednatele, 
zajistí tento úklid Objednatel poté, co Zhotovitele o svém záměru 24 hodin předem informoval a náklady 
s tím spojené vyúčtuje Zhotoviteli.

14.3
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14.4.8 Zhotovitel je povinen na své náklady obstarat veškerá povoleni, schválení a/nebo souhlasy vyžadované 
Závaznými předpisy pro využívání nebo uzavření veřejného prostranství nebo veřejné infrastruktury, 
jakož i pro provádění prací, které mohou narušit veřejnou dopravu a přepravu. Zhotovitel uhradí veškeré 
poplatky či jiné platby v souvislosti s případným využíváním veřejných prostranství a infrastruktury po 
dobu provádění prací na Staveništi.

14.5 Stávající inženýrské sítě

Zhotovitel musí stanovit polohu všech podzemních sítí nebo jiných vedení na Staveništi, které nejsou podrobně 
vyznačeny ve Smluvní dokumentaci, a které by mohly být při provádění prací zasaženy, okamžitě o jejich 
existenci informovat Objednatele a vyžádat si od něho instrukce ohledně dalšího postupu. Jakékoli potřebné 
zajištění těchto všech podzemních sítí či jiných vedení provede na své náklady Zhotovitel ve lhůtě stanovené 
Objednatelem, jinak bez zbytečného odkladu.

14.6 Odpovědnost za poškození stávajících sítí

Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne poškozením jakýchkoliv podzemních i nadzemních sítí v 
souvislosti s prováděním Díla.

14.7 Veřejné sítě

Zhotovitel je povinen si zjistit dostupnost a umístění všech potřebných zdrojů energií a vody z veřejných sítí před 
předložením své nabídky na provedení Díla Objednateli. Jestliže kterýkoli z těchto zdrojů kdykoli v průběhu doby 
provádění Díla přestane být k dispozici, musí Zhotovitel na své náklady zajistit cisterny nebo jiné nádrže s vodou, 
provizorní generátory nebo jiné agregáty a zařízení nahrazující potřebné zdroje energií avody pro provádění Díla. 
Pokud by došlo k porušení veřejných sítí, je Zhotovitel odpovědný za vzniklou škodu, pokud byla způsobena v 
souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen zajistit náhradní napojení objektů, u kterých došlo vlivem 
výstavby k přerušení dodávky energií.

14.8 Informační povinnost při odstaveni veřejných sítí

Zhotovitel bude nejméně 20 dnů předem informovat všechny vlastníky či uživatele sousedních či dotčených 
nemovitosti, že v důsledku provádění Díla dojde k omezení dopravy či k přechodné odstávce dodávky energie 
nebo vody z veřejných sítí, zejména pak odstávku dodávky pitné vody. Pokud některý z takových vlastníků nebo 
uživatelů vznese v této souvislosti jakýkoliv dotaz nebo připomínku, Zhotovitel jej bez zbytečného odkladu 
projedná a o výsledku projednání bude informovat Objednatele. Zhotovitel je povinen podle pokynů Objednatele 
na své náklady zajistit všem vlastníkům či uživatelům náhradní zdroj.

14.9 Řízení dopravy

14.9.1 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny Závazné předpisy, místní předpisy a/nebo požadavky policie 
týkající se řízení dopravy zasažené činností na Staveništi. Zhotovitel musí zejména zajistit:

(a) výstražné značení;

(b) dočasná a svislá vodorovná dopravní značení;

(c) automatický nebo ruční (trvale obsluhovaný) systém řízení dopravy;

(d) bezpečnostní osvětlení;

(e) dočasné průběžné zábrany přes celou šíři dočasných vozovek pro každé období přerušení 
dopravy; a

(f) dočasná průběžná hrazení podél průjezdných cest či výkopů.

Tato opatření musí být podrobně popsána v technologické specifikaci. Pokud Závazné předpisy vyžadují splnění 
dalších podmínek, je Zhotovitel povinen tyto podmínky splnit.

14.9.2 Zhotovitel nebude svou mechanizaci nebo používanými dopravními prostředky překážet provozu na 
veřejných komunikacích.

14.10 Údržba komunikací

14.10.1 Zhotovitel je povinen na své náklady opravit jakékoliv poškození veřejných nebo soukromých 
komunikací, dlážděných ploch nebo cest pro pěší, ke kterému došlo v souvislosti s prováděním Díla na 
Staveništi nebo mimo Staveniště, a to dle požadavků Objednatele a/nebo příslušného orgánu státní správy 
nebo samosprávy nebo příslušného vlastníka pozemku.
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14.10.2 Zhotovitel přijme všechna nutná opatření k tomu, aby zabránil poškození či znečištění veřejných nebo 
soukromých komunikací, zpevněných ploch nebo cest pro pěší blátem a jinými nečistotami ze Staveniště. 
Zhotovitel přijme taková opatření, aby toto znečištění bylo okamžitě odstraněno v souladu s požadavky 
Objednatele. Pokud takové opatření nebude okamžitě učiněno. Objednatel zajistí úklid a Zhotovitel 
uhradí takto vzniklé náklady.

14.11 Zásahy do prostředí

14.11.1 Zhotovitel je povinen uhradit škody na majetku třetích osob, které svým jednáním při provádění Díla 
způsobil.

14.11.2 Kolem míst, kde budou prováděny činnosti, u kterých bude docházet zejména k tvorbě prachu, plamenů, 
exhalací, vibrací a hluku apod., je Zhotovitel povinen používat vhodné stínící prostředky nebo jiná 
opatření, která zabrání znečišťování prostředí či obtěžování nepříznivými účinky stavby.

14.11.3 Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření stanovená Závaznými předpisy k tomu, aby chránil vlastníky 
a uživatele sousedních nemovitostí, jakož i třetí osoby před šířením obtěžujících emisí, imisí, hluku, 
pachu, světla a vibrací, které nesmí přesáhnout povolené limity. Zhotovitel musí, kromě toho, že bude 
dodržovat všechna Závaznými předpisy stanovená opatření a povinnosti, učinit další opatření, která 
budou přispívat ke snížení zásahů do prostředí uvedených v tomto článku, a to zejména vhodně voleným 
nářadím a používáním zvukových tlumičů, tlumičů hluku a akustických clon. Zejménaje pak Zhotovitel 
povinen udržovat hladinu hluku v souladu se Závaznými předpisy a vyjádřením příslušné hygienické 
stanice.

14.11.4 Zhotovitel musí pravidelně sledovat a zaznamenávat hladiny emisí, imisí, hluku a vibrací a oznamovat 
je Objednateli. Záznamy hladin musí být trvale uloženy na Staveništi. Zhotovitel podle pokynů 
Objednatele provede kdykoliv i po skončení provádění Díla měření hladin emisí, imisí, hluku a vibrací 
a o výsledku bude písemně informovat Objednatele.

14.11.5 Před zahájením prací musí Zhotovitel provést měření vibrací, aby bylo zajištěno, že vibrace budou v 
limitech stanovených Závaznými předpisy. Jestliže u některé operace v rámci provádění Díla bude hrozit 
nebezpečí, že by vibrace mohly překročit povolené limity, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření 
nebo použít takové pracovní postupy, které zajistí, že vibrace povolené limity nepřekročí.

14.11.6 Zhotovitel nebude na Staveništi instalovat a ani nebude používat žádný venkovní rozhlas nebo jiné 
zesilovací zařízení.

14.11.7 Venkovní osvětlení a plošné osvětlení bude instalováno pouze po předchozím schválení příslušnými 
správními orgány a Objednatelem.

14.11.8 Po dobu realizace prací bude Zhotovitel na své náklady zajišťovat pravidelné geodetické sledování sedání 
půdy a naklonění nebo porušení přilehlých objektů.

14.11.9 Veškerá opatření uvedená v tomto článkuje Zhotovitel povinen provádět na své vlastní náklady.
14.12 Pasportizace

14.12.1 Zhotovitel vypracuje za účasti Objednatele a dotčených třetích stran pasportizaci veřejných komunikací, 
prostor a sousedních objektů před zahájením stavebních prací na Díle i ke dni předání Staveniště, a 
předloží Objednateli ke schválení aktualizovanou Pasportizaci ke dni připravenosti Díla ke kolaudaci. 
Oba popisy musí být vypracovány tak, aby bylo možné posoudit veškeré případné škody na sousedících 
nemovitostech, stavbách a zařízeních, vzniklé v průběhu provádění Díla.

14.12.2 Pokud Objednatel nebude souhlasit s vypracovanou Pasportizací, vrátí ji společně s připomínkami 
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit Pasportizaci dle připomínek Objednatele a předložit ji k 
opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatelem.

14.12.3 Zhotovitel nikdy po dobu provádění Díla nesmí narušit stabilitu a integritu žádné ze sousedních 
nemovitosti ani jejich hranic a musí učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení.

14.12.4 Zhotovitel je povinen vypořádat veškeré stížnosti a nároky vznesené třetími osobami v souvislosti s 
rušením vlastníků nebo uživatelů okolních nemovitostí a zařízení v souvislosti s prováděním Díla, a to i 
za Objednatele.

14.12.5 Veškeré náklady na opatření směřující k ochraně okolních nemovitostí, zařízení, konstrukcí, pozemních 
i podzemních, před znečištěním a poškozením, včetně čištění a oprav jsou již obsaženy v Ceně díla a 
Zhotovitel není oprávněn z tohoto titulu vznášet vůči Objednateli jakékoliv nároky na dodatečné úhrady 
či plnění.
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14.12.6 Zhotovitel je povinen při Dokončení díla předat Objednateli aktualizované pasporty sousedních 
nemovitostí.

14.13 Ochrana životního prostředí
Zhotovitel je povinen na své náklady učinit veškerá opatření vyžadovaná Závaznými předpisy k ochraně životního 
prostředí v průběhu provádění Díla, zejména k ochraně stromů, vodních toků a okolní přírody. Zhotovitel je 
povinen na své vlastní náklady zajistit ochranu Staveniště proti úniku ropných produktů.

14.14 Odpady

14.14.1 Nakládání s veškerými odpady vzniklými v souvislosti s prováděním Díla a uloženi Či likvidace těchto 
odpadů bude prováděno Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za 
škody vzniklé v souvislosti s nakládáním, uložení či likvidací odpadů. Zhotovitel je povinen vyhotovit 
prohlášení o odpadech, které bude obsahovat prohlášení Zhotovitele o tom, že uložil nebo zlikvidoval 
veškeré odpady v souladu se Závaznými předpisy, zejména se Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve 
znění pozdějších předpisů.

14.14.2 Zhotovitel může odpady ze stavby ukládat pouze na řízených skládkách, které mu písemně odsouhlasil 
Objednatel. Objednatel může kdykoliv požadovat po Zhotoviteli důkaz, že je odpad ukládán pouze na 
těchto místech. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklad o ukládání odpadu na řízených 
skládkách.

14.15 Dočasné ohrazení, oplocení apod.

Zhotovitel odpovídá za prostor Staveniště a za jakékoliv další plochy, které budou dotčené prováděním Díla od 
převzetí Staveniště až do vydání Osvědčení o dokončení a je tedy povinen na své náklady zřizovat a udržovat 
dočasná oplocení, ohrady, větrací zařízeni, prkenné cesty pro pěší, ochranná zábradlí, pomocné konstrukce, 
osvětlení a další přiměřené prostředky na ochranu osob před usmrcením či zraněním a ochranu věcí před 
poškozením. Zhotovitel je povinen vyhovět všem Závazným předpisům a požadavkům příslušných správních 
orgánů a uhradit všechny právními předpisy stanovené poplatky či jiné platby v souvislosti s touto dočasnou 
ochranou.

14.16 Ochrana před povětrnostními vlivy
Zhotovitel na své náklady provede případná další opatření potřebná k ochraně Díla před poškozením v důsledku 
vlivů nepříznivého počasí.

14.17 Předměty nalezené na Staveništi

14.17.1 Nález jakéhokoliv předmětu větší hodnoty, fosilií, mincí, archeologických, stavebně historických nebo 
geologických nálezů v průběhu provádění Díla oznámí Zhotovitel do 24 hodin Objednateli. Zhotovitel 
bude postupovat podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen přijmout opatření, aby zabránil 
odstranění, ztrátě, poškození nebo zničení takových předmětů. Veškeré takové nálezy budou vlastnictvím 
Objednatele, nestanoví-Ii Závazné předpisy jinak.

14.17.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám porušením jeho 
povinností uvedených ve výše uvedeném odstavci. Zhotovitel odškodní Objednatele za veškeré škody, 
ztráty, náklady a nároky třetích osob, včetně sankcí uvalených na Objednatele ze strany orgánů veřejné 
správy, které by byly z tohoto titulu uplatněny.

14.18 Dočasné osvětlení

Zhotovitel na své náklady poskytne dočasné venkovní umělé osvětlení, které umožní provádět Dílo podle potřeby, 
a to bezpečně a efektivně po celou dobu provádění Díla. Na všech místech Staveniště bude instalováno osvětlení 
o intenzitě alespoň 50 luxů, na nebezpečných místech pak o intenzitě alespoň 200 luxů. Pokud Závazné předpisy 
budou vyžadovat vyšší intenzitu osvětlení, je Zhotovitel povinen dodržovat tuto vyšší intenzitu osvětlení.

14.19 Dočasné zásobování energiemi
14.19.1 Zhotovitel na své náklady zajistí veškerou elektrickou energii potřebnou pro provádění Díla. Zhotovitel 

uhradí veškerou elektrickou energii spotřebovanou v souvislosti s prováděním Díla a veškeré poplatky a 
platby spojené s dodávkou elektrické energie.

14.19.2 Zhotovitel zodpovídá a zajistí po celou dobu realizace Díla, že veškeré provizorní osvětlení, přívody 
elektrické energie, instalace a příslušenství budou instalovány, udržovány a provozovány podle 
příslušných předpisů.
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14.19.3 Dodávku vody potřebnou pro provádění Díla, jakož i případné nutné instalatérské práce zajistí Zhotovitel 
na své náklady a uhradí všechny s tím spojené poplatky a platby. Dočasné dodávky proudu pro osvětlení 
a menší zařízení musí mít napětí odpovídající Závazným předpisům a odborným normám a Zhotovitel 
musí na své náklady poskytnout a instalovat transformátory a veškerá další potřebné zařízení.

14.19.4 Zhotovitel zajistí pro celou dobu realizace Díla instalaci, údržbu a provoz všech rozvodů vody od místa 
napojení včetně jejich ochrany před zamrznutím v zimním období.

14.20 Technologické specifikace a detaily konstrukcí dočasného charakteru
14.20.1 Zhotovitel v dostatečném předstihu předá Objednateli seznam technologických specifikací, výpočtů a 

výkresů konstrukcí dočasného charakteru včetně navrhovaných termínů předložení příslušných 
dokumentů.

14.20.2 Objednatel Zhotovitelem vypracované a předložené technologické specifikace, výpočty a výkresy 
konstrukcí dočasného charakteru schválí a vrátí je Zhotoviteli. Pokud je Objednatel neschválí, je 
Zhotovitel povinen upravit technologické specifikace, výpočty a výkresy konstrukcí dočasného 
charakteru dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit je opět ke schválení 
Objednateli.

14.20.3 Technologické specifikace musí obsahovat alespoň: 

popis operace, účel operace a místo jejího provedení; 
schématické výkresy znázorňující postup každé části operace; 

písemnou část popisující, jak bude každá část operace prováděna; 

seznam zařízení a počet pracovníků pro každou Část operace; a

seznam bezpečnostních předpisů a ochranných pomůcek, které se mají používat pro každou Část 
operace.

14.20.4 Detaily konstrukcí dočasného charakteru budou obsahovat alespoň: 

účel operace a místo jejího provedení;

schématické výkresy celkové dočasné konstrukce a každé její části se znázorněním jejich spojení;

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(a)

(b)
a

(c) celkové konstrukční výpočty pro dané schéma.

14.20.5 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí 
dočasného charakteru. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré Škody, které vzniknou v souvislosti s 
prováděním Díla na podkladě technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného 
charakteru. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě technologických 
specifikací, výpočtů a/nebo výkresů, do doby, než budou schváleny Objednatelem. Schválení 
Objednatele nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za správnost těchto dokumentů.

14.21 Plán kontroly a řízení jakosti

14.21.1 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů od podpisu Smlouvy o Dílo předat Objednateli plán kontroly a 
řízení jakosti, který bude obsahovat minimálně:

(i) odpovědnou osobu za uplatnění systému řízení jakosti a provedeni kontroly;
(ii) normy přijaté k provedení a kontrole prací;

(iii) soupis kontrol a zkoušek, který bude aplikován v průběhu prací;
(iv) soupis vzorků určených k odsouhlasení typu, estetického vzhledu nebo funkce;

(v) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu s normami nebo odsouhlasenými specifikacemi;
(vi) popis kontrolní činnosti Zhotovitele v průběhu provádění Díla;
(vii) požadované parametry pro kontrolní činnost Zhotovitele;

(viii) popis výstupního dokumentu z kontrolní a zkušební činnosti;
(ix) odpovědnou osobu za provedení kontroly; a

(x) vyhodnocení zkoušky.
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14.21.2 Objednatel Zhotovitelem vypracovaný a předložený Plán kontroly a řízení jakosti schválí nebo jej vrátí 
Zhotoviteli s připomínkami k přepracování. Pokud ho Objednatel zpřipomínkuje, je Zhotovitel povinen 
upravit Plán kontroly a řízení jakosti dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit ho 
opět ke schválení Objednateli.

14.21.3 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nese odpovědnost 
za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla na podkladě Plánu kontroly a řízení 
jakosti. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě Plánu kontroly a řízení jakosti 
do doby, než bude schválený Objednatelem. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené v Plánu 
kontroly a řízení jakosti jsou v souladu s projektovanými parametry a Smluvními dokumenty.

14.21.4 Plán kontroly a řízení jakosti se stává po jeho odsouhlasení přílohou Smlouvy o dílo a nedodržování 
podmínek v tomto plánu uvedených je považováno za závažné porušení Smlouvy o dílo.

14.22 Mechanizační a dopravní prostředky
Zhotovitel poskytne na svůj náklad veškerou mechanizaci a vozidla, potřebné pro řádné provedení Díla. Zhotovitel 
zajistí, že nebude používáno žádné zařízení ani vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu nebo způsobem, který 
je v rozporu se Závaznými předpisy a Smluvními dokumenty.

14.23 Nářadí a jiné než strojní vybavení

Zhotovitel poskytne na své náklady veškeré potřebné nářadí (včetně drobného strojního) a vybavení jiné než 
strojní, vybavení pro vyměřování a ochranné oděvy, ochranné kryty a vše, co je potřebné pro řádné provádění a 
ochranu Díla atd., včetně schválených teploměrů zaznamenávajících maximální a minimální teplotu tam, kde 
Objednatel stanoví požadavek sledování teploty během postupu prací.

14.24 Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a hygienické předpisy
14.24.1 Zhotovitel ve vztahu k osobám, které používá k provádění Díla, odpovídá za dodržování všech 

Závazných i obecně platných předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Závazných 
i obecné platných předpisů týkajících se hygieny. Zhotovitel nese odpovědnost za jakékoliv škody či 
újmy vzniklé v důsledku porušení povinnosti uvedené v tomto článku. Každý pracovní úraz a provozní 
nehodu oznámí Zhotovitel mimo orgány dané zákonem neprodleně i Objednateli.

14.24.2 Zhotovitel bude pravidelně či na základě požadavku Objednatele nebo bezpečnostního koordinátora 
Objednatele a za jeho účasti provádět kontroly dodržováni pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci bezpečnostním technikem Zhotovitele, jehož jméno, adresu a telefonní číslo oznámí bez 
zbytečného odkladu Objednateli po uzavření této Smlouvy. O těchto kontrolách provede zápis, který 
předá Objednateli.

14.24.3 V případě porušení povinností uvedených v tomto článku je Objednatel oprávněn přerušit práce 
Zhotovitele a mimo to Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu uvedenou v příloze ke Smlouvě o 
dílo a právo pozastavit úhrady na Cenu díla do doby než Zhotovitel odstraní zjištěný nedostatek. 
Přerušení prací z důvodu porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezakládá 
důvod k prodloužení termínů stanovených pro provádění Díla ani vznik nároku na zvýšení Ceny díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu Objednatele odvolat ze Staveniště zaměstnance, který porušil 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

14.24.4 Všechny osoby na Staveništi musí mít ochrannou přilbu. Objednatel může vykázat ze stavby osoby, které 
se výše uvedeným neřídí a veškeré náklady tím vzniklé jdou k tíži Zhotovitele. Současně je oprávněn 
požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků Zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně, 
bezpečnosti práce a požití alkoholu.

14.25 Zajištění Staveniště
14.25.1 Zhotovitel je povinen až do vydání Osvědčení o dokončení na své náklady přijmout veškerá potřebná 

opatření, zejména zajištění ochranné a strážní služby, k ochraně předmětu Díla, materiálu, výrobků, 
zařízení a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálu, zařízení a věcí Poddodavatelů před 
poškozením, zničením nebo odcizením.

14.25.2 Zhotovitel je povinen každý den po ukončení činnosti zajistit, aby pracoviště bylo ponecháno ve stavu 
neohrožujícím bezpečnost.

14.25.3 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škodu, která vznikne v důsledku poškození, zničení nebo ztráty 
věcí potřebných pro provádění Díla, zařízení, materiálu, osobních věcí osob použitých k provádění Díla 
a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálu, zařízení a věcí Poddodavatelů.
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14.26 Protipožární opatření

14.26.1 Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění Díla veškeré Závazné i obecně platné předpisy 
týkající se protipožární ochrany a mimo to veškerá nařízení Objednatele nad rámec obecně platných 
předpisů, která budou sdělena Zhotoviteli dohodnutou formou. Před zahájením prací je Zhotovitel 
povinen pro Staveniště zpracovat:

plán požárního nebezpečí;

plán školení a odborné přípravy požárních hlídek a všech zaměstnanců; 

požární a evakuační plán;

plán preventivních prohlídek a kontrol (včetně jmenování zodpovědných osob); 
seznam požárních hlídek;

seznam pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím; 

požární knihu; a

zajistit dostatečný počet hasicích přístrojů včetně jejich pravidelné kontroly.
14.26.2 Zhotovitel nesmí na Staveništi pálit odpad nebo nepotřebný materiál, ani zakládat otevřený oheň.

14.26.3 Zhotovitel přijme a bude průběžně prosazovat v souladu se Závaznými předpisy dodržování všech 
potřebných opatření pro zamezení vzniku požárů, včetně vybavení hasicími přístroji a pokyny pro jejich 
použití.

14.26.4 Zhotovitel přijme a bude dodržovat v souladu se Závaznými předpisy zvláštní opatření pro manipulaci s 
tlakovými lahvemi, topidly a podobnými nebezpečnými zařízeními nebo věcmi. Zhotovitel nesmí na 
Staveništi používat nekrytá elektrická zařízení pro ohřev sálavým teplem, plynové ohřívače ani ohřívače 
na tekutá paliva v blízkosti hořlavých materiálů.

14.26.5 Zhotovitel musí dbát na to, aby se na Staveništi nehromadily hořlavé odpady a neskladovaly hořlavé 
kapaliny a plyny v množství větším, než je množství potřebné pro denní spotřebu.

14.26.6 Zhotovitel bude na své náklady zajišťovat čerpání vody z výkopů, bude-li to vyžadovat situace.
14.26.7 Kouření na Staveništi je povoleno pouze ve vymezeném a označeném prostoru, který se nesmí nacházet 

v blízkosti hořlavých materiálů.

14.26.8 Zhotovitel nesmí postavit žádný dočasný objekt, skladiště nebo podobné zařízení na Staveništi, pokud 
není provedeno z nehořlavých materiálů. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit na základě 
pokynu ze Staveniště jakýkoli objekt, který neodpovídá tomuto požadavku.

14.26.9 Hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce je povinen v pravidelných intervalech, které stanoví 
Objednatel, kontrolovat, zda jsou vypnuty všechny elektrické vypínače, uhašeny plameny a zda nikde 
nedoutná žádný stavební odpad či se nevyskytuje jiné nebezpečí, které by mohlo mít za následek 
vzplanutí ohně.

14.26.lOZhotovitel je povinen udržovat veškeré požární únikové cesty v bezvadném stavu, tzn. zajišťovat jejich 
průchodnost, řádnou úroveň osvětlení a udržovat v řádném stavu rozvody elektrické požární signalizace.

14.26.11 Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá protipožární opatření se uplatňují na Staveništi i v době, kdy není 
prováděno Dílo, např. v noci, o víkendech a v době svátků.

14.27 Používání výbušnin
Veškeré používání výbušnin je zakázáno.

34.28 Používání Staveniště pro jiné účely

Zhotovitel nesmí Staveniště využívat pro žádný jiný účel, než pro provádění Díla.
14.29 Jeřáby

Všechny auto- nebo jiné jeřáby potřebné pro provedení prací zajistí na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel zajistí,
že nebude používán žádný takový jeřáb v nevyhovujícím technickém stavu nebo způsobem, který je v rozporu se
Závaznými předpisy.

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)

(0
(g)
(h)
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1430 Informační tabule

14.30.1 Zhotovitel nesmí umístit na Staveništi žádné informační tabule bez předchozího písemného schválení 
jejich podoby a umístění Objednatelem.

14.30.2 Před zahájením prací Objednatel zřídí na své náklady podle pokynů Objednatele tabuli s informacemi o 
projektu podle podmínek uvedených v Příloze č. 8 k SOD, kterou bude Zhotovitel na své náklady v 
průběhu prací udržovat a pravidelně čistit. Bude-li nutné, aby Zhotovitel tuto tabuli přemístil kvůli 
pokračování prací nebo aby zabránil jejímu zakrytí, je Zhotovitel povinen přemístit tabuli na nové místo 
podle pokynů Objednatele. V případě že Dílo je financováno z dotačního zdroje, je zhotovitel povinen 
dále zřídit též informační tabuli na své náklady přesně podle podmínek dotačního zdroje.

14.31 Vybavení Zhotovitele
14.31.1 Zhotovitel zajistí, aby v kanceláři Hlavního stavbyvedoucího na Staveništi byl funkční telefonní přístroj 

a kopírovací nebo jiné multifunkční zařízení, a to až do doby Dokončení díla, které budou bez poplatku 
k dispozici Objednateli a jeho pověřeným zástupcům. Zhotovitel bude hradit na své náklady veškeré 
poplatky a úhrady spojené s provozem těchto zařízení.

14.31.2 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pro všechny pracovníky a osoby použité k provádění Díla 
potřebné sociální zázemí, zejména šatny, záchody a umývárny, které musí udržovat funkční a čisté po 
celou dobu provádění Díla.

14.31.3 Ve všech kancelářích Zhotovitele na staveništi musí být zřetelně umístěna telefonní čísla tísňového 
volání a další údaje stanovené Závaznými předpisy.

14.31.4 Zhotovitel zajistí, aby v prostoru zařízení Staveniště byla po celou dobu výstavby k dispozici zasedací 
místnost alespoň o velikosti 20 m2.

1432 Právo přístupu na Staveniště

Objednatel a všechny jím pověřené subjekty a subjekty oprávněné dle Smluvních dokumentů mají volný přístup 
na Staveniště kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, včetně provádění vlastních prací. Rozsah těchto oprávnění a jeho 
změny budou oznámeny Zhotoviteli předem. Tyto osoby budou Zhotovitelem poučeny o bezpečnosti na Staveništi 
a budou se řídit bezpečnostními pravidly.

1433 Geotechnický dozor

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací Díla na své náklady přizvat oprávněnou osobu jako geotechnický 
dozor. Tato osoba bude schvalovat geotechnické parametry dosažené na kontrolované vrstvě bezprostředně před 
pokládkou další vrstvy.

ČLÁNEK 15
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLU

15.1 Vlastnické právo k Dílu a nemovitostem

15.1.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu provádění Díla Objednatel.

15.2 Vlastnické právo k věcem tvořícím Dílo

Vlastnictví k věcem, které jsou určeny k provedení Díla a které neobstaral Objednatel, přechází na Objednatele 
okamžikem jejich zabudování do Díla, nebo dochází-li pro účely jejich zabudování do Díla k jejich zpracování, 
již dnem takového zpracování. Vlastnictví k věcem, které se stanou součástí Díla, ale nezabudovávají se do něj, 
přechází na Objednatele dnem jejich trvalého umístění do Díla.

153 Zacházení s nezabudovanými věcmi určenými pro provádění Díla
Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními 
určenými k provedení Díla jinak, než v souladu se Smluvními dokumenty a pokyny Objednatele. Zejména nesmí 
bez předchozího souhlasu Objednatele odstraňovat nezabudované materiály, výrobky nebo zařízení určené k 
provedení Díla ze Staveniště.
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ČLÁNEK 16
ŠKODY ZPŮSOBENÉ OSOBÁM A MAJETKU

Odpovědnost za škodu během provádění Díla
Zhotovitel nese odpovědnost za a nebezpečí veškeré škody na Díle, materiálech, výrobcích a zařízeních k 
provedení Díla od Termínu zahájení do Dokončení díla, kdy tato odpovědnost a nebezpečí přechází na 
Objednatele.

16.2 Náhrada škody Zhotovitelem
Vznikne-li jakákoliv škoda nebo újma na Díle nebo jeho části, na materiálech, výrobcích nebo zařízeních pro 
provedení Díla v průběhu období, během kterého nese Zhotovitel nebezpečí škody, a to z jakéhokoliv důvodu, 
odstraní Zhotovitel na svůj náklad vzniklou škodu tak, aby Dílo odpovídalo ve všech ohledech Smluvním 
dokumentům.

163 Odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám
16.3.1 Zhotovitel nahradí veškeré škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje a další újmu (včetně újmy na zdraví 

nebo na životě), které vznikly třetím stranám nebo které třetí strany utrpěly z důvodů realizace Díla, 
činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s nimi.

16.3.2 Zhotovitel si je vědom charakteru Staveniště a s ohledem na chodce a jiné účastníky silničního provozu 
a návštěvníky a zavazuje se učinit veškeré nezbytné kroky k prevenci jakýchkoliv zranění. V tomto 
ohledu nese veškerou odpovědnost a vypořádá veškeré nároky vznesené třetími osobami vůči 
Objednateli.

16.4 Odškodnění Objednatele
Zhotovitel vypořádá nároky třetích osob vznesené proti Objednateli a jakýmkoliv jeho zástupcům (včetně 
Vedoucího projektu a Technického dozoru) a nahradí veškeré škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje, které 
vznikly Objednateli a jakýmkoliv jeho zástupcům nebo které Objednatel a/nebo jeho zástupci utrpěli z důvodů 
činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s ní.

16.1

ČLÁNEK 17 
POJIŠTĚNÍ

17.1 Všeobecné požadavky na pojištění
V tomto článku „pojišťující strana" znamená u všech typů pojištění stranu odpovědnou za uzavření a udržování 
pojištění stanoveného v SoD, čl. 11, tj. zhotovitele.
Kdykoli je pojišťující stranou zhotovitel, bude každé pojištění uzavřeno s pojistiteli za podmínek, které budou ve 
shodě s ustanoveními SoD, čl. 11.
Platby podle každé pojistné smlouvy proti ztrátě nebo škodě budou poskytovány v české měně a budou použity 
k nápravě ztrát nebo škod.
Zhotovitel předloží před započetím Díla objednateli:
a) důkazy, že pojištění podle tohoto článkuje v platnosti, a
b) kopie pojistných smluv k předmětným pojištěním, tj. Pojištění stavby a vybavení zhotovitele 
a Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku.
Když je zaplaceno pojistné, předloží pojišťující strana důkaz o zaplacení druhé smluvní straně.
Jestliže pojišťující strana neuzavře a neudrží v platnosti některé pojištění, které má podle Smlouvy o dílo uzavřít 
a udržovat, nebo neposkytne uspokojivé důkazy a kopie pojistných smluv v souladu s tímto článkem, může druhá 
strana uzavřít pojištění na odpovídající krytí a zaplatit splatné pojistné, které bude poté předloženo k úhradě 
pojišťující straně, resp. o takto ponížena výše platby za dílo.
Povinnosti, závazky nebo odpovědnosti zhotovitele podle Smlouvy o dílo nejsou ničím omezeny. Veškeré 
nepojištěné částky a částky neodškodněné pojistiteli budou ktíži zhotovitele v souladu svýše uvedenými 
povinnostmi. Jestliže pojišťující strana neuzavře a neudržuje v platnosti pojištění, které je k dispozici, a podle 
Smlouvy o dílo se vyžaduje, aby bylo uzavřeno a udržováno, a druhá strana ani neschválí vypuštění, ani neuzavře 
pojištění, které by poskytovalo krytí v případě tohoto neplnění, budou veškeré peníze, které by podle tohoto 
pojištění měly být odškodněny, zaplaceny pojišťující stranou.

31



Pojištění stavby a vybavení zhotovitele

Pojišťující strana pojistí stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci zhotovitele na neméně než plnou 
náhradu nákladů včetně nákladů na demolici, odstranění suti a odborné honoráře a ušlý zisk. Toto pojištění bude 
v platnosti ode dne převzetí staveniště do data řádného převzetí díla.
Pojišťující strana pojistí vybavení zhotovitele na neméně než jejich plnou novou hodnotu bez srážky za opotřebení, 
včetně dodávky na staveniště. Pro každou položku vybavení zhotovitele bude pojištění v platnosti od doby 
přepravy na staveniště až do doby, kdy již není dále potřeba jako vybavení zhotovitele.
Není-li v SoD nebo těchto podmínkách uvedeno jinak, pojištění podle tohoto článku: 

bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako pojišťující stranou,
bude uzavřeno na jména obou stran, které budou společně oprávněny dostávat platby od pojistitelů, 
přičemž platby budou přidělovány stranám pouze za účelem nápravy ztráty nebo škody, 
bude krýt všechny ztráty a škody z jakékoliv příčiny, pokud se nejedná o vinu objednatele.

17.2

a)
b)

c)

17.3 Pojištění proti zraněni osob a škodám na majetku
Pojišťující strana pojistí odpovědnost každé ze stran za ztrátu, poškození, smrt nebo tělesné zranění, které by 
mohlo postihnout jakékoliv fyzické vlastnictví (kromě věci pojištěných podle článku 17.2 (Pojištěni stavby 
a vybaveni zhotovitele)) nebo kteroukoliv osobu (kromě osob pojištěných podle článku 17.4 (Pojištění 
zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele)), které může vyplynout z plnění Smlouvy o dílo 
zhotovitelem a k němuž došlo před řádným převzetím díla.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, pojištění specifikované v tomto článku: 
bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako pojišťující stranou, 
bude uzavřeno na jména obou stran,
bude rozšířeno tak, aby krylo odpovědnost za veškeré ztráty a škody na fyzickém majetku objednatele, 
vzniklé při plnění Smlouvy o dílo, a

Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele

Zhotovitel uzavře a bude udržovat pojištění odpovědnosti za ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo zranění 
kterékoli osoby zaměstnané u zhotovitele nebo kohokoli jiného pracujícího pro zhotovitele.

a)
b)
c)

17.4

ČLÁNEK 18
PRŮMYSLOVÁ, AUTORSKÁ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA

18.1 Práva ve prospěch Objednatele

18.1.1 Zhotovitel tímto převádí na Objednatele v celém rozsahu práva vyplývající z Dokumentace připravované 
Zhotovitelem (včetně, v maximálním rozsahu, v němž to umožňují Závazné předpisy, vlastnických práv, 
autorská práva včetně práva k užití této dokumentace a práva tuto dokumentaci měnit). Zhotovitel 
poskytuje touto Smlouvou Objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům užívání Dokumentace 
připravované Zhotovitelem i dalším autorským dílům vytvořeným v souvislosti s prováděním Díla 
(„Autorské dflo“). Objednatel je tímto mj. výslovně oprávněn Autorské dílo použít k realizaci Díla, 
zejména pro vyhotovení jakékoliv další projektové dokumentace, získání příslušných stavebních 
povolení a kolaudace Předmětu díla. Objednatel je rovněž oprávněn z dokumentace tvořící Autorské dílo 
činit úplné i částečné kopie, zpřístupnit ji třetí osobě anebo na třetí osobu převést práva, která Objednatel 
řádně nabývá v souladu s tímto ustanovením.

18.1.2 Licence dle tohoto čl. 18 (Průmyslová, autorská a související práva) je poskytnuta v neomezeném 
rozsahu a na dobu neurčitou. Úplata za takovou licenci a případná další oprávnění k Autorskému dílu 
poskytnutá podle Smlouvy o dílo a těchto VSP je plně obsažena v Ceně díla a nebude již žádným 
způsobem dodatečně navyšována. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence podle tohoto článku 
zcela nebo zčásti postoupit či převést či jinak poskytnout třetí osobě (včetně podlicence), a to bez 
jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na dodatečnou kompenzaci. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně na výzvu Objednatele podepsat veškerou dokumentaci potřebnou nebo přiměřeně
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požadovanou Objednatelem k takovému převodu či postoupení. Objednatel není povinen poskytnutou 
licenci využít.

18.1.3 Objednatel je oprávněn na základě výlučné licence poskytnuté dle tohoto čl. 18 (Průmyslová, autorská 
a související práva) k tomu, aby Objednatel či třetí osoba určená Objednatelem v mezích, ve kterých jim 
to do maximální možné míry umožňuje autorský zákon Autorské dilo, či jakoukoliv jeho část měnili, 
zpracovali, rozpracovali a/nebo zapracovali do jiného díla, použili Autorské dílo Či jeho část vcelku i 
částečně jako podklad pro jiná případná díla.

18.1.4 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že postupem Objednatele podle tohoto článku nedojde k neoprávněnému 
zásahu do osobnostních práv autora/ů Autorského díla. Zhotovitel se zavazuje obstarat od všech autorů 
Autorského díla souhlasy s postupem Objednatele dle tohoto článku a licenci v odpovídající formě a 
obsahu, a zavazuje se na výzvu bezodkladně poskytnout Objednateli originály těchto souhlasů.

18.1.5 Zhotovitel prohlašuje, že upravil vztahy s autory ohledně Autorského díla tak, že je oprávněn uzavřít 
licenční smlouvu, která je obsažena v tomto článku, a zavazuje se bezodkladně na výzvu poskytnout 
Objednateli o výše uvedeném písemný doklad.

18.1.6 Zhotovitel není oprávněn použít Autorské dílo či jakoukoliv jeho část zhotovenou dle této Smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani v případě pozměnění Autorského díla. Objednatel 
je oprávněn použít Autorské dílo, jeho část či jakoukoliv dokumentaci, zhotovenou dle Smluvních 
dokumentů, v rámci své prezentace, bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakoukoliv 
kompenzaci. Autor je oprávněn Dílo bezplatně užít k vlastní prezentaci, k propagaci své autorské tvorby 
a podobně.

Odpovědnost za porušení
Zhotovitel je odpovědný za jakékoliv nároky třetích stran z autorských, průmyslových či obdobných práv 
uplatněných k Autorskému dílu s výjimkou nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Autorského díla 
provedené Objednatelem či třetí osobou na žádost Objednatele. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost 
veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob a nahradí Objednateli 
a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady či jiná plnění, Škody a újmy, které Objednateli vzniknou v souvislosti 
s takovými nároky třetích osob z autorských či obdobných práv či obranou proti nim.

Práva od Poddodavateiů
Zhotovitel se zavazuje nejpozději současně se sjednáním jakéhokoliv Poddodavatele zajistit udělení práv, 
souhlasů a licence Objednateli ve formě a obsahu tohoto čl. 18 (Průmyslová, autorská a související práva) i od 
daného Poddodavatele a autorů pro něj pracujících ve vztahu kjakýmkoliv autorským dílům jimi vytvořeným 
v souvislosti s Dílem.

18.2

18.3

ČLÁNEK 19
ODSTOUPENÍ; DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELEM

19.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo Objednatelem 
19.1.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, pokud:

Zhotovitel nesplní jakýkoliv Uzlový bod výstavby; nebo

Zhotovitel přeruší nebo zpomalí realizaci Díla tak, že je zřejmé, že takovým postupem nebude 
splněn termín pro jakýkoliv Uzlový bod výstavby a přes písemné upozornění nesjedná nápravu; 
nebo

Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou ve Smluvních dokumentech a/nebo v 
Závazných předpisech a toto porušení nenapraví ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy 
Objednatele k nápravě takového porušení; nebo
Zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv povinnosti uvedené ve Smluvních 
dokumentech a/nebo v Závazných předpisech; nebo
Zhotovitel nejpozději ve lhůtě stanovené Objednatelem nevypořádá vůči Objednateli vznesené 
nároky z titulu náhrady Škody; nebo

Zhotovitel na sebe podá nebo je na něj odůvodněně třetí osobou podán insolvenční návrh, návrh 
na výkon rozhodnutí nebo jiný exekuční návrh, bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o jeho

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(0
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úpadku nebo o prohlášení konkurzu, Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo učiní jakýkoliv krok 
směřující k likvidaci.

19.1.2 Odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatele bude účinné okamžikem doručení písemného 
oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

19.1.3 Po odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatele:

Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště v den určený v oznámeni o odstoupení od Smlouvy o 
dílo a tentýž den vrátit Objednateli veškeré Smluvní dokumenty (s výjimkou Smlouvy o dílo), 
které mu byly předány Objednatelem;

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady a výdaje a další škodu a újmy, které 
vznikly Objednateli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy o dílo;

Objednatel je oprávněn pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli a učinit jakékoliv opatření, jaká 
sám uzná za nezbytná k Dokončení díla;

pokud to Objednatel bude požadovat, bude Zhotovitel povinen na své náklady zajistit, aby na 
Objednatele nebo na třetí osobu jím určenou byla postoupena veškerá práva z jednotlivých a/nebo 
ze všech smluv Zhotovitele se Poddodavateli, které byly uzavřeny v souvislosti s prováděním Díla 
včetně (bez omezení) práva z vad;

Zhotovitel nesmí bez souhlasu Objednatele odstranit ze Staveniště žádné předměty, zejména 
materiály a výrobky, ať zabudované nebo nezabudované do Předmětu díla, dočasné stavby či 
konstrukce a strojní zařízení; a

požádá-li o to Objednatel, přejdou jím vybrané nezabudované materiály, výrobky či zařízení 
určené k provedení Díla na Staveništi odstoupením od Smlouvy o dílo do jeho vlastnictví, přičemž 
v takovém případě bude mít Zhotovitel právo na zaplacení těchto materiálů ve výši ocenění dle 
Výkazu výměr.

Účinky odstoupení od Smlouvy o dílo

Odstoupením od Smlouvy o dílo nezanikají nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, 
ustanovení o smluvních pokutách a dalších zajišťovacích institutech uvedených v této Smlouvě a jiné nároky Stran 
vzniklé před odstoupením, které mají dle své povahy a účelu přežít odstoupení včetně (i) veškerých práv 
Objednatele z vad Díla vůči Zhotoviteli v rozsahu jeho realizace k okamžiku účinnosti odstoupení od této Smlouvy 
včetně práva na držení a použití pozastávek z Ceny díla a/nebo práv z a (ii) veškerých práv k Autorskému dílu dle 
čl. 18 (Průmyslová, autorská a související práva) těchto VSP.

Informační povinnost

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli skutečnost, že byl podán (i) insolvenční návrh na Zhotovitele do 
dvaceti čtyř (24) hodin od jeho podání a (ii) návrh na výkon rozhodnutí nebo jiný exekuční návrh do tří (3) 
Pracovních dnů od jeho podání.

Důsledky porušení povinnosti Zhotovitele

Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení Smluvních dokumentů je Objednatel v případě porušení jakékoliv 
povinnosti Zhotovitele stanovené ve Smluvních dokumentech nebo na jejich základě nebo v pokynech či 
instrukcích Objednatele v souvislosti s realizací Díla a/nebo odstraňovaní vad a nedodělků, pokud takové porušení 
nebude Zhotovitelem napraveno v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem (která však nebude nikdy delší než 
patnáct (15) dnů a nemusí být vůbec udělena, pokud je zřejmé, že porušení nelze v takové lhůtě zcela napravit 
neboje Zhotovitel nenapraví), oprávněn:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

<f)

19.2

19.3

19.4

19.4.1 udělit Zhotoviteli instrukci, aby přerušil realizaci Díla nebo jeho části;

19.4.2 pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli včetně Dílčích plateb;
19.4.3 převzít Staveniště nebo jeho část od Zhotovitele;

19.4.4 požadovat, aby Zhotovitel na vlastní náklady provedl Pasportizaci nebo zajistit provedení této 
pasportizace na náklady Zhotovitele; a/nebo

19.4.5 zajistit realizaci doposud nerealizované části Díla (zcela nebo zčásti) třetí osobou na náklady Zhotovitele.
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Práva Objednatele dle tohoto čl. 19.4. VSP jsou stanovena kumulativně, tj. vedle jakýchkoliv jiných práv 
Objednatele souvisejících šlakovým porušením stanovených ve Smluvních dokumentech a je zcela na 
Objednateli, kteráž práv, jež má k dispozici využije, v jakém sledu a kombinaci.

ČLÁNEK 20 
SMLUVNÍ POKUTY

20.1 Splatnost smluvních pokut
Smluvní pokuty budou zaplaceny Objednateli vždy do pěti (5) dnů od výzvy Objednatele, jinak je Objednatel 
oprávněn pohledávky na zaplaceni těchto smluvních pokut započíst proti pohledávkám Zhotovitele vůči 
Objednateli.

20.2 Náhrada škody
Právo na zaplacení smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě o dílo nemá dopad na ani jinak neomezuje právo 
Objednatele žádat náhradu škody vztahující se k porušení povinnosti, na niž se uplatnila smluvní pokuta, v plné 
výši.

ČLÁNEK 21 
ZÁPOČET

21.1 Zákaz zápočtu Zhotovitele

Zhotovitel není oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli proti jakékoliv pohledávce 
Objednatele vůči Zhotoviteli.

21.2 Povolení zápočtu Objednatele
Objednatel je oprávněn započítat svojí splatnou pohledávku vůči Zhotoviteli.

ČLÁNEK 22 
POSTOUPENÍ

22.1 Zákaz postoupení Zhotovitele

Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést ani jinak disponovat se svými právy a/nebo 
povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

22.2 Povolení postoupení Objednatele
Objednatel je oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést nebo jinak disponovat s kterýmikoliv svými 
právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez dalšího. Zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas s takovým 
postoupením, zastavením a/nebo jinou dispozicí a zavazuje se podepsat a doručit veškeré dodatky či jiné 
písemnosti potřebné za účelem dosažení platnosti a účinnosti a nezpochybnitelnosti takové dispozice.

ČLÁNEK 23 
KOMUNIKACE

23.1 Komunikace
Jakákoliv sdělení, korespondenci nebo jakoukoliv komunikaci týkající se Smlouvy o dílo a dalších 
Smluvních dokumentů a/nebo realizace Díla („Oznámení") bude Zhotovitel činit písemně, v českém 
jazyce, a bude je doručovat Vedoucímu projektu, nestanoví-li tyto OP a/nebo Objednatel kdykoliv 
výslovně jinak. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel je oprávněn požadovat, aby 
Zhotovitel všechna nebo určitá Oznámení doručoval současně Objednateli, Vedoucímu projektu. 
Technickému dozoru a/nebo Cenovému konzultantovi.

23.1.2 Pokud tak stanoví Objednatel, budou Oznámení mezi Zhotovitelem na straně jedné a Objednatelem, a 
kterýmkoliv jeho smluvním partnerem (včetně Vedoucího projektu, Technického dozoru a Architekta) 
na straně druhé formalizována tak, že bude vedena podle pokynů Objednatele na standardních

23.1.1
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Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny
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REKAPITULACE STAVBY
170726

TV Koloděje
Kód:
Stavba:

KSO:
„ Místo:

CC-CZ:
Datum:Praha Koloděje 26.7.2017

IČ:Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 

Projektant:

DIČ:

IČ: 18626084 
CZ18626084DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena ber DPH 44 920 000,00

Sa2ba dané 
21,00% 
15,00*

Základ daně 
44 920 000,00

Výše dané 
9 413 200,00DPH Základní

0,00 0,00snížena

CZK 54 353 200,00Cena s DPH v
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 170726

Stavba: TV Koloděje

Místo: Praha Koloděje

MHMPOTV, Vyšehradská 51.128 00 Praha 2 
EKIS, spoL sr.o., Náchodská 2421,193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017
Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

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

Náklady stavby celkem 44 920 000,00

18 770 000,00 
9 323 165,49
4 529 070,32 
2 959 617,94

629 325,54 
919 233,67 
285918,02

5 321 452,78
1 009 381,82
2 130 077,57 

690 108,50
1 291 884,89
3 454 392,32 
1 451 786,68
1 650 843,72 

351 761,72 
670989,41

26150 000,00 
13 511 604,40
4 401 834,26
2 022 238,77
3 541 460,62 
1 910 525,60
1 264 286,09 

139 546,54 
231 712,52

7 537 224,52
2 576 322,37 

960 256,10 
827 058,19 
782 693,12

1 996 908,84 
393 985,90

4 336 357,60 
854 976,54

1 004 291,14 
1 336 546,96 
1 140 542,96 

764 813,48

54 353 200,00

22 711 700,00 
11 281 030,24
5 480175,09
3 581 137,71 

761 483,90
1 112 272,74 

345 960,80
6 438 9S7.86
1 221 352,00
2 577 393,86 
1 077 031,29 
1 563 180,72
4 179 814,71 
1 756 662,12
1 997 520,90 

425 631,68 
811 897,19

31 641 500,00 
16 349041,32
5 326 219,45
2 446 908,91
4 285 167,35
2 311 735,98 
1 529 786,17

168851,31 
280 372,15 

9 120 041,67
3 117 350,07 
1 161 909,88
1 000 740,41 

947 0S8.68
2 416 259,70 

476 722,94
5 246 992,70 
1 034 521,61 
1215192,28 
1 617221,82 
1 380 056,98

925 424,31

0009 Etapa 0009 
Komunikace 

ul. Podzámecká 
ul. K Jízdárně 
ul. Kosinů 
ul. Synkovická 
ul. Úvozová 

Dešťová kanalizace 
ul. Podzámecká 
ul. K Jízdárně (řad A) 
ul. U Kosinů 
ul. Synkovická 

Splašková kanalizace 
ul. Podzámecká 
ul. K Jízdárně 
ul. Synkovická 

Vedlejší a ostatni náklady 
Etapa 0010 

Komunikace 
ul. Kvasinská • větev A 
ul. Bohdašfnská - větev B 
ul. K Slbřlně • větev C 
ul. Kounovská • větev D 
ul. Dobřanská - větev E 
chodník I - D2
chodník II ul. Podzámecká - D2 

Dešťová kanalizace 
u(. Kvasinská 
ul. Dobřanská 
ul. Kounovská 
ul. Bohdašinská 
ul. K Sfbřlně
ul. Podzámecká (pouze část chodnfku) 

Splašková kanalizace 
ul. Kvasinská 
ul. Dobřanská 
ul. Kounovská 
ul. K Sibřině

Vedlejšf a ostatni náklady

STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
S0upi5
Soupis
Soupis
Soupis
STA

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
S0upi5
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

SO01
SO 01a 
SO 01b 
SO 01c 
SOOld 
SOOle 

$002 
SO 02a 
SO 02b 
SO 02c 
SO 02d

SO03 
SO03a 
SO 03b 
SO 03c

VON
0010

5001 
SOOla 
SO 01b 
SO 01c 
SO01d 
SO01e 
SOOlf 
SOOlg

5002
SO 02a 
SO 02b 
SO 02c 
SO02d 
SO Ože 
SO 021

5003
SO 03a 
SO 03b 
SO03c 
SO 03d

VON

Strana 2 2 146



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 - Etapa 0009
Soupis:

5001 - Kammlkace 
Úroveň 3:

SO Ota - ul. Podzámecká

KSO: CC-CZ:
Datum:Misto: Praha Koloděje 26.7.2017

IČ:Zadavatel:
MHMP 0TV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 DIČ:

IČ:Uchazeč: 18626084
CZ18626084DIČ:EKIS, spol. s r,o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 529 070,32
Základ daně 
4 529 070,32

Sazba daně 
21,00* 
15,00%

Vysedané 
951 104,77DPH základní 

snížená 0.00 0,00

Cena s DPH v CZK 5 480 175,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:

S001 - Komunikace
Úroveň 3:

SO 01a • ul. Podzámecká

Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV

4 529 070,32 
4 529 070,32

I - Zemni práce 287 533,28

2 - Sanace zeminy 201 706,77

5 • Komunikace 2 783 309,84

9 • Ostatní konstrukce a préee-bourání 806 368,85

997- Přesun sutě 420 844,01 
29 307,57998 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:

SOOI • Komunikace

Úroveň 3:
SO 01a • ul. Podzámecká

Místo: Praha Koloděje

MHMP 0TV, Vyšehradská 5t, 128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017
Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty J.cena
IC2K1

Pč Cenová
soustava

K6d Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]Ě

Náklady soupisu celkem 4 529 070,32

d HSV Práce a dodávky HSV 
Zemni práce

4 529 070,32 
287 533.28o 1

K 1131061511 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva m2 42,000 1 806,00 CS ÚRS 20170243,00

Rozebrání dlažeb a díků komunikaci pro pésí, vozovek a ploch s přemistěnfan bnot na $MáAu na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní pros trojek vozovek a ploch, s jakoiicolív výplní 
spár v plose Jednotlivé do 50 mž z velkých kostek s ložem z kameniva

PP

W bdi 42,0 42,000
] 2 | K [u3107223 | Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 2 kameniva drceného tl 300 mm 42,0001 38,001 1 596,00|CSÚRS2017 02 [m2

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
* nalezením na dopravní prostředek v plose Jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hrubého cfrcenéto, 
o tl. vrstvy pres 200 do 300 mm

pp

W bdi 42,000
3 | K 11131072 24 [Odstraněni podkladu pl přes 200 mZ z kameniva drceného tl 400 mm m2 | 1 687,000| 48.00 80976.00|CS ÚRS 2017 02

Odstranění poAtadů nebo krytů « přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo
$ naložením na dopravní prostředek v ploše JeAotlfcě pres 200 m2 z kameniva hrubého drceného, 
o tl. vrstvy pres 300 do 400 mm

1687

PP

w asf l 687,000
| 4 | K j 113107242 |odstranéfri podkladu pl pres 200 ro2 živičných tl 100 mm 30,00 50610,00|CS ÚRS 2017 02mZ I 1 687,000

Odstranění podkladů nebo krytu s přemistěnán hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek v plose Jednotlivé pres 200 m2 živičných, o U. vrstvy pes 50 
do 100 mm

PP

W asf 1 687,000
| 5 [ K 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých sa.oool 40.001 3 52Q,00]CS ÚRS 2017 02 jm

Vytrhání otrub s vybouráním loze, $ přemístěním hmot na sklá Au na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obnAníků stojatých 
*dte stávajících obrubípřédpofclad 100% Ukvldace):"ia+I6*14+23*17

pp

w vo 88,000
l 6 | K [121101102 Isajmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 361,2001 10 113,60|CS ÚRS 2017 02 128,00[mj

SejmtAÍ omlce nebo lesní pudy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na
dočasné cl trvalé skládky se složením, na vzdálenost pres 50 do >00 m 
"plocha sejmuté omlce-stávájkn ze(.pás:'1806 
‘plocha nové zbudovaného zel, pásu:' 1097

sžpU2 

pp

w szp 1806,000 
1 097,000 

361,200

w zp
w

790,02 |C$ ÚRS 2017 02K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 7,980 99,00

Odkopávky a prokopávky nezapazené pro silníce 9 přemístěním výtop ku v příčných profilech na
vzdálenost do T5 m nebo » naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 
bdT0,19

PP

W 7,980

6 K 122202209 Příplatek k oAopávkám a pfokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 7,980 39,90 C$ ÚRS 2017025,00

Odkopávky a proto pávky nezapaiené pro silnice & přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tf. 3 
seiz

| 9 | K 1162308101 | Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypanlny z horniny tř, 1 až 4
Vodorovné přemístěni výkopáu nebo sypány po suchu na oteklém dopravním proseku, bez 
naloženi vyfccpku, eviek se složením bez rozhrnuli z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes SO do 
500m

PP

W 7,980

mí L S88,S80| 33.00[ 19 423,14[CS ÚRS 2017 02

PP

w 'mežldeponie'szph3.2.seJí 
"zpětný přesun omlce' zp'0,2 
Součet

Vodorovné přemístěni do 10000 m výkophu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístěni výkopáu nebo sypantny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku. aviak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 ai«na vzdálenost přes 9 000 4> 
10 000 m
(szp-zp)~0.2vsejz
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/šyporrfny z horniny tf. 1 až 4 ZKĎ1WO 
mpřes 10000 m. IQx 

369,180
219,400

............ 588,580 _
i m3 [ I49,780[

w
w

riof K~^270n05 18 872.28lcs_ÚRS 2017 02' J126,00

PP

w ski

1 497,800 8,00jCS U8S 2017 02 "]11 K 162701109 m3 10,00| 14 978

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostreAu. bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornkry tř. i až 4 ne vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších í započatých i 000 m
[nakládáni výkopku 2 horWn tf. t až4pres 100m3

Nakládáni, skládáni a překládáni nelehlého výkopku nebo sypaníny rakládání, mrezství přes 100 
m3, z hornin tf. 1 až 4
'naložení odtěžené zeminy* $2p*0,2+sejz 
'naložení o míče pro znovupouž) lf žp’0,2 
Součet 

ÍUložení sypanlny na ddádky

pp

| 12 | K 1167101102 ______ I "3 | 588.580f 27,«[ 15 891,66[CS~ÚRS 2017 02^]
PP

w 369,180
219,400
588,580

W
vy

13 | K 1171201201 748Š90]ČS ÚRS 2017 02 * j[ m3 149,78Ó[ Tw[
pp Uložení sypán kry na skládky
W Ski 149,780

J4 r"iT|l712012Í'l | Poplatek za uloženi odpadu ze sypanlny na skládce (skládkovné)
Uložení sypanlny poplatek za uložení sypanlny na skládce (skládtovnél

r:i 239,6481 110,00| 26 36t,28|cS ÚRS 2017 02
PP
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i PC Ty Cenová
soustava

J.cena
fCZKl

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]L P
w skl‘1,6 239,648

7 679,00 CS ÚRS 2017 0215 K 181301113 Rozprostřeni omice Cl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 mZ 1 097,000 7,00

Rozprostřeni a irovnáni omice v rovlné nebo ve svahu sklonu do 1:5 pH souvislé ploše přes 500 
m2, IL vrstvy přes 150 do 200 mm

pp

1097,000W zp

8 776,00 CS ÚRS 2017 0216 K 181411131 Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovlné a ve svahu do 1:5 m2 1 097,000 8,00

Zaleženi trávníku na půdě předem připravené plechy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovlné nebe na svahu do 1:5

PP

1097,000w zp

1645.5P|CS ÚRS 20)7 02~]17\ M 100572-1100 losřvpsmfo travní parková I ta 100,00116,455
pp osivo smés travní parková

20*0,015 16,485w

18| K 181951102 |úpcava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním i m2 | 3 951 Í00» | 6,00] 23 706,00|CS ÚRS201702
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tf, 1 až 4 se zhutněním
ab+vj+vjr+vjc*vjcr*zd*bd*vm*zp*vjzd

pp
w 3 951,000

D 2 Sanace 2em1ny 201 706,77
9 121,50 CS ÚRS 201702Odkopévky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 319 K 122202202 m3 608,100 15,00

Odkopévky a prokopávky nezapaieré pro sftníee s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s nalezením na dopravní prostředek v hornině tř 3 přes 100 do 1 000 mí

PP

‘v případě sanace (výměny) zeminy v akOvní 2ór\ě" (ab*zd)*0,3 608,100w san

1 216,20 CS ÚRS 2017 02Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost20 K 122202209 m3 608,100 2,00

Odkopévky a prokopávky nezapálené pro silnice s prembténím výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř, 3 Příplatek k cenám 2a 
lepivost heroiny tř. 3

PP

608,100w san

21 | K 162301101 [Vodorovné přemístěni do 500 m výkopbu/sypaniny 2 horniny tř-1 až 4 m3 | 608,I00| 13.00 7 905,30|CS ÚRS 2017 02

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složenku bez rozhrnuti Z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost pres 50 do 
500 m

PP

W *me2ldepon)e‘san 608,100

31 OiVlofcS ÚRS 2017 02 |22 | K |162701105 I Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/aypanlny z horniny tř. 1 až 4 608.100 51,00m3

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složenin bez rozhrnuti' z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 doPP
10 000 m

W 608,100san
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 2 horniny tř. 1 až 4 ZKD1000 
mores 10000 m. 10x__________________________________________________________

24 324,00 CS ÚRS 2017 0223 K 162701109 m3 6081,000 4,00

Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypaniny po Mhu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí Z homty tř. 1 až 4 na vzdále 
ceně za každých dalších i započatých i 000 m

PP k

| 24 | K 1167101102 |Haldádán1 výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 ir>3 608,100 11.00| 6689,10|CSÚRS 201702m3
Nakládáni, skládáni a překládáni neulehiého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4PP

W 608,100san

j 25 | K |171201201 Uložení sypaniny na skládky 608,100 2.00 1216,20|g ÚRS 201702m3
Uložení sypaniny na skládkyPP

608,100w san

21 405,12|CS ÚRS 201702 ][261 X [ 1712012!! | Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) ,... .TXI 972,9tó[ 22.00]
PP Uloženi sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 

san‘t.6w 972,960

[ 27 | K [213141112 Izřtzenl vrstvy z geotextIUe v rovině nebo ve sklonu do 1:5 ž do 6 m 2027,000[ 3.001 6081,00|CS ÚRS 201702m2
Zřízení vrstvy z geo textilie filtrační, separacní, odvodnovací, ochranné, výztužné nebo proderozní 
v rovlné nebo ve sklonu do 1:5, srky pres 3 do 6 m 
'separace pláně při výměně zeminy' ab*zd

lyómfge tříosé nopř.TENSÁf! TrlAx Ví léč

PP

w 8 2027,000
28[693210510 2 331 ,Q5o] 5.0ÓT 11655,25 |CS~ÚRS 2017 02m2

peomřiže tříosé 75 x 4 mPP
2 331,050W 8*1,15

81 Q80.6o[cS ÚRS 2017 02 ]29 | K |56485ini |Podkladze itěrkodrtě ŠD tl 150 4QS4,OCO| 20.00Ím2mm
Podklad ze štérkedrtl ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tL 150 mm 
'v případě sanace {výměny) zeminy v aktivní z6ně- Z*(ab*zd>

pp
4054,000w

0 5 Komunikace 2 783 309,84
~ 48 I60,00|CŽÚRS 2017 02 ]J m2f 30 | K "[564851111 Podklad ze žtěřkoďrtě ŽP ti 150 688,000mm

Podklad ze Štérkedrtl ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tL 150 mm 
'dle skladby konstrukce chodníků z bet. dlažby ul. Podzámecká :*461 
'dle skladby konstrukce chodníků 2 váp. mozaiky ul .Podzámecká:* 227 
Součet

pp
w bd 
w un>

461,000
227,000
688,000 

i "m2~ |" 2166,000[ ui,Oo[
w

K J56486I111 [podklad ze itěrkodrtě Sp tl 200 242592.00[CSÚSS2Ó1702 j31 mm
PodiUd ze štěrkodrti 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 200 mmPP

W ab 
W vj 
W vjr 
W vjc 
w v jer 
w vjzd 
vv zd

*dle skladby konstrukce asi .vozovky ul .Podzámecká :’1175 
"dle skladby konstrukce vjezdu -bet dlažba ul. Podzámecká: S9 
*dle skladby konstrukce vjezdů-betreliéf.dlažba ul.Podzámecká:~26 
'dle skladby konstrukce vjezdu-Madká dlažba COMCON ul.Podzámecká :*8 
*dle skladby konstrukce vjezdu*relief. dlažba COMCON ul. Podzámecká:*? 4 
‘dle skladby konstrukce vjezdu-zul. kostek ul.Podzámecká:*32 
*dle skladby konstrukce.vozovky z žul.dlažby ut.Podzámecká:*852 
Součet

{Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm

1 175,000
59,000
26,000
8,000

14,000
32,000

852,000
2 166,000W

[32 | K[564962111 L "T »5ÍÓM| '“■»E 138 876,0o[ČS ÚRS 2017 02

PoAlad 2 mecharrtdeyz 
po zhutnění U. 200 mm

kameniva MZK (mtoerální beton) $ rozprostřením a s hutněním,PP

W zd 852,000
Asfaltový beton vrstva poddadní ACP 16 {obalované kamenivo 0K$) tl 60 mm Š přes 3

33 K 565145121 318 425,00|CS ÚRS 2017 02m2 1 175,000 271,00
m
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo ttředvézrnrié • OKS) s rozprostřením 
a Zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění U. 60 mm

PP

ab 1 175,000w
_1M625.l»J«taJ20!702 ]Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm "J" m2 J Tl7S,000[ m,«i[34 I K 1567122111
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Ty J.cena
[CZK1

Cenová

soustava
PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]j>

fcvflUad ze smlsl sUnHené cementem SC bez dHatačnich spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
S/tO 4KSC li, po zhutněni 0.120 mm

PP

W ab 1 175,000
| 35 | K 1573211111 i Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70kg/m2 1 175,0001 13,00| 1S 275,Q0|CS ÚRS 201702m2

PP Pouto spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silrťčnlho, i nos tví' 0.60 kg/in2
W ab 1 175,000

| 36 | K |573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/mi 1 175,000| is.oo| 17625,00|cS ÚRS 201702m2
pp Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2
VY ab 1 175,000

Asfaltový baton vrstva obrusná AC011 (ABS) tř. II tl 40 mm i přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu_______

37 K 577134221 1 175,000 232 650,00 CS ÚRS 201702m2 198,00

Asfaltový beton vrstva ohnaná ACO 11 |A£S| s rozproMxerrm a se zhutněním z nemodirfcovanáho 
asfaltu v pruhu srky pres 3 m tr. II, pp zhutněni tí. 40 mm

PP

w ab 1 175,000

38 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 irm m2 852,000 349 320,00 CS ÚRS 2017 02410,00

Kladen/ dtaibyz kostek $ provedením lože do U. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a 
se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

PP

W Zd 852,000
39 | M |583601Š90 | kostka dlažební ve&á, žula velikost 15/17 třído I 353,5501 I 660,00 \ 636 903,00 |CS ÚRS 2017 02~~it

PP kostka dlažební velká, žula velkost 15/11 třída II šedá 
Poznámko k položce;
11» 2,4 m2

<2d/2,4n,0l

p

w 358,550
40| K |591241111 | Kladeni dlažby 2 kostek drobných 2 kamene na MC tl 50 mm 32,000| 400,00 12 OOO.OOjcS ÚRS201702m2

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl, 50 mm, s vyplněním spár, s drojim beraněrém a 
se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 2 kamene, do loze z cementové malty

PP

w vpd 32,000
41 \ M |S33601230 | kottka dtažebni drobná, Žub velikost 6/10 cm tl tř 1 810,00 |3,602t 6 631,62

Poznámka k položce:
11-3,$ ml 
lVpd/8,5)‘1,01

P

w 3,802

42 K 591442111 Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC 99 880,00 CS ÚRS 201702m2 227,000 440,00

Kladeni dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. 
do 40 mm z cementové malty

PP

W vm 227,000
43 \ M |56330010R |moro<Jto dložebnl, vápencová "pražská mozaiko’ £ \ 33,212] 4 950,00 j 789 749,40

W •předpoklad 6 m2 21t materiálu > 1% ztratné:* (vm/6)*1,01 38,212

44 K 598211122 Kladení zámkové dlažby komuiikací pro pěší tl 60 mm skupiny 8 pl do 300 m2 60391,00 CS ÚRS 2017 02m2 461,000 131,00

Kladem dUžby z betonových zámkových dazdtc komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo tčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrovánfan a se smetenén 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

PP

W bd 461,000
45 | M 1592453140 \ dlažba zámková 14x21x6 cm přírodní 474,3301 22f,00| 104 937,43 [CS ÚftS 2017 02ml

PP dlažba skladebná betonová zákleAil 20x20*6 cm přírodní
bd‘1,03w 474,830

46 K 596212222 Kladení zámkové dlažby pozemních kcrmrrikao tl 90 mm skupiny B pl do 300 m2 m2 65,000 11 815,00 CS ÚRS 2017 02139,00

Kladeni dlažby z betonových zái 
těženého nebo tbcenáho U. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutně ním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnicí d. 80 mm skupiny 6, pro plochy přes 100 do 300 m2

iruch komurikací s ložem z kamenha
PP

w Yl*v)r 85,000
I 47 I M 159245309/ jďožfca zdmkovd pro nevidomé 20 H 0x8 cm přírodní 295,001 7900. tO jm2 26,780

W vir*1,03 26,780
43 l M | $92453170 \ dlažba zámková 27x28x8 on přírodní 60,7701 277,00] 333,29 [CS ÚRS 201702 ]ml 16

PP dUlba skladebná betonová základní 20x20*8 cm přírodní
vj*1,03w 60,770
Kladeni betonové dlažby komunikací pro pěší do iože z cement malty vel do 0,09 m2
Plochy do 50 m2 49 K 596841120 m2 22,000 4 532,00 CS ÚRS 2017 02206,00

Kladeni dlažby z betonových nebo kamerdr 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem 2 cementové malty tl. do 30 mm 
velikosti dlaždic de 0,09 m2 |bez zámku), pro plochy do 50 mž

td pro pěší s vyplněním spár a se
PP

W vjc+vjcr 22,000
Potymerbetonová dlaždice tt,60 mm pro vymočení sfjndf. o varovných pásů • 
200/200/60 červená

50 M 59245001R m2 14,140 3 500,00 49490,00

W vjcr*1,01
Potymerbetonová Modká dlaždice tl.60 mm pro lemováni hmat.pásů ' 255/255/60 
černá 

14.140

51 M 5924S002G m2 6,060 3500,001 28260,00
vv vjc*1,01 8,080

| Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z betonových desek

Rigol dUžděný do lože z betonu prostého U. 100 mm, s vyplněnán a zatřením spár cementovou 
maltou z betonových desek jakékoliv velkosti 
•monolitický odvodňovací žlab:'23*0,1

[vyplnění spár mezi silničními díla živičnou zálivkou

J m252 I K 1597761111 1_357,00[Č5ÚŘS2017 02 '2,3001 590,00J
PP

W 2,300

1 „m I53 I K 1599141111 5UČj 612.0O1ČSÚB5 2017 0212,0001
PC Vyplnění spár mezi sflnleníml dílci Jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou 

'dle řezáni:' rw 12,000

0 9 Ostatní konstrukce a pržce-bourání 806 368,85
[Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mra se zabetonovanou pátkou54 I K 1912111112 kis ] ‘ 10,000| 4 000,00[cS ÚRS 2017 02 ]400,00J

PP Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou potkou
55 M 74910I63R sloupek parkovací litinový, osmiboký, výška 1000 mm, barva černá kus 10,000 3 500,00 35000,00

tS6 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1 892,00 CS ÚRS 2017 0211,000 172,00

pp Montáž svislé dopravní značky záMafrí velikosti do 1 m2 objímkami rva sloupky nebo konzoly

|značko doprovni svislá výstražná FeZnAl • A30, P1,P4 700 mm
značka dopravní svislá výstražná PeZn At * A30, Pl ,P4 700 mm

404Ó,ÓČICSÚRS201702 |57 I M 1404440000 kus~5,m[ 608,00
PP
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Ty Cenová
soustava

J.cenaPČ Kód Mi MnožstvíPopis Cena celkem [CZK][CZKj2.
Saj M |40444230Q \2mika teiMFelňHK 500 x 500 mm 5,000 1 7M.a> | 2 540,00 |CS ÚRS 201702kus

snacha <frpravni svislá FeZn lét 500 x 500 mmPP

59 | M \404442160 \znaika sxisli FeZn UK 500X 200 mm 1,000 1 597.001 597,00 |CS PftS 2017 02Au$
PP značka svbtá Pe2n HK 500 X 300 mm

40 | K |914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem ii.ooof 100,oo| I IOO,CO|CSÚRS 201702kus
PP Montáž sletpku dopravních délky do 3,5 m do betonového základu

dl | M ) 404452250 |sloupe*5n60-3S0 11,000 | 505,00 | 5555.00 IcStÍBS 2017 02kus
PP sloupek 2n 60 • 350

Vodorovné dopravní značení netroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky 
nebo svmbolv________________________________________ ______

1 612,50 CSÚRS 20170262 K 915131112 m2 18,750 86,00

Vodorovné dopravní značeré stříkané barvou přechody pro chodee, šipky, symboly bílé 
retro reflex ní

PP

10,750w 10*0,5*3*0,25*15
Osazení silničního obnjbn&i) betonového stojatého s boční operou do loze t betonu 
prostého_____________________________________________________________________ 80 325,00 CSÚRS20170263 K 916131213 525,000 153,00m

Osazeni sankčního obnéMiíku betonového se zřizenfcn lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/lS, do baže z betonu
prostého téže značky

Poznámko k položce:
véřevf součástí

13,44
362,46+149,1
Součet

PP

P

w ch 
w chl

13,440
511,560
525,000w

6-1 j U 1592174600 \obmbntk betonový dmdníkmý 100x15x25 cm I fac 15,709 | 918,50|CS(ÍRS20170267,00
PP obrubmk betonový chodníkový sflirtcm vtroltsovaný 100x15x25 cm

Ch* 1,02W 13,709
65 l M 1595174900 obrubník betorv>\ý cluxínlí,ový 100x6x25 on | kus 59,00 1 58 176,71 |g tfttS 201705551,791

obrubník betonový choAsfhový vibrolfsovaný rovný pčirocbii šedá 100x10*25 cm 
dli *1,02_______________________________________________________

PP
S2t,791w

133 801,80 C$ líftS 201702Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože 2 betonu prostého66 K 916241213 704,220 190,00m

Osazení obrubníku kamenného se zřízením loze, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C12/15, do leže z betonu prostého téže značky

PP

w op3 
W op6

648.220 
56(OCO

704.220

648,22
56
Součetw

67 | M |585805550 obrubník kamenný přímý, iuía, 0P2 25x20 654,7051 719,001 470 720,74 \CSŮK 2017 02m
obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 
op3*1,01

PP
654,702w

68 | M |585805750 |ohru6má kamenný přímý, tuía, 0P6 15x25 56,560 1 610,001 54 501,601«1)K 5017 05m
PP obrubmk kamenný přímý, žula, 15x25 

Poznámko * položce: 
rbm* W4ts

P

56,560w op6*1,0l

69 [ K 1919731121 | Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm 12,000[ 20.00 240,00[CS ORS 2017 02 ]m
Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu podél vyboirané části komunhaee nebo zpevněné 
plochy živičné U. do 50 mm 
'dle řezáni:* ř

pp

12,000w

360,00|CS ÚRS 2017 02 |70 | K [919735111 | Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 12.000| 30,00m
Řezání stávejkéo žhlčrého krytu nebo noúkladu MoíMy d, 50 mm
'dle napojeni na přilehlé komunikace.:- 6*6

PP
w f 12,000

D 997 Přesun sutě 420 844,01
71 [ K |997221551 Ivodorovná doprava suU 2e sypkých materiálů do I km t | 1815,269 30.00 54 458,07|CS ÚRS 501702

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým crovnámm ze sypkých materiálů, 
na vzdálenost do l km

PP

| 72 | K |997251559 jpřiplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy suU 2e sypkých materiálů, I5x t | 27 229,03Š[ Ťiw[ 190 603,55|C5 ÚK 201702
Vodorovná tbprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým irovnántm Příplatek k ceně za 
každý další I započatý 1 km přes 1 km

PP

l 73 | K |997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 18,0401 160,00| 2 886,4o|cS ÚRS 201702t
PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

| 74 | K 1997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 50,001 20 665,75 |CS ÚRS 201702413,315t
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

|~~7Š | K 1997221855 I Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t10,QÓ[ 152 230,541CSÚRS 201702 |1 383,9141t
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamenivaPP

Přesun hmotD 998 29 307,57
Přesun hmot pro pozemní komunikace skrytem z kamene, monolitickým betonovým I .
nebo živičným 29 307,57 CS ÚRS 201702 ~|76 K 998225111 1 046,6991 28,001t

Přesun hmot pro komunikace s krytem 2 kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 - Etapa 0009
Soupis:

S001 • Komunikace 
Úroveň 3:

SO01b-ul. K Jízdárně

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: Praha Koloděje 26.7.2017

Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradské 51. 128 00 Praha 2

IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 18626084 
CZ18626084EKIS, spd. sr.o.. Náchodské 2421, 193 00 Praha 9 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 959 617,94
Základ daně 
2 459 617,94

Sazba dané 
21,00* 
15,00*

Výše daně 
621 519,77DPH základní 

mlžená 0,00 0.00

Cena s DPH v CZK 3 581 137,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:

S0O1 • Koramlkace
Úroveň 3:

SO 01 b-ul.K Jízdárně
Misto: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spol. sr.o., Náchodská 2421,193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017
Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKj

Náklady soupisu celkem 2 959 617,94 
2 959 617,94HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 174 387,24
2 - Sanace zeminy 228 076,92
5 - Komunikace 1 936 610,79
9 - Ostatní konstrukce a práce-bouránl 
997 - Přesun sutě

258 549,91
331 372,17

998 • Přesun hmot 30 620,91
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:

S001 - Komunikace

Úroveň 3:

SO Otb-ul. K Jízdárně
Místo: Praha Koloděje

MHMPOTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS. spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty J.cena
rczKi

Cenová
soustava

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]
p.

Náklady soupisu celkem 2 959 617,94

Práce a dodávky HSVo HSV 
o i

2 959 617,94 
174 387,24Zemni práce

K 113106151 Rozebrání dažeb vozovek pt do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva 1 606,00 CSÚRS 2017021 m2 42,000 43,00

Rozebrání dlažeb a dílců komurdkaci pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s Jakoukoliv výplní 
spár v plose Jednotlivé do SO m2 z velkých kostek s ložem 2 kameniva 
42,0

PP

w bd 42,000

2 I K |H31072Q lOdstranéni podkladu pí přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm 42,000 38,00 1 596,00|CS ÚRS 2017 02m2

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním Hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek  v pleše Jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, 
o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PP

bdi 42,000w

3 | K |l13107224~ Odstraněni podkladu pí pres 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm 1 306.000 48,00 62 688.00|CS ÚRS 201702m2

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěná* hmot re skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše Jednotlivě přes 200 mí 2 kameniva hrubého drceného, 
o U. vrstvy pres 300 do 400 mm 
1306

PP

W asf 1 306,000

4 | K [113107242 lodstranění poďdadu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm 1 306,000 30,00 39 180,00|CS ŮRS 201702m2

Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 žtvlčnýdi, o CL vrstvy přes 50 
do 100 mm

PP

W asf 1 306,000

5 | K |113202111 | Vytrháni obrub krajniků obrubníků stojatých 104.500 40,QoT 4180,OOlcS ÚRS 201702m

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěni hmot na skládtu na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek 2 krajníků nebo obrtimiků stojatých

PP

"dle stávajWdi ohrub:"20»2,3*2,2«4S*2+29+2*2w vo 104,500

4 160,80|CS ÚRS 2017 02 16 | K |129101102 Jsejmutí ornlce s přemístěním na vzdálenost do 100 m ] m3 148.600| 28,0Č>[
Sejmutí ornlce nebo lesní ptidy s vodorovným přemrštěním na hromady v miste upotřebeni nebo na 
dočasné čl trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes SO do 100 m 
'plocha sejmuté omice-stávající 2£t.pás:'?43 
•plocha nové zbudovaného zel.pásir:* 640
szp*0,2_________________________________________________________________________

pp

w szp 
w zp

743,000
640,000
146,600W

Odkopávky a prekopávky nejapaiené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tr. 3 790,02 CSÚRS2017027 K 122202201 7,980 99,00m3

Odkopávky a prekopávky nezapažeriě pro sBnKe s přemetáním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 mJ 
bdl‘0,19

PP

vv setí. 7,980

8 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 2a lepivost 39,90 CSÚRS201702m3 7,980 S,00

Odkopávky a prekopávky nezapaženě pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tr. 3

PP

W 7,980sen
9 | K 162301101 | Vodorovné přemístění do S00 m výhcphu/sypaninyz horniny tr. 1 až 4 284,580| 33,00 9 391,14|CS ÚRS 201702m3

Vodorovné přemístěni výkepku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostreduj, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 
SOOm

'mezideponie~?zp'0,2+sejz 
■jpetný přesun omice~ zp“0,2
Součet  

[Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypamny z horniny tf. 1 až 4

PP

w 186,580
128,000
284,880

w
w

l.,0I 12^001 3 601,08~[cS ÚRS 2017 02 1I mi "'I 28,580K 1162701105

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 da 
10 000 m
<szp-2p)‘0,2*sej2 
Příplatek k vodorovnému přemístěni' výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD1000
mores 10000 m. 10x

pp

w sk\ 28,880

2 888,00 CSÚRS201702111 K 162701109 m3 285,800 10.00
1

Vodorovné přemfetérí výkopku nebo sypantry po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny ti. i až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PP

771,66|CS ÚRS 201702 ]12 | K }l67101102 I Nakládáni výkopku z hornin tř, 1 až 4 pres 100 m3
Nakládání, skládám a překládáni neuleMéhe výkepku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tr. 1 až 4
(szp-zp)*0,2«s»iz    

] m3 28.58p| 27.CČJ
PP

w 28.580
[t3j K J’67101102 |Nakládáni «ýKopfcu z hornin tf. 1 až 4 pres 100 mi 284.580| 27,Q0l| m3 7 683,66|CS ŮRS 2017 02 |

Nakládání, skládáni a pokládání nelehlého výkopku nebo sypaniny nakládáni, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4
‘naloženi odtěžené zeminy- szp‘0,2*sejz 
‘naloženi ornlce pro znovupoužiti' 2p"0,2 
Součet 

PP

w 156.580 
128.000
284.580

w
w

| 14 | K ~[l 71201201 Uloženi sypaniny na ddádty H2,9p|cS ÚRS 2017 02 ~|J m3 28.580 5.00
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Ty J.cena
TCZK1

PČ Cenová
soustava

Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZKJP.
pp Uložení sypaníny na skládky
W sta 28,580

15 | K ]l7120121l Poplatek za uloženi odpadu ze sypaníny na skládce (skládkovné)
Wožpní sypaniny poplatek za uloženi .ypanfy na tkláoce {skládkovné) 
skl-1,6__________________

*5.728) 110,oo| S030.0g|cS ÚRS 201702t
PP
W 45,728

16 K 181301113 Rozprostření omfce tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 640,000 7,00 4 480,00 CS ÚRS 2017 02

Rozprostření a (rovnáni omke v rovino nebo v* svahu sklonu do 1:5 pří souvislé ples* přes 500 
m2, tl. vrstvy pros 150 de 200 mm

PP

W 2p 640,000

L'17 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 640,000 5 120,00 CSÚRS 2017028,00

2aložení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 mž výsevem včetně vtaženi
parkového v rovině nebo na svahu á> 1:5

PP

W 2p 640,000
fÍ8 j M 1005724100 | osivo smés travní parkově 9,6001 100,00 [ 76Q,P0|csÚftŠ2Í3l702 |*í

PP osivo směs travní parková 
zp'0,015W 9,600

t~s| Úprava pláně v hornině tj, 1 až 4 se zhutněním17 I K 1181751102 17 708,00|CSÚRS 201702 ]3 318,000) 6.00
Oprava pláně vyrovnánkn výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
zp'bd*zd.ab*vj.vjr

PP
w 3 318,000

0 2 Sanace zeminy 228 076,92
20 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapálené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 687,600 10 314.00 CSÚRS 20170215,00

Odkopávky a prokopávky nezapažané pro silnic* s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo $ naležením na dopravní prostředek v hornině tl. 3 přes JOOtto i 0Q0m3

"v případě sanace (výměny) zeminy v aktivní zóně' ab*0,3

pp

w san 687,600

21 K 122202209 Příplatek k odkopávkém a prokopávkám pro silnice v hornině Ir. 3 za lepivost m3 687,600 t 375,20 CS OftS 2017 022,00

Odkopávky a prokopávky nezapeřené pro silnice s přemístěním výfcopku v příčných profilech na
vzdáUnosi d> 15 m nebo 9 naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tí. 1

PP

W san 687,600
22 | K |l6230110t | Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaiUny z horniny tř. 1 až 4 m~3 1 687,600) 13,Ó0[

8 738,80|CS ÚRS 201702
Vadí přemístění výkopku nebo sypankiy po sudtu na obvyklém dopravním prostřenu, bez
naležení výfcopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř, i až 4 na vzdálenost přes 50 do 
500 m
'meitde ponte'san

PP

w 687,600
f 23 | K |16270I105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkuřsypardny z horniny tř. 1 až 4 687,6001 si jooj 35 067,fc0|CS ÚRS 281702m3

Vodorovné přemetem výkop ku nebo sypaní ny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výfcopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
lOOOOm

PP

w san 687,600
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 ai 4 ZKD 1000
t> přes 10000 m, iOx 27 504,00 CSÚRS 2017 02 J24 K 162701107 m3 6 876.000 4,00

Vodorovné přemístění výkopkv nebo sypanky po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkepku, avšak se složením bez rozhrnutí 2 horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších I započatých 1 000 m

PP

25 | K Jl67101102 [nakládáni výkopltu z hornin tř. I až 4 přes 100 mi 687,600) n,oo| 7 S63,60|CS ÚRS 201702m3
Nakládáni skládání a překládání neulehlého výkop ku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, 2 honňi tř. 1 až 4PP

w san 687,600
[ 26 | K 171201201 | Uloženi sypániny na skládky r~i5~r 667,600 2,ÓČ[ 1 375,20|CS ÚRS20I702 ]

PP Uložení sypa níny na skládky
W san 687,600

f 27 | K 1171201211 poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce Iskládfccvné)
Uložení sypanlny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládiovné)
san*1,6

1 100,1601 22.001 24 203,52 |CS ÚRS 2017 02*t
PP
w 1 100,160

i 28 | K 12131411t2 [Zřízeni vrstvy z geotextHle v rovině nebo ve sklonu do 1:5 i do 6 m
Zříte ní vrstvy z geetaxtHte filtrační, separační, odvedAovací. ochranné, výztužné nebo proUeroznf
v rovině nebo ve sklonu do 1:5. šířky přes J do 6 m 
'separace pláně při výměně zeminy* ab

|geomřiže tříosé ngpf.TENSARTríAx TX 160

2 272,000) 3.00 6 876,00|CS ÚRS 2017 02 |m2

pp

W g 2 292,000
29 I M \6932iOSlO 5,00[ 12 179,00 JČSÚfiS 2017 ČT]m2 I 2 635,800

pp geomřize tříosé 75 * 4 m 
ť1»1Sw 2 635,800

30j_KJ564J511H [podklad zě ítérkodrté jp tl 150 m2 | 4 584,0001 20,00| 9J 680^0Ó[c$ÚRS 2017 02mm
pp Podklad ze štěrkedrU ŠD s rozprostřené" a zhutněním, po zhutněni tl. 150 mm 

v případě sanace {výměny) zeminy v aktivní zóně' 2*abw 4 584,000

_ D 5_
[~31~| j^]S6485lÍÍt

Komunikace 1936 610,79 __________
7_2IO.«IcS_ÚRS 2017 02IPodkladze ítěrkodrté ŠD tl 150 mm 70.001Í03,000]

103,000 
103,000 

l m2 "[ 2 575,OOÓJ

m2
PocfcUd ze Itlrkodrtl $0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni U, 150 mmPP

W bd 'dle skladby konstrukce chodníků ul.K Jízdárně:'i 03 
Součetw

1564861111 |Podklad ze žtérkodrtě ŠD tl 200 mm

Podklad za štěrkadrtl ŠO , rozprostřením a zhutněním, po zhutcéní tt. 200
"dle skladby konstrukce vozovky ul.K Jízdárně:‘2272 
"de skladby konstrukce vjezdů ul.K Jízda rně:'l48 
'dle skladby konscrukce vjezdú-reliěf.bet.dažba ul.K Jfzdárně:-42 
'dle skladby konstrukce rozšířeni vozovky v žd.dažbě ul.K Jizdámě:*73 
Součet 
Aslaltový beton vrstva podkladní AČP 1F(obalované kamenivo OKSjtfiOnúnš přešT

112, OÓT 288 400,00[CS ÚRS »17 02”\
PP mm
w ab 
w v) 
w v)r 
w zd

2 292,000 
148,000 
42,000 
93,000 

2 575,000w

132,Oo|cS ÚRS 2017 02 1] 3Jj K 565145121 m2 2 292,000 271,001 621m
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo strednezrnré • OKS) s rozprostřením 
a zhutněním v prteiu šířky pres 3 m( po zhutnění tL 60 rran

PP

W ab 2 292,000
34 | K |567122111 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KSCI d 120 

Podklad ze směsi stmelené cementem $C bez dilatačních spár, s rozprostřenán a zhutněním K C 
8/10 (KSC n, po zhutněni ti. 120 mm

m2_ 2 272,000) 307 420,00]CS ÚftS 2017 02 ]1»,00| "mm

PP

w ab 2 272,000
JPostřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m235 I K 1573211111 27 796,»f~CS ÚRS 2017 022 272,000| 13.00)
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Ty J.cena
ICZK1

Cenové
soustava

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]
Ě

PwtřSi spojovací PS boz posypu tamonbom z esíolto silnlčnilio, v množství 0.60 kglntfPP
ab 2 292,000w

36 | K |S73231111 | Postflk živičný spojovací ze silmčni emulze v množství do 0,7 kg/m2 2 292,000] 15.00| 3a38Q,oo|c$iÍas 201702m2
Postrk spojovací PS bez posypu kamenivem zeslrični emtáze, v množství 0,70 k$/m2PP

W ab 2 292,000
Asfaltový beton vrstva obrusné AC0 11 (ABS) tř. II tl 40 mm s pres 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 453 816,00 CS ÚRS 20170237 I K 577134221 m2 2 292,000 198,00

Asfaltový beton vrstva obočná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu Šfrhy přes Jmi/. II, po zhutněni tl, 40 mmPP

2 292,000W ab
| 38 | K 159124111R I Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene do lože betonového tl 100 mm m2 l 9 3.0031 400,00! 37 200,00!

Poznámka A položce:
loze i betonu prostého tl, ICO mm, s vyplněním o zatřením spár cementovou maltou t ólůiebnich 
kostek drobných

P

93,000W 2d
| 39 | iM |S83601230 18,9721 1910,001fcosííca ctfafebnJ drobná, žulo velikost 8/10 cm H tř 34339,32t

Poznámka k položce:
M ■ 4,5 mi
'předpoklad 5 m2 z 1t materiálu * 2% ztratné:*2d*0,2*1,02

p

w 18,972

13 493,00 CS ÚRS 2017 0240 K 596211122 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pésí tl 60 mm skleny 6 pl do 300 m2 m2 103,000 131,00

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pési s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitý
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skuphy 6, pra plochy přes 100 do 300 m2

PP a se smetením

bd 103,000w
23 445,89 |cž ÚRS 2017 02~|[ 41 | M 1592453140 | dlažbo zdmkovd 74x27x6 cm pfifodni 106^090 ] 227,00Tm2

pp dUžba skladebná betonová základní 20x20x6 cm přírodní
bd*1,03____________________ 106,090w

26410,00 CS ÚRS 2017 0242 K 596212222 Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny 8 pí do 300 m2 m2 190,000 t39,00

Kladem* dlažby z betonových zámkových dleždk 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. 60 mm skuptry B, pro plochy pres 100 do 300 m2

PP

190,000W vj*yjr
| 43 I M 159245399) díaíbo zdmkovd pro nevidomé 20 x 10x8 cmpflfodnl 12 761,70 |m2 43,260 295,00

W vjr-1,03 43,260
44 I M 1592453,70 \dto}ba 2ámkovó 21x26x6 cm přírodní 277,00 42 225,00\CSŮtS201702152,440m2

dlažba dtladebná betonová základní 20x20*8 cm přínxhiPP
152,440W vj‘1,03

45 I K ] 597761111 | Rigo4 dlážděný do lože 2 beconu li 100 mm z betonových desek 2,300 | 590,001 1 3S7,00|CS ÚRS 2017 02m2
Rl$ol dlážděný do lože Z betonu prostáv tl. 100 mm, s vyplnénfen a zatlením spár cementovou 
maltou z betonových desek Jakékoli velikostiPP

'monolitický odvodftovad Žlab:"23*0,1 2,300w
46 | K j599141111 Vyplněni spár tnezl stfritóiiml dild živičnou zálivkou 24,000 51,00 1 224,00|CS ÚRS 201702sn

Vyplněni spár mezi silničními dici jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou 
*dfa řezání:* ř

pp
24,000w

Ostatni konstrukce a práce-bouránío 9 258 549,91
1 720,00 CS ÚRS 20170247 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 10,000 172,00

Montáž svislá dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzolyPP
| 48 | M |404442»W |z/raťfcd jvisló zákazová C FeZn JAC 700 mm 1,0001 1 030,001 1030,00 \CSÚfíS 201702kus

značka dopravní svislá zákazová C FeZn JAC 700 mmPP
49 | M \404441100 | značka svislá zákazová 6 FeZn JAC 700 mm i 030,001 2 060,001 CS ÚRS 2017 02kus 2,000

Značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 700 mmPP
| 50 | M \404440000 \zrtaika dopravní svislá výstražná FeZn A1 • 430, Pf,P4 700 mm 1,000]" * a»,oo| 906,00\CS 0*52017 02kus

značka dopravní svislá výstražná Pe2n A1 » A30, P1 ,P4 700 mmPP
[' 51 | M 1404442460 [značilo svisíd tP4b FeZn NK OOP x 300 mm 624,00 | CS ÚRS 2017 02kus 1,000 624,00

PP značka dopravní svislá IP4a FeZn NK 900x300 mm
52 M 40444230F značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm iPlO 2,000kus 110,00 220,00

5 260,00 CS Úfó 2017 0253 M 404442740 značko svisíd FeZn NK IQOO « 500 mm IIP 26a, IP 260) 3,000 1760,00kus
pp značka dopravní svislá FeZn MK 1000 x 900 mm IIP 26a, IP 26b)

[ 54 I K [914511111 100,001| Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 1 000,00|C$ ÚRS 2017 02kus 10.0001
Montáž sloupku dopravních značek délky <b 3,5 m do betonového základuPP

"[ ' 10,000J........ 503,OČ] 5 030,0P|CS ÚRS20I7 02 j55 | M |404452250 | sloupe* 2n 60 • 350 kus
pp sloupek Zrv 60 • 330  

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do ložit 2bt tonu ~ 
prostého
Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože,» vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12 /15, do lože z betonu 
prostého téže značky 
498,66 
416,46 
149,03 
Součet

jobruboiA betonový silniční 100x15x25 cm
obrubník betonový sHrrični vibrelisovaný 100x15x25 cm 
ch*t,02

| obrubník betonový silmčni nájezdový 100x15x15 cm 
obrubník betonový sflnJčni nájezdový 100x15x15 cm 
dl 1*1,02

]obrabnift betonový chodníkový f00x8x25 cm 
obrubník betonový chodníkový vbroitsovaný rovný přírodní šedá 100x10x25 cm

................................ Ch2*1,02________________________ _________________
' *|9l973tl21[Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné 
plochy živičné tl, do 50 mm
*dle řezáni:" ř 

Jftezání stávajícího živičného krytu hl do S0

162 814,95 CS ÚRS 2017 02 <> 56 K 916131213 1 064,150| 153,00|m

pp

w Ch 
w chi
w ch2

498,660 
416,460 
149,030 

1 064,150W

! 5"^T "*j JŠW174910 2 ku* 6A0Ó] ’ 34 078,47 TcŠ úHS20'Í7O2
*1$08,63J

PP
508,633w

í’5» '\~Sr\mmiio 26460,66 |Ci WS201702 J424,789 | 67,0ůTkus
PP
w 424,789

6 206,59~[ČS Ú6S 2017 02 ];»l*i5«.7d« 152,011 f~ 54,00 [kus
PP

152,011w
460,00]cS ÚRS 2017 02 |24,000 20,00]mm m

PP

24,000
I" *24,000f

VY
72010ť]čs ÚRS 201702 jj 6l] it[ 919735111 30,00|mm m
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TyPč J.cena
[CZK1

Cenová
soustava

Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZKJp
ŘeMní stáva)kiho žtvl£p»ého krytu nebo podkladu Moifchy do SO mm
"dle napojeni na přilehlé komunikace.:’ 6*10*8

PP •»
w ř 24,000

|Bourání oďvodfiovaclch žlabů62 I K 965042MR 25,OQO| 200,00| 5 000,00m
w "před odbočkou k ulici II Kosinů k odxsčeni v Úvozové ž:' 15*10 25,000

| 62 | K |979024443 [Očištěni vybouraných obrubníků a krajníků silničních 31,3501 26,00 S1 S,10|CS ÚRS 201702m
OčSlání vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu $ odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovwte materiálu na skládku na vzdálenost do IQ m obrubníků a krajníků, 
vybouraných z jakáhoMh' loze a s Jakoukoliv výplní spár silničních 
'předpoklad žnovupoužtó vytrhaných z 30%' 0,3*vo

PP

w 31,350

D 997 Přesun suti 331 372,17
64 | K 1997221557 [vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do i km 1 425,507) 30,00 42 765,21 |CS ÚRS 2017 02t

Vodorovná doprava suti bet naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním se syphých materiálu,
na vzdálenost do t km

PP

65 | K |997221559 Příplatek ZKP 1 km u vodorovně dopravy suti ze sypkých materiálů, 15x 7,00| 149 678,24|cs ClRS 201702 |21 342,605t
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnám Příplatek h ceně za
každý dalji l započatý 1 km přes 1 km

PP

66 [ K 1997221815 [Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 26,4231 160,001 4 227,68|CS ÚRS 2017 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládiovné) betonového

| 67 | K |997221845 | Poplatek za uloženi odpadu; asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 319,970 50,Cúj 15998,50|CSÚftS201702 |t
PP Poťáatek za uloženi stavebmho odpadu na skládce (skládkavná) asfaltového bez obsahu dehtu

68 | K [997221855 |poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 1 079,114 110,00 118 702,54|cs ÚRS201702~t
PP Poplatek za uložení sta na skládce (sMádkovnél zeminy a kamenha

D 998 Přesun hmot 30 620,91
Přesun hmot pro pozemní komunikace $ krytem z kamene, monolitickým betonovým
nebo žMčnvm

69 K 998225111 t 1 093,604 28,00 30620,91 C$ ÚRS 2017 02

Přesun hmot pra komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

PP
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KRYCÍ UST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:

$001 - Komunikace 
Úroveň 3:

SO Ote • ul. Kosinů

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: Praha Koloděje 26.7.2017

IC:Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 DIČ:

lč:Uchazeč: 18626084
CZ18626084DIČ:EKIS, spol. sr.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

lč:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 629 325,54
Základ dané 

629 32S.S4
Sazba daně 

21,004 
15,004

Výše daně 
132158,26DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 761 483,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:

SO01 . Komunikace
Úroveň 3:

SO 01c - uf. Kosinů

Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS. spol. s r.o., Náchodská 2421,193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV

629 325,54

629 325,54
1 • Zemní práce 51 094,60
2 ■ Sanace zeminy 40 111,20
5 - Komunikace 376 380,32
9- Ostatní konstrukce a práce-bourání 64 809,93 

94 301,05997- Přesun sutě
998 - Přesun hmot 2 628,44
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SOUPIS PRACÍ
«

Stavba:
TV Koloděje

Objekt:
0009 - Etapa 0009

Soupis:
SOOt - Komunikace

Úroveň 3:
SO 01c - ul. Kosinů

Místo: Praha Koloděje

MHMPOTV. Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKIS, spol. sr.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017
Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

TyPČ J.cena
fCZKl

Kód Cenová
soustava

Popis MJ Množství Cena celkem (CZK]p

Náklady soupisu celkem
629 325,54

o HSV Práce a dodávky HSV 629 325,54
D 1 Zemní práce 51 094,601 | K 1113107224 Odstraněni poddadu pl přes 200 m2 z kameniva drceného H 4CC mm 38S,OOOf 48.00m2 18 480,00|CS ÚRS 201702

Odstraněni podklad! nebo krytu s přemetáním hmot na sMádku na vzdělanost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jédnoUhrá přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, 
o ti. vrstvy přes 300 do 400 mm

pp

w asi 385 385,000
2 | K 113107242 | Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm | rn2 385,000 [~ 30.00 TŠ 550,00|CSÚRS 201702

Odstraněni podkladů nebo krytu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní wostředek v ploše Jednotlivě přes 200 m2 žMíných, o tl. vrstvy přes 50
do 100 mm

PP

w 385,000
| 3 | K |1I32021H | Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých 23,OQO| 40.00| 920,00|CS ÚRS 201702 |m

VytfMnf obrub $ vybouráním lože, s přemrštěním hmot na skládku na vzdálenost do i m neb© s
nato žením na dopravní prostředek 2 krajníku nebo obrubníků stojatých 
*dle stávajících obrub:'20* 3

| Sejmutí omice 5 přemístěním na vzdálenost do 100 m "

pp

W VO 23,000
4 | K 1121101102 44,0001 28,001m3 1 232,001CS ÚRS2017 02

Sejmutí ornfce nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady * mete upotřebeni nebo na
dočasné <l trvalé skládky se složením, na vzdálenou pres 50 do 100 m
•plocha sejmuté o mlče-stávající 2e(.pás:a220 
'plocha nové zbudovaného 2el.pá$u:’ 106
gp*Q,2

pp

w ap 
w zp 220,000

106,000
44,000

W

| 5 | K |162301101 |Vodorovné přemístěnido 500m výkopku/syparriny z horniny tř. 1 až 4 65,200 f 33,001n»3 2 151,60 |CS ÚRS 201702
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po siKhu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 2 ho miny tř. 1 až 4 na vzdálenost pres 50 do 
500 m

PP

W 'mezldeporrie'szp'0,2 
'zpětný přesun omice* zp*0,2 
Součet

44,000
21,200
65,200

W
w

i 4 I k 1162701 i 05 .Vodorovné přemístěni do 10CQQ m výkopkuřsypanlny z horniny tř. 1 až 4 | m3~ 22.800| 126,00 2 872,80|CS ÚRS 2017 02
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém cbpravnvn prostředku, bez 
naleženi výtopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr. i až 4 na vzdálenost pře* 9 000 do 
10 000 m

PP

W $kl (szp-zp)*0,2 22,800
I Příplatek k vodorovnému přei
ím přes 10000 m, 10x

iténí výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 2KD10007 I K 162701109 m3 228,000 10,00 2 280,00 CS ÚRS 201702

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostfe*u, bez
naložení výkopku. avšak se složením bež rozhrnutí z hornbiy tř, 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých datlích < započatých i 000 m

PP

T\ i 1167101102 | Nakládáni výkopku z hornin tr. 1 až 4 přes 100 m3 65,20Ó[ 27,00m3 1 760.40|CS ÚRS 2017 02
Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaníny nakládání, množství přes 100
mj, z hornin tr, 1 až 4PP

W 'naložení odtěžené zeminy* $zp*0,2 
'naložení omice pro znovu po užití* zp*0,2 
Součet

44,000 
21,200 
 65,200

] _m3 | 22,800[

22,800  
]__t_]__  36,48p| 1IO,OÓJ

w
w

| 9 I K j171201201 [uloženi sypaní ny na skládky 5;00[ 114.00jcSÚR52QI7tl2
PP Uložen' sypaníny na skládky
W

|~ibT K [l712012l1
ski

| Poplatek za Uoženl odpadu ze sypaníny na skládce (skládkouné)
Uložení lyBsmoy poplatek za uloženi sypontny na sMádóe (sMidmvněi
skl’1,6

4 012,80jcS ÚRS 2017 02PP
w

36,480
I 111 K (181301113 Rozprostřeni omice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m! v rouině nebo ve svahu do 1:5 | m2

Rozprostření a urovnání omlce v rovině nebo ve svahu sklonu do i :5 při sowlsté plose pres 500 
m2, d. vrstvy přes 150 do 200 mm

106,000 7,00i 742,00 CS ÚRS 2017 02’

PP

w Zp 106,000
12 K 181411131 Zalezení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 106,000 848,00 CS ÚRS 2017 028,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do iCCO m2 výsevem včetně utaženi 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PP

W zp 106,000
í ii[,M\OpS724100 I osivo směs travní perkové v;i i 59,00 | CS ÚftŠ 2017 02 J1,590 | 100,00 |

PP osivo směs travní parková 
ZP^O.OTSw

1,590
f 1-4 | K [ 181951102 [Úprava pláně v horntně tř. 1 až 4 se zhutněním

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. i až 4 se zhutněnm
zp*bd*ab*vj+vjr

J_m2 662,000] 6,CCj 3 972,00~[ČÍ ÚRS 2017 02 ]PO
YV

662.000

D 2 Sanace zeminy 40111,20
Jodkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3^15 K 122202202 m3 129,600 15,00 I 944,00 CS ÚRS 2017 02
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Ty Cenová
soustava

J.cena
tCZKI

PČ Kód HJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]

Odkopávky a prokepávky nezapaiené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naležením ne dopravní prostředek v hornině tř. 3 pres 100 do 1 000 ni}

PP

\ případě sanace (výměny) zeminy v aktivní 2óně" ab*0,3 129,600w $an

259,20 CS ÚRS 2017 0216 K 122202209 Příplatek k odkopáskám a prokopávkám pro silnice v Jiorrríné tř. 3 za lepivost m3 129,600 2,00

Odkopávky a prokopávfcy ne zapažené pro silnice s přemístěním výkopkuv příčných profilech na 
vzdálenou do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

PP

129,600w san

fízT K [162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z komíny tř. 1 až 4 l mi 129,6001 13.00 1 684,80|CSÚR6 2017 02

Vodorovně přemístění výkopku nebo sypanty 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

PP

129,600w san

| 18 | K 1162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř, 1 až 4 Y m3 [ 129,6Č0|~ 13,001 1 684,80|CS ÚRS 201702
Vodorovně přemístění výkopku nebo sypanfrry po suchu na obvyklém dopravnfan prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až4 na vzdálenost přes 50 &> 
500 m

PP

129,600W "mezídepoiti^san

6 609.60|CS ÚRS 201702 ~]\ 19 | K 1162701105 [Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 mi 1 129,600] 51,00
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po siehu na obvyklém dopravnén prostředku, bez 
naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti t horniny tř. t až 4 na vzdálenost pres 9 000 d» 
10 000 m

PP

W 129,600san

E Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD1000 
m pres 10000 m, 10x

5 154,00 CS ÚRS 20170220 K 162701109 m3 1 296,000 4,00

Vodorcwné přemístění výkopku nebo sypaníny po suUiu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 2 horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších I započatých 1 000 m

PP

[ 21 | K 1167101102 | Haklždžní výkopku z hornin tř. t až 4 přes 100 m3 129.600 11,00| 1 425.60|CS ÚRS 2017 02m3

Nakládáni, skládání a překládání netdehlého výkopku nebo sypaníny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4PP

W 129,600san

22| K 1171209201 [uložení sypaníny na skládty 129.600 2.00 2S9,20|C5 PRS 2017 02 Im3
Uloženi sypaníny na skládkyPP

129,600W san

1 296,00|CS ÚRS 2017 02 ]23 | K |213141112 Zřízeni vrstvy z geotextilíe v rovině nebo ve sklenu do 1:5 i do 6 m 432,000 3.00m2
Zřízení vrstvy z geotexUUa filtrační, separační. odrodfovací. ochranně, výztužně nebo protíerozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 mPP

"separace pláně pří výměně zeminy" ab 432,000w 8
24S4,00\CSÚRS20I702 [24 | M \S932I05W Igeomřlže tříosé nopt.TfNSAR TriAx TX160 496,8001 5,001m2

geo mříže tříosé 75 x 4 m 
g*1,15

PP
496,800w

25 | K 1564551111 | Podklad ze Stérkodrtě $0 tl 150 864,0001 20,001 17 280,00 [CS ÚRS 2017 02mlmm
Podklad ze štěrkodrt* $0 s rozprostřením a zhutněním, pe zhutnění tl. 150 mm
*v případě sanace (výměny) zeminy v aktivní zóně' 2'ab

PP
w 864,000

D 5 Komunikace 376 380,32
[ 26 Lli^iasnii |Podklad ze itěrRodrté So tl 150 mm 115.000 70.00 8050,00[CS ÚK2ČU7 02m2

Podklad ze štěrkodrtl $0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
"dle skladby konstrukce choAríků U.U Kosinú:*l15
Součet

pp
w bd 115,000

115,000w

27 | K |56486ÍÍTT | Podklad ze itérkodrtě ŽO tl 2W 441,000 112.0OI 49 392,00|CS ÚRS 2017 02m2mm
Podklad ze štěrkedrtl ŠC $ rozprostřením a zhutněním, pe zhutnění tl. 200 mm
"dle skladby konstrukce vozovky J. U Kosinu:"432
"dle skladby konstrukce vjezdů td. U Kostnů:7
"dle skladby konstrukce vjezdfcreliéf.bet.dlazba ul. U Kosinů:'2
Součet

PP
w ab 432,000

7,000
2,000

441,000

W vj
w v]r
w

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm 5 přes 3
117 072,00|c$ ÚRS 2017 0228 K 665145121 432,000 271,00m2

m
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo strednězrnné * OKS) 9 rozprostřením 
a zhutněním v priěw šířky pres 3 m, po zhutnění U. 40 mm

PP

W ab 432,000
Qž9 LKJ^7122111 [Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I U 120 mm 58 320,00|CS ÚRS 2017 02m2 432,0001 135,001

Podklad zb směs] stmeleně cementem SC bez cWatačnádi spár, s rozprostřenén a zhutněním K C
8/10 |K$C I). po zhutnění tL 120 mm

PP

W db 432,000

5 616^00 |*CS ÚRS 2017 02 ]K J5732U111 {Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kgřm2
Postřik spojovací PS bt2 posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0.60 kg/m2

432,000|30 m2 13,00
PP

ab 432,000 
{ 432,000)

w
i m2 6480,bqjcs ÚRS 2017 02 || Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m231 K 1573231111 15,00

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2
W ab .432,000

Asfaltový beton vrstva o brusná AC011 (A8S) tr. II tl 40 mm Š přes 3 m z
nemodifikovaného asfaltu,___________ _ , ____ _________________________
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ASS) $ rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky pres i m tr. l. po zhutnění ti. 40 mm

85 536,00 |cS ÚRS 2017 0232 K 1577134221 432,0001 198,00m2

PP

432,000w ab

15 065,00 |C$ ÚftS 2017 0233 K 596211122 Kladení zámkové dUžby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2 m2 115,000 131,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s kžem z kamenka těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, $ vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnfcf tt. 60 mm skupiny 6, pro plochy pres 100 do 300 m2

pp

bd 115,000w
26 17?,4S\CS ÚfíS 2017 02 |14 [*í [592452140 Jďtožfco zdmfami I4x2í»6 cm přírodní 

dlažba skladebná betonová základní 20x20x6 on pí rodní 
bd‘1,03

Kladení zámkové dUžby pozemních komunikací tl 80 mm duipiny B pl do 300 m2

| __m2 1 >8,450 !
PP
W 118,450

251,0o|c$ ÚRS 2017 02 I35 K 1596212222 m2 9,0001 139,001 1
.i

Strana 15 Z 146



Type J.cena
ÍCZK1

Cenová
soustava

Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZKJ£.

Kladení íaiby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tL do 50 mm, a vyplněním spér, s dvojitým hutněním vlbrovéním a se 
smetanku přebytečného materiálu na krajnici II. 33 mm slupiny B, pro plachy přes 100 do 300 m2

vjevy

pp

w 9,000
36 | M S9245309f jdlažba zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní 1 mZ | 2,060 | 295,00 \ 607,70 |

W vjr-1,03 2,060
37 \ M \592453I70 | dloibo zámková 21x28x8 cm přírodní m? [ 7,210 277,001 1997,17\CS ÚRS 2017 02

PP dlažba skladeb rd betonová základní 20xlO<a cm přírodní
vj*1 >03W 7,210

| 38 | K 1599141111 Vyplněni spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou 16,000 j si,oo| 816,00|CS ÚRS 2017 02 |m
pp Volněni spár mezi sflmčnénl dflof jafcékolhr tleiátky žtvlčwu zálivkou

*de řezáni:’ řvv 1b,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 64 809,93

CSÚRS201702 j
39 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kic 1,000 172,00 172,00

PP Moniáž svislé dopravní značky zahledni velikosti do I m2 ob)ímkeml na sloupky nebo konzoly
j -PO | M 1404441100 Iznočko sv/sld zdkozovd 8 Fs2n JAC 700 mm Tto I 1,000 [ T 030,00 I 1 030,00 | CS ORS 2017 02 \

PP tlá zákazová 8 PeZn JAC 700 mm
41 | K [914511111 |Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem | kus 1,000 100.00] 100,00|CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ich značek délky do 3,5 m do betonového základu
42 | M |404452250 |sfoupg* 2n 60 • 350 503,001 502,00 \C$ ÚRS 2017 02 [kus 1,000

Pf> sloupek Zn60- 350
Osazení silničního obrubníku betonovétso stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého_________________

43 K 916131213 286,650 153.00 43 857,45 CS ÚRS 201702m

Osazení sltnfčniho obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spér 
cementovou maltou stojatého s boční apěrou z betonu prostého tř. c 12/15. do lože z betonuPP
prostáno téže značky

W ch 
w ch1 
w ch2

164,99
28,02
93,64
Součet

164,990
28,020
93,640

286,650w
44 \ H 592174910 obrubníkbetonovýsilniční I00xl5x25cm 166,6401 67,001 11 164,88\CSÚRS201702 |kus

PP obrubník betonový silniční vlbroUsovaný 100x15x25 <m
ch’1,0tw 166,640

45 | M [592175100 [obrubník baronovy silniční nájezdový 100x15x15 cm 28,3001 67.00 | 1 896,10 [CS ÚHS20I7 02 }kus
PP obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

dli*1,01w 28,300
46 | M 592174900 |obrtrbnlk betonový chodníkový 100x8x25 cm [ kus [ 94,5761 5 107,10 jcsúlts 2017 02 \54,00

PP obnbmk betonový chodsikový víbrollsovaný rovný přírodní ěedá 100*10x25 cm
Ch2‘1,01W 94,576

47 | k 1919731121 | Zarovnánístyčné plochy poďtladu nebo krytu živičného U do 50 16,000 20,00 320,00[CS ÚRS 2017 02mm m
Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části kpmumkace nobo zpevněné
plochy živičné tL do 50 mm 
'd* řezáni:* ř

PP

W 16,000
48 | K |$19735111 | Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm >6,000! 30,001 460,001 CS QftS 2017 02 jm

Řezáni stávajícího živičného krytu nobo podkladu Noubky do 50
•dle napojení na přilehlé komunikace.:' 6*10

| Pastem vybouraných obrubníků a krajníků silničních

pp mm
W i

49 | K [979024443
16,000
6.9001 26,00 179,40[CS ÚRS 201702m

Očistění vybouraných prvků komunikaci od spojovacího materiálu s odklizením a uložením
očištěných hmot a qwjovacího materiálu na sklácfcu na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, 
vybouraných z jakéhokoliv loze a s jakoukoliv výplní spi silničních 
‘předpoklad znovupoužití vytrhaných z 30%’ 0,3V>

PP

w 6,900

D 997 Přesun sutě 94 301,05\w* | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km|997221551 407.0401 30,001 12 211,20[CS ÚRS 201702t
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a $ hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,
na vzdálenost do 1 km

PP

| 51 I K [997221559 |Pnpl»wkZKP 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů, 15k 7,0Ó[ 42 739,20|CS ÚRS 2017 02 j6 105,6001t
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hri
každý dali) í započatý i km přes i km

■látek kceno 2aPP

1 52 j k"|997221815 | Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné)
Poplatek za uloženi stavebního odpadu ne skládce iskládkouné) betonového

poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

Poplatek ze uloženi stavebního odpadu na shtádce IsMádkovnél asfaltového bez obsahu dehtu

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
Poplatek za uložení stavebního oebadu na skládce Iskládtovnél zeminy e kameniva

4,71 Š[ 160 754.40|CS ÚRS 2017 02t
PP

53 [ k 1997221845 94,325| 50,00 4 716,251CS ÚRS 201702t.L
pp

[ 54 | K [997221855 3Q8,oooT~ ' no.oof 33 880,I»1ČS ÚRS 201702 jt
PP

D 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemii komunikace s krytem z kamene^monolitickrým betcpnčvým 
nebo živičným 
Přesi*i hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

2_62_8,440' 2 628,44jcS ÚRS 2017 02 JK 998225111 93,873t 28,00|

PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:

S001 ' Komunikace 
Úroveň 3:

SO 01d - ul. Synkovická

KSO: CC-CZ:
Datum:Msto: Praha Koloděje 26.7.2017

IČ:Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 DIČ:

IČ:Uchazeč: 18626084
CZ18626084DIČ:EKIS, spd. sr.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

919 233,67Cena bez DPH

Základ daně 
919 233.67

Sazba daně 
21,004 
15,00*

Výře daně 
193 039,07DPH základní 

snížená 0,CC 0,00

Cena s DPH v CZK 1 112 272,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 - Etapa 0009
Soupis:

S001 • Komunikace
Úroveň 3:

SO 01d • ul. Synkovlcká
Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKIS, spol. sr.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč

Projektant:

Kód dflu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 919 233,67

HSV • Práce a dodávky HSV 919 233,67
1 • Zemni práce 92 352,59
2 ■ Sanace zeminy 50 620,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce 27 825,00
5 ■ Komunikace 465 932,10
9 • Ostatní konstrukce a práce-bourání 95 255,86
997 • Přesun sutě
998 • Přesun hmot

183 890,17 
3 357,90
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 - Etapa 0009
Soupis:

S001 • Komunikace
Úroveň 3:

SO Old - ul. Synkovická 
Praha KolodějeMísto: Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

MHMPOTV, Vyšehradská 51,12$ 00 Praha 2 
EKIS, spol. sr.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Projektant:

Ty J.cena
[CZK1

CenovéPč Kód Popis MJ Množství Cena celkem JCZK]p soustava

Náklady soupisu celkem 919 233,67

Práce a dodávky HSVo HSV 919 233,67 
92 352,59o 1 Zemní práce

Odstraněni krávin a stromů přiměni kmene do 100 mm i s kořeny 2 celkové plochy do
1000 m2

l K 111201101 m2 15,000 510,00 CSÚK 20170234,00

Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu tetěnu 1:
5, př) celkové ploše do I 000 m2

PP

2 K 2O1061S1 Rozehřáni dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva m2 11.000 473,00 CS ÚRS 2017 0243,00

Rozebráni dlažeb a dilců hemunkací pro páši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenou do 3 m noho s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplni 
3»rv plose Jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kMnenlva 
11,0 

PP

w bd 11,000
7| K [113107223 | Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm 38,001 418,00|CS ÚRS 201702m2 11,000

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek v plose jednotlivé přes 200 m2 ? kameniva taubého drceného, 
o U. vrstvy pres 200 do 300 mm

PP

W bdi 11,000
4 [ K |l13107224 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 m2 | 736.0Qo[ 35 328.00|CS OltS 2017 02 |48]«l[mm

Odsvanéní podkladů nebo krytu $ přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek v plose jednotlivě přes 200 m2 2 kameniva hrubého drceného, 
o tl. vrstvy pres 300 do 400 mm

PP

w asf 736 736,000
5 | K j113107242 jOdstraněni podkladu pl prás 200 m2 živičných tl 100 mm 736,0001 30,00| 22080.00|C5IÍWS 2017 02m2

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdělanost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek v plose jednotlivé přes 200 m2 Svižných, o tf_ vrstvy pres 50 
do 100 mm

PP

W asf 736,000

6 K 113154232 Frézováni živičného krytu tl 40 mm pruh $ 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 105,000 4 830,00 CS ÚRS 20170246,00

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do i
000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes t m do 2 m, ttauštky vrstvy 40 mm

PP

W 1 f05 105,000
K |113202111 | Vytrhání obrub krajníku obrubníků stojatých 40,0Ó]* 7 5,000| 200,00105 ÚRS 201702mu.

Vytrháni obnta s vybouráním lože, s přemístenkn hmot na skládtu na vzdálenost do 3 m nebo $
naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

'dlb stávajících obrub (předpoklad 100% Ukvtdace):"S

pp

vv \* 5,000
8 | K |121101102 | Sejmuti omte s přemístěním na vzdálenost do 100 m 47,0001 28.00 1 316.00|CS ÚftS 2017 02m3

Sejmutí orníce nebo lesní pudy s vodorovným přembténíra na hromady v místě upotřebeni nebo na
dočasné cl trvalé skládky se stažením, ne vzdálenost přes 50 d> 100 m
'plocha sejmuté ©mlce-stávající zel.pá$:'235
>locha nové zbudovaného zel.pásu:' 232
szp*0,2

pp

W szp 
W zp

235,000
232,000
47,000wr

9 K 122202201 Odkopávky a prokopávky rtezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině 11. 3 m3 22,435 2 221,07 C$ ÚRS 2017 0299,00

Odkopávky a prekepávhy nezapálené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř, 3 dt> 100 m3 
"odkopávky pro gabíon a odstraněnou dlažbu- 3,13‘6,5*bdf0,19 

PP

vv odk 22,435

s.ooj10 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávfcám pro silnice v hornině cř. 3 za lepivost 112,18 CS ÚRS 2017 02m3 22,435

Odkopávky a prokopav ky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 1$ m nebo s natažením na dopravní prostředek v hornin! tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

PP

w odk 22,435
Vodorovné přemístěni dů 500 m výkopku/sypinlny z horniny ti. I ai 4! 11J _K_-j76230110l n%3 ] 115.835] 33,ob] 3 822,56|CS ÚRS 2017 02 |
Vodorovné přemsténí výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli 2 horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost piti 50 do 
500 m
"mezideponte's2p’0,2+odk 
"zpětný přesun ornice* zp‘0,2 
Součet

| Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny tf.1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu neobvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost pres 9 000 do 
10 000 m

PP

w 69,435 
46,400 

115,83S

w
w

m3 112 | K 1162701105 126,00 [ i 29S,53~[cS ÚRS 20170210,282

PP

W ski (gp.zphzg)*0,2+odk-zz 10,282
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypanlny z horniny tř. laz4ZKDlOOO '
m přes 10000 m. iOx 13 K 162701109 102,820 10,00 1 028,20 CS ÚRS 2017 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo typaniny po sudu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se stažením bez rozhrnuli z horniny tř. t až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších I započatých 1 000 m
| Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

PP

Tu] K [|6710HQ2~ f m! ] 128,588] 27,00[ 3 471 .ftŠjcS ÚRS 2017 02 ]
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Ty Cenové

soustava

J.cena
fCZKl

pC Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]
2.

Nakládání, skládáni a pokládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání. množství přes 100 
mí, 2 hornin tf. 1 až 4
'naloženi odtěžené zeminy* szp‘0,2*odk
'naloženi omíce a zeminy pro žnovupoužItT (zp*zg)*0,2*zz
Součet

pp

69,435
59,153

128,588

w
w
w

15 | K [171201201 [Uloženi sypanlny na skládky 10,2Bi[ 5.00 51,41 |CS ÚRS 2017 02m3
Uležení sypanlny na skládkyPP
sM 10,282W

1 809,61 |CSŮBS 2017 02 j1t| K |l712012lT Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) >M»1| 110,00t
PP Uložení sypanlny poplatek za uleženi sypanlny na skládce (skládkovné) 

Ski’1,6____________________________________________ 16,451w
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 2 hrubého kameniva frakce 16 až 32

3 753,75 CS ÚRS 2017 0217 K 271532212 m3 3,575 1 050,00mm
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 2 kameniva hrubého, frakce 
16 • 32 mm

‘podsyp pod gabion'0,55*6,5

[zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypantnou se zhutněním

PP

3,575w

18 | k [174101101 10.7251 76,001 815,1o|cS ÚRS 2017 02m3
Zásyp sypán lnou z Jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním Jam, šachet, rýh
nebo kolem objektu v těchto vylopávkách

'zpětný zásyp u gabiomi"t ,65*6,5 
PP

10,725w a

1694,98 CS ÚRS 20170219 K 181301113 Rozprostření omíce tl vrstvy do 200 mm pl pres 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 242,140 7,00

Rozprostřeni a urovnám omlce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé plose pres 500 
m2, tL vrstvy pres 150 do 200 mm

PP

232,000
10,140

242,140

w Zp
*u gabionu-1,56*6,5 
Součet

w
w

1 937,12 CS ÚRS 20170220 K 181411131 Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rodné a ve svahu do 1:5 m2 242,140 8,00

Založení trávníku na pudě předem připravené plochy do 1000 mž výsevem včetně utažení
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

ZP+Zg  
PP

242,140w

21 | M \00S724IM loshosměs travní parková 100,00 [ 363.20 IcStWS 2017 02*S 3,632
PP osivo směs travní parková 

(2p»Zg)‘Q,0lS 3,632W

22 | k [181951102 [úprava plánév homlné tř. 1 až 4 se zhutněním 803,500 6,00 4821,00|C5 ÚRS 201702m2
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 
zp*bd*ab*vj*vjf

PP
803,500W

0 2 Sanace zeminy 50 620,05

2 290,50 CS ÚRS 2017 0223 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezkažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 152,700 15,00

Ottopévky a prokopávky nezapazené pro silnice s přemrštěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homtaé tř. i pros tOOdo 1 000 m3

PP

*v případě sanace (výměny) zeminy v aktivní zóně" ab’0,3 152,700w san

305,40 CS ÚRS 2017 0224 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sítnice v hornině tř. 3 z* lepivost 152,700 2,00m3

Odkopávfcy a prokopávky nezapažené pro síříce s přemístěním výkopku v příčných profíech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homlné tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

PP

152,700w san
25 | K [162301101 Vodorovrté přemístěni do 500 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 j m3 152,700 13,00[ 1 985,10|CS ÚRS 2017 02

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost pros 50 do 
500 m

PP

152,700w san
26 | K [162301101 [Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 I ml 152,700 13,00 1 985Jo|cŠ ÚRS 201702

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 pros 50 do 
500 m
‘mez1deponie‘san

PP

w 152,700

7787.70lcSÚRS2Q17 02~127 | K [162701105 [Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 [ ml 152,700| 5I,00|

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř, 1 až 4 na vzdálenost pros 9 000 do 
lOOCOm

PP

W 152,700san
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypamny z horniny tř. i az 4 ZKD 1000 -
mores 10000m. tOx______________ ______ __________________ ' m
Vodorovné premfeténí výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém cbpr 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř, 1 až 4 ne vzdálenost Příplatek k 
ceně 20 každých dalších t započatých 1000 m 

| Nakládám výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

Nakládání, skládání a prokládáni neutáhlého výkopku nebo sypanlny nakládání, množství pres 100 
m), z hornin tř. 1 až 4

6 108,00 CS ÚRS 20170228 K 162701109 1 527,000 4,00

re*u, bez
PP

»So[ 1 679,7o[cSÚRS2017 02 ]2TJ K [167101102 152,700"[m3

pp

152,700w san

[ »T K [171201201 3M,4CÍ[cS ÚRS 2017 02| Uložení sypaniny na skládky 152,7001 2,«j[m3
PP Uložení sypanky na sklá4^
W 152,700san

”_»S[ 3 359,4b|«jO(U 2017023lJ K [171201211 [Poplatek za uloženi odpadu ze sypanlny na skládce (skládkovné) 152,700t___ 1.
Uložení sypankiy poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)PP

152,700W san

K |2I~314Í112 | Zřízení vrstvy z geotextflíe v rovině nebo ve sklonu do 1:5 $ do 6 m 509,0001 ............ 3,00? 1 527,w[cS ÚRS 2017 0232 m2

Zřízení vrstvy z geotmitfli* filtrační, separacní, odvodneveci, ochranně, výztužné nebo proUerozni 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky pres 3 do ám 
'separace pláne při výměně zeminy* ab

pp

509,000w 8
33 | M [693210510 "J m2 5,00) 2«6,75jS ÚRS 201702Igeomřtte tříosé mpř.TENSAft TriAx TX 160 585,350

geomrffe tříosé 75 * 4 mPP
W 8*1,15 585,350

20 360,00|CSÚRS 201702 J34~[~ K~[5648511H | Podklad ze žtérkodrté ŽD tl 150 
Podklad ze štěrkodrtl ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
'v případě sanace (výměny) zeminy v aktivní zóně* 2‘ab

20.00}1 018,000m2mm
pp

1 018,000w
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TyPÉ Kód J.cena
ICZK1

Cenová
soustava

Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]o

0 3 Svislé a kompletní konstrukce
27 825,00

35 K 1334214521 Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho m3 6,625 4 200,00 27 825,00
w 0,5-1,0-3,5*1,5‘0,5-6,5 6,625

0 5 Komunikace 465 932,10
36 | K |564851111 Podklad ze StěrRocbtě So tl 150 I mZ | 0,500j 70.00mm 3S.00|CS ÚftS 2017 02n Pvfiteú ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění A. 150 mm

"de skladby konstrukce chodníků ul.$ynkevlcká:"0,5 
Součet

w bd
0,500
0,500

w

| 37 | K [564861111 | Podklad ze štěrkodrté ŠD U 200 mm 571,000| 112,00|m2 63 952,00|CS ÚRS 201702PP Podhladzeitěrkodrtí $Ds rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 200
'dle skladby konstrukce vozotéty ul. Syr*ovícká:'509
'de skladby konstrukce vjezdů ul. Synkovická:'48
'de skladby konstrukce vjezdů-reUéf.bet.dlažba ul. Synkovícká;'14
Součet

mm
W ab 
W v)
w vjr

509,000
46,000
14,000

571,000
w

I Asfaltový beton vrstva pod kladli ACP 16 (obalované kamenivo 0KS) tl 60 mm i pres 338 I K 565145121 m2 614,000 271,00 166 394,00|cS ÚRS 2017 02lm

Asfaltový beton mrva podibdnt ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrmé • 0K$> s rozprostřenm
a zhutněním v pruhu sirky přes 3 m, po zhutněni tL 60 
ab*f

pp
mm

W
614,000

39 | K 1567122111 | Podklad 2 kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 509,000 [ 135,00 [ 66 715,001051)8$ 201702mm m2
Poddad » směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněnvn SC C
6/10 (KSC I), po zhutněni U. 120 mm

PP

W ab 509,000
| 40 | K |573211111 [ Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 614,000/ 13,00[ 7982.00|CS ÚRS 201702m2

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asi
ab*f

v množství 0,60 f<g/m2
W

614,000
l 41 | K [573231111 Postí* živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze stoleni emulze, v množství 0,70 kg/mj

614,0001 15.00m2 9 210,00jcS ÚRS 2017 02 [
PP
w ab*f 614,000

I Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1T (A8S) tř. IItl 40 mm i přes 3 m z
I nemodifikovaného asfaltu

42 I K 1577134221 m2 614,000 198,00 121 572,00 |CS ÚRS 201702

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (A£S) s rozprostřením a se zhutněním z nemedfflkowiého
asfaltu v pruhu sirky přes 3 m tr< II, po zhutněni It. 40 
ab-f

PP
mm

W
614,000

43 K 596211122 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny 6 pí do 300 m2 m2 0,500 131,00 65,50 C$ ÚRS 2017 02

Kladení 4ažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo tčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hulosn 
přebytečného materiálu na krajnici U. 60 mm skupiny B, pra plochy přes 100 do 300 m2

PP a se smetením

w bd 0,500
44 | M \S924S3U0 IdíožbozdrokoMj 14x21x6 c/n přírodní 221,001Í~m2 0,515 | 113,82 |CS ÚRS 201702 |PP dlažba skladebná Manová základní 20x20.6 cm přírodní

bď1,03W
0,515

45 I K 1596212222 Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci tl 80 mm skupiny B pt do 300 m2 m2 62,000 139.00 8618.00 CS ÚRS 201702

Kladonl dlažby z betonových zámkových dlaždé pozemních komunikaci s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a so 
snetemm přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 8, pro plochy přes ICO do 300 m2

vj.vlr

fólažba iiinkové pro nevidomé 20 x 10 xSem přírodní

PP

w
62,000

| 46 | M 1592453091 m2 I 14,420 1 295,001 4 253,90 |
w vli-1,03 14,420

47 | M "[592453170 | dfožba zdrokovó 21x28x8 cm přírodní 49,440 | 277,00 | 13 694,88|CStteS201702 [m2
PP dlažba skladetuiá betonová základní 20x20x8 cm přičíní

vj‘1,03

[Vyplněni spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou

w
49,440

1 48 | K 1599141111 26,000] 51 ,Qo| 1 326,00|CS ÚRS2017 02 ]m
PP Vyplněni setr mezi sitníčniml dílci Jakékoliv tloustly živičnou zálivkou

"dle řezáni:' rw
26,000

0 9 Ostatní konstrukce a oráce-bouržni 95 255,86
49 K 914111111

1 548.00 CS ÚRS 2017 02 IMontáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu 
Montáž svislé dopravní značky základní veUkosU do i m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 9,000 172,00
PP
W 4*5 9,000

| 50 | M \ 4Q4442100 Iznofltd svislá zákazová C FeZn JAC 700 mm
značka dopravní svislá zákazová C FeZn JAC 700 mm

[zňoflco yvfeíó IP4C FeZn NK 800x200 mm
mačka dopravní svislá IP4a FeZn HK 600 x 300 

| zrnička svislá Ft2n UK 1000 x S00 mm (IP 26a, IP 26b)

značka dopravní svislá FeZn HK 1000* 500 mm (IP 26a, IP 26bl
| značko jvis/d lákozavá B FeZn JAC 700 mm

značka dopravní svislá zákazová 8 FeZn JAC TCO 
jMontáz sloupku dopravních maček délky do 3,5 m s betonovým základem 
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

i <330,001kut 4,000 4 120,ÓÓ\CS ÚXS201702PP
i 51 I M 1404442460

kus J__2,ÚCo| ~824,tw"[

j jus } 2,’<w] 7760,001"~'

1 648.00 |CS ÚRS 2017 02PP mm
52 fňl } 404442740

3 520,00 JcŠ ÚRS 2017 Q2 |

I 030.00 [CS ÚRS 2017 02 j

PP

53 I M [404441100
. j 'QM-00'!... . IPP mm

54 | K [914511111 4,00Ó[ ioo,oo[kus _400100]cs ÚKJ0I7 02' j 

2 012,00 | CS ÚRS 201702 |

. tPP

55 f ~M~\4Q445225Q sloupek 2n 60 • 350 kus I 4,000]” 503,00 ]
PP sloupek Zn 90 - 350

Osazení silničnlbei obrubníku betonového stojatéhos boční operou do "lože 2 betonu 
prostého

56 K 916131213 334,960 153,00 51 248,88|CS ÚRS 2017 02m

Osazeni silničního obnéniku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stolatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 
prostého téže značky

242,88
73,97
18,11
Součet

obrubník betonový silniční f00xí5v25cm

obrubník betonový síínlčni víbrotísovaný 705x15x25 cm.............  .........................
Ch'1,01

PP

w ch 
w chí 
w oh2

242.880
73,970
18,110

334,960
w

i[57]jM l59£í749Íť>
PP

1l f6 4>S,70 \á ÚRŠ2017 02']
67,00Jkus 245,309

lw
245,309
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Ty J.cena
ÍCZK1

Cenová
soustava

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]o
581 m \snmuso jobrubmkbetonovýsllnlčfll nájezdový 100x15x15 kus | 74,710 \ 67,00 [ 5005,57\C$ ÚfIS 20t7 02on

pp obrubník betonový silniční nájezdový I00z15xi5 cm
cht*1,01W 74,7«0

I 59 I M 1592174900 [obrubník betonoví? chodníkový 100x8*25 cm 18,291 | 54,00 [ 987.7l|cSliKS20I702 [kus
pp obrubník betonový chodníkový tfbrollsovený rovný pnrortií šedá 100x10*25 cm 

€>>2*1,01W 18,291

| 60 | K 1915731121 I Zarovnáni styčné plochy poddadu nebo krytu živičného tl do 50 mm 26,000[ 20,00 520,00|C5 ÚRS 2017 02m

Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunétace nebo zpevněné 
ptodiy živičné U. do 50 mm

•de řezání:* f
pp

w 26,000

| 61 | K |919735111 | Řezáni stávajícího živičného krytu hl do SO mm 26,0001 30^001 780,00 |CS ÚRS 201702m
Řezání stáva|feiho žhlčnébo krysu nebo podkladu MaiMy do 50 nvn
'dle napo lem' na přilehlé komunikace.:* 14*12

pp
w ř 26,000

62 | K 196504214R | Bouráni odvodňovacích žlabu 30,000| 200,00| 6 000,00m

Přesun sutěo 997 183 890,17
63 | K |997221551 I Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 795,947| 30.00 23 878,41 |CS ÚRS 2017 02t

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se sležením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 
na vzdálenost do 1 km

PP

83 S74,44|CS ÚRS 2017 02 ~]64 | K [997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sua 2e sypkých materiálů, 15a 11 939.2051 Ťď»It
Vodorovná doprava sud bez naloženi, ale se složením a a hrubým urovnáním Příplatek k cené za 
každý další i započatý 1 kin přes 1 km

PP

1 124,00[CSÚRS201702 165 | K [997221815 I Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 7.0251 160,00|t
Poplatek za uloženi staPP vné) betonovéhona

66 | K [997221845 |Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce ískládtovné) 196,1351 5Q.OO| 9 556,7S|CS ÚRS 2017 02t
PP Poplatek 2a uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

67 j K 1997221855 |pcplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce {skládkovné) 597,7871 I io,ooj 65 756,57|CS ÚRS 201702t
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

Přesun hmotD 998 3 357,90
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo žfvicnvm__________________ ...........................

3 357,90 CS ÚRS 2017 0268 K 998225111 119,925 28,00t

Přesun hmot pro komunfcaee s krytem z kamenka, mono litickým betonovým nebo živičným 
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:

S001 - Komunikace 
Úroveň 3:

SO Ole • ul. Úvozová

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: Praha Koloděje 26.7.2017

Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2

IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 18626084
CZ18626084EKIS, spd. sr.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 

Projektant:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 285 918,02
Základ daně 
285 918.02

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
60042,78

OPH základní 
snížené 0.00 0,00

Cena s DPH v CZK 345 960,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:

SOOI . Komunikace
Úroveň 3:

50 Ole • ul. Úvozová
Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, šprt. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017
Zadavatel:
Uchazeč

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 285 918,02 
285 918,02HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 25 070,10
2 - Sanace zeminy 19 094,40
5 - Komunikace 143 766,00
9 • Ostatní konstrukce a práce-bourání 30 190,03
997 • Přesun sutě 67 293,69
998 - Přesun hmot 503,80

i
i
I

t
í

Strana 22 z 146
\



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:

S001 - Komunikace

Úroveň 3:
SO Ole - ul. Úvozová

Místo: Praha Koloděje

MHMPOTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Cenová
soustava

Ty J.cena
TCZK1PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]

P.

Náklady soupisu celkem 285 918,02

Práce a dodávky HSVd HSV 285 918,02
Zemní práceD 1 25 070,10

K |l13107224 |Odstranéní podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm mZ j 236,000] 48,Ó0[ 11 328,QO|CSÚRS 2017021

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
i naležením na dopravná prostředek v ploše jednotlivá přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, 
o U. vrstvy pfe* 300 do 400 mm

PP

W asi 234 236,000

2 |k7« 13107242 | Odstraněni podkladu pl pres 200 m2 živičných tl 100 mm 236,0001 30.00 7080,00]CS ÚBS 201702m2

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skli Au na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes $0 
do 100 mm

PP

236,000W asf

920,00[CS ÚRS 2017 02 |3 | K |113202íiT | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 23,000 •10,00m
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
natěšením na dopravní prostředek z krajnhú nebo obrubníků stojatých

PP

"dle stávajících obrub (předpoklad Uvtdace vytrhaných):~2Q*3 23,000w vo

4 | K |12110Í102 Isejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 15,000 28.001 420,00|CS ÚRS 2017 02 jm3
Sejmutí omke nebo lesní půdy s vodorovným premístěnfrn na hromady v mátá upotřebení nebo na 
dočasná čl trvalá skládky se složením, na vzdálenost přes 90 do 100 mPP

"plocha sejmuté ornlce*stávající zel.pás:T5 
'plocha nově zbudovaného zel.pásu:" 71 
szp"0,2

75,000
71,000
15,000

w S2p 
w 2p
w

| 5 | K 1162301101 I Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. i až 4 15,000 33,00| 495,00|CS ÚRS 201702m3

Vodorovné premis lén' výkopku nebe sypanlny pe suchu na obvyklém dopravním prostřeAu, bez 
naložení vy kopku, avšak se složením bez rozhrnuli z horniny tf. 1 až 4 na vzdálenost přes 90 do 
500 m

PP

vv 15,000

96Š,6o[cS ÚRS 2017 02 ’ 1[ 6 ] K 1162301101 IvodoroMié přemístění do S00 m výkopku/sypanlny 2 horniny tř. 1 až 4 29,200 33.00m3

Vodorovná přemístění výkopku nebe sypanlny pe suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost pres 50 do 
500 m

PP

W "m eadeponí e‘sz p*0,2 
"zpětný přesun o míče’ zp*0,2 
Součet

15,000
14.200
29.200

W
W

7 | K |162701105 {Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 0,8001 100,80|CS ÚRS 201702m3 126,00

Vodorovné přemístění výkopku nebe sypanlny pe suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost pres 9 000 do 
lOOCOm

PP

w ski ígp-zp)"0,2 0,800
Příplatek k vodorovnému přemrštění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m, 10a

80,00 CS ÚRS 2017 028 K 162701109 m3 8,000 10,00

Vodorovné premisléní výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostreAu, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli z horniny tř. i až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých datlích i započatých 1000 m

PP

9 1 K Í167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 J[[m3 29,2QO| 788.4ojc$ ÚftS 2017 0227,00|

Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypanlny ukládání. množství přes 100 
m3, z hemfn tř. 1 až 4 
"naložení odtěžené zeminy" szp*0,2 
"naložení arrrice pro žnovupoužld" 2p’0,2 
Součet

{Uložení sypanlny na skládky
Uloženi sypanlny na skláAy

PP

15,000
14.200
29.200

w
w
w

('?I1^ T171^!2?' 4,00^CS ÚRS 2017 02” T m3 "J ’ 0,800|
PP
w *1 sI Poplatek 2a uložení odpadu 2e sypanlny na skládce Iskládkovné)

* T
140,8ÓjcS ÚRS 2017 02 il"Il 171201211 110.00!t

Uložení sypanty poplatek Za uložení sypanlny na skládce (sklácfcovné) 
Skt'1,6

PP
W 1,280

Rozprostření orrrtce tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 j m2

Rozprostřeni a urovnání omlce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislá ploše přes 500 
m2, d. vrstvy pros 150 do 200 mm

j
497.00ÍCS ÚRS 2017 022 | K 1181301113 71,000 7,00|

PP

71,000w &
568,Oo|cS ÚRS 2017 0213 | K 1181411131 Založení parkového trávníku výsevem plodiy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 71,000| m2 8,00|

Založeni trávníku na pudě předem připravené plochy do 1000 m2 výjevem vcetné utažení 
parkového v rovině nebo na svahu do 1 :SPP

W 71,000ZP
Í4jM~\00S724M losřvo sméf travní porto vd T *»"~f 1.0651 f06,50"[csÚtt$2Q1?02 ~|100,00

PP nivo smě, travní parková 
2P'0.Q1S  1,065 

T m2 '] ”263,0001
w

6’00j "éVeToofcs úrs 2oi7 02' J[úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v heroině tř. 1 až 4 se zhutněni*

15 | K 1181951102 1
PP
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Ty J.cena
fCZKI

Cenová

soustava
PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]p

w 2p*ab 263.000

0 2 Sanace zeminy 19 094,40

16 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silníce objemu 4o 1000 n>3 v hornině li. 3 57,600 864,00 CS ÚRS 2017 02m3 15,00

Odkopávky a prckopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku « příčných profilech na 
vzdálenost do 1$ m nebo * naloženi* na dopravní prostředek v hornin! tř, 3 přes 100 do 1 000 m3

V případě sanace (výměny) zeminy v aktivní zóně* ab*0,3

pp

w san 57,600

115.20 CS ÚRS 2017 02 |17 K 122202209 Příplatek k edkopóvkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 57,600 2.00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sflirice s přemístěním výkopku v příčnách profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tr. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

PP

W san 57,600
j 18 | K ] 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až4 ] m3 57,600| 13,00 748,8o[c5 ÚRS 201702

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřenu, bet 
naloženi výkopku, avšak se složenin bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 90 do 
500 m

PP

W san 57,600
19 | K 162301101 | Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny 2 horniny tř. 1 ai 4 57.600| 63.001 748.80|CS CiltS 201702ml

Vodorovné přemístění vykop ku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravntn prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhnuití z horniny tr. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

PP

w 'roezide pool e*sa n 57,600
20 | K 11627011 Cg | Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr, 1 až 4 57,6001 51.00 2 937,60|CS ÚHS 201702ml

Vodorovné přemetáni výkopku nebo sypaniny po suchu na odvyklém dopravním prostřediu, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli z horniny tř. 1 až 4 na vzdělanost přes 9 COO do 
10 000 m

PP

W 57,600san
Příplatek k vodorovnému pře místě ní výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000
m přes 10000 m, 10x 21 K 162701109 2 304,00 CS ÚRS 2017 02m3 576,000 4,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bzz 
naložení výkopku. avúk se složením bez rozhrnutí z horniny tr. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně ta každých dalších 1 započatých 1 000 m

PP

22 |k |167101102 [Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přěž 100 mF 57,600| 11,00] 633,60|CS ÚRS 201702m3

Nakládání, skládání a překládáni neuteklého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 ai 4PP

w 57,600san

23| K~[l7l201201 {uloženi sypaniny na skládky l m3 57,6001 TwT 115.2p|CSÚRS 2017 02
PP Uloženi sypantiy na títládky
W 57,600san

| 24 I K |171201211 Pcplatah 28 uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (sklždkovné) 57,600 22.001 1 267,20jcS ÚRS 2017 02 j
PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce Ishlá&ovné)
W 57,600san

[ 25 | K [213141112 jzřizení vrstvy z geotextille v rovině nebo ve sklonu do 1:5 s do 6 m 192,000[ Toof 576.00|c$ ClBS 201702m2
Zřízení vrstvy z f«textilie filtrační, separačni, odvod novaci, ochranné, výztužné nebo protleroznl 
v rovkié nebo ve sklonu do 1:5, sirky přes 3 do 6m 
'separace pláně při výměně zeminy* ab

pp

vvg 192,000
| 26 | M |693210510 lieomňle třhsé mpř.TIHSAII TrIAx TX 160 220,800 [ 5,00 | 1 UM,QO\C$0fó2Ot7O2m2

PP gMmříže třicsé 75 * 4 m 
g‘1,15W 220,800

| 27 | K [ 564851111 | Podklad ze itěrkodrtě SD tl 150 mm m2 | 384,000| 20,001 7680,00|C5 ClftS 2017 02 1
PP Podklad se řtěfkodrti ŠD s roQwosIrénim a zhutněním, po zhutněni tl 150 mm

"v případě sanace (výměny) 2eminy v aktivni zóně" 2‘abw 384,000

D 5 Komunikace 143 766,00
| 28 | K |S6486I111 | Podklad ze StérkccfrtéSO tl 200 192,000 21 504,00|CS ÚRS 201702m2 112,001mm

Podklad ze štěrk&drti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 200 mm
'dle skladby konstrukce vozovky ul. U Kosinů:*192 
Součet
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 0X5} tl 60 mm š přes 3

PP
w ab 192,000

192,000W

52 032,00les ÚRS 2017 02 J29 X 565145121 m2 192,000 271,00m
Asfaltový beton vrstva podkladní aCP 16 (obalované kamenivo strednězrrmé - CKSi $ rozprostřením 
a zhutněním v priéiu šířky přes 3 m, po zhutněni tl. 60 mm

PP

W ab 192,000
| Podklad z kameniva zpevněného cementem KSCI tl 120 mm

Podklad ze sněsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním $C C 
á/10 1KSC l|, po zhutnění tl. 120 mm

301 K 1567122111 ] 192,0001 26 920,00|CS ÚftS 2017 02m2 135,00

PP

w ab 192,000

[postřik živičný spojovací 2 asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 twbj31 | K |573211111 2 92,000[ 2 496,Čo|cS ÚRS 201702m2
PP Postřik spojovací P$ bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 k%/m2
W ab m.ooo

[32 [ jt 7Š73231111 {Postřik žMcný spojovací ze silniční emul2e v množství do 0,7 kg/m2
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2

[192.0CÓT 1 5,00f 2 88o[oolcS ÚRS 201702m2
PP
W ab 192,000

Asfaltový beton vrstva ©brusná ACO 11 (ABS) tř. II ti*40 mm š přes 3 
nemodifikovaného asfaltu  

r m z33 K 1577134221 38 016,00 |CS ÚRS 2017 02m2 192,0001 198,00J

Asfaltový beton vrstva o brusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky pres 3 m Iř. II, po zhutnění tL 40 mm

PP

W ab 192,000
[ Vyplněni spžr mezi silničními dílci živičnou zálivkou 918,0q|c5ÚRS 201702 ~|34 K |599141111 18,000] 51,001m

pp Vyplněni spař mezí sflrfcmmi dílci jakékeltv tleiárky živičnou zálivkou 
'dle řezání:' řw 18,000

0 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 30190,03
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu
prostého

35 K 916131213 53,960 153,00 8 255,88 CSUfiS 2017 02m

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

53,96
Součet

PP

W ch 53,960
53,960vv
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Ty J.cena
TCZK1

Cenová
soustava

PČ Kód Mi MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]
p

36 I M \S92I749I0 [obrubník betonový silniční 100x15x25 on 07,00 | 3 687,611CS ÚRS 201702kw 55,039
PP obrubník betonový slintání vtbrolbovaný 100x15x25 cm

ch‘1,02 __________w 55,039

3162,50 CSOPS 20170237 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého i boční operou do loze z betonu prostého 16,750 190,00m

Osazeni obrubníku kamenného se zřízením loze, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční operou z betonu prostého cř. C 12/15, do lote z betonu prostého téže značky

PP

W op3 16,75 16,750

36 | M 1533303330 | obrubník kamenný přímý, žulo, OP3 25x20 16,9)61 12 164,04\cS ÚRS 2017 02719,00m
pp obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 

op3*t,01 16,916W

| 39 | K |,1973H21 Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičného U do 50 mm 18,000 20,00) 360,00|CS ÚRS 2017 02 |m

2arovnání styčné plochy pokladu nebo krytu podél vybourané částí kominíka:* nebo zpevněné 
plochy živičné tl. do 50 mm 
‘de řezání:' ř

pp

w 16,000
54o,oo|cs Prs 2017 02 [| 40 | K 1919735111 [Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 50nvn I m 18,000 30,00[

Řezáni stávajtdho žřriÉného krytu rybo podkladu hloubky do SO mm 
"dle napojeni na přilehlé komunikace.:" 10*8

Ff
w f 18,000

41 | K [965Q4214R [Bouráni odvodňovadch žlabů J. 10,000 zoo.ooí 2 000,00|

'odbočka kulici K Jízdárně" 10 10,000w

D 997 Přesun sutě 67 293,69
| Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 253,335| 30,00 7 600,05 |CS ÚRS 2017 0242 | K 1997221551 t
Vodorovná doprava sutí bez naložené', ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 
na vzdálenost do 1 km

pp

| Příplatek ZKP1 km u wxtorcnmé dopravy suti ze sypkých materiálů, 15x 3 800,025] 7,00| 26 600,I8|CS LIR5 2017 02 |43 | K |997221S59 t
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se slozením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další 1 započatý 1 km pres 1 km

PP

| 44 | K 1997211611 | Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 253,335] 33,00| 8 360,06|cSIÍRS 201702t
PP aných hmot na dopravní prostřeďiy pro vodorovnou dopravu suti

| 45 I K |997221815 I Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce IskládtoMié) 6,715] 160,00| 1 074,40|CS ÚRS 2017 02t
Poplatek za uloženi stavebtáho odpadu na skládce iskláďtovné) betonovéhoPP

| 46 | K |997221845 | Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce Iskládtovné) 57,620 50,00 2 891,00|CS ÚRS 2017 02t
PP Poplatek za uložení stavebrňho odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

j 47 | K 1997221855 20 768,00 ]CS ÚRS 2017 02 || Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce Iddádkovnél 188,800 110,001t
Poplatek Za uložení stavebná*? odpadu na skládce Isklácftovné) Zemkny a kamenivaPP

Přesun hmotD 998 503,80
Přesun hmot pro pozorní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

503,80 CS ÚRS 2017 0248 I K 998225111 17,993 28,00t

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:

SO02' Peštové kanalizace 
Úroveň 3:

SO 02a • ul. Podzámecká

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.7.2017Praha Koloděje

Zadavatel:

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2
IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 18626089
CZ18626084EKIS, spol. sr.o.. Náchodská 2421.193 00 Praha 9 DIČ:

Projektant: IČ:
0IČ:

Poznámka:

Upozorněni: Rozsah sanací, rekonstrukce a oprav kanalizačních stok byl stanoven na základě kamerových 
průzkumů, které byly provedeny před rokem 2010. Projektant upozorňuje, že od této doby mohlo dojit ke 
zhoršeni stavu stávající kanalizační sítě, která se nachází v miste stavby, a proto Je třeba očekávat, že rozsah 
stavebních prací může být oproti projektu větši v závislosti na rozsahu poškození. Projektant doporučuje před 
zahájením stavebních prací provést kamerový průzkum stávajících stok v místě stavby, který je součástí VRN.

Cena bez DPH 1 009 381,82
Základ daně 

1 009 381,82
Sazba cbné 

21.00% 
15,00%

Výše daně 
211 970,18DPH zakladli 

srrfžená 0.00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 221 352,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TVKotodéje
Objekt:

0009 - Etapa 0009
Soupis:

SO02 - Peštové kanalizace
Úroveň 3:

SO 02a • ul. Podzámecká
Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKIS, spol. sr.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [C2K]

Náklady soupisu celkem 1 009 381,82
HSV - Práce a dodávky HSV 1 009 381,82

1 • Zemni práce 459 354,50
4 • Vodorovné konstrukce 61 356,96
8- Trubní vedení 347 840,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourán: 96 410,00 

"7562,0599 • Přesun hmot

998 • Přesun hmot 36 857,90
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

$002 • Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

SO 02a • ul. Podzámecká
Mfsto: Praha Koloděje

MHMPOTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spol, s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Cenová

soustava

Ty J.cena

TCZKl
PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]

2_

Náklady soupisu celkem 1 009 381,82

Práce a dodávky HSVo HSV 1 009 381,82
Zemní prácep 1 459 354,50

I | K |11510Í2W Čerpání vody na dopravní výsku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 216,000| 57~00j 12 312,00|CSÚKS 201702 |hod
Čerpáni védy na dopravní výšku do 10 m * uvažovaným průměrným přítokem do 5001 /min
'čerpání ^4 hpdfa_dgnně*?*24 ________ ___________________

pp
216,000YV

378,00 CS CrRS 2017022 K 118101301 Pohotovost Čerpací soupravy pro dopravní výsku do 10 m přítok do 500 l/min den 9,000 42,00

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výsku do 10 m s uvazovaným průměrným 
přítokem do 500 l/mln

PP

36 394,27 CSÚRS 2017 023 K 130001101 2Uzení vykopávky příplatek za blízkost podzem.vedení nebo výbušnin pro Ub.tr.hor. m3 106,416 342,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za Ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo 
výbtánin pro jakoukoliv třídu horniny

PP

106,416W "Z m:‘ 0,3‘IAU)
4 | K |t32201202 | Hloubeni rýh i do 2000 mm v hornině tf. 3 objemu do 1000 m3 | m3 177.3601 212,Q0[ 37 600,32|CS ÚRS 201702

Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky pres 600 do 2 000 mm s irovnáním <áia <fc> 
předepsaného profilu a spádu v hornině tr. 3 přes 100 do 1 000 mJ 
“celkový výtop' IJ'(dJ-«L2+cl>*hU 
'odpočet odstraňování povrchu:*
‘asf.komunikace:- •$J*(dJ+d_2*d)*i3p 
Mezi součet
'navýšení výkopu o á 5% na šachty:* 0,05'A 
Součet

pp

400,059W aj
w

•62,231
337,828
16,891

354,719
177,360

1,100
2,700

20,000
24,000

w
W A
w
W AI .2 
w ht3.1 
w šj 
w hU 
w dj 
w d_2

AiJ“k3
"Šířka výtopu:* 1,1
“prti měrná hloubka výkopu-předpcWad:* 2,7 
"délka potrubí oprava20 
"délka potrubí rekonstrukce:* 24 
"délka po tr lítí

přípojek:*! ,0*1,0*6,6*6,3*3,0*7,9*9,O*9,O*7,5+2,8*9,O*2,O*9,O+7>S+1,5*7,6
‘tloušťka asf.komunikace:’ 0,42
"tloušťka bet. lože pro přípojky*0,180
'tloušťka bet. lože pro hl.řad* 0,132
'obsyp potrubí ‘ (d_1*d_2>'Š_1*ÍO,3*p_l)*vz2
'vytlačená zemina potrubím hl.řadu DN400:~3,14*(p_1 /2)‘<p_l 72>'(d_1*d_2)
'obetonování potrubí přípojek ’ d*šJ*(0*1*P-2M0*225'ďšJ )‘0,5<vip
"vytlačená zemina potrubím přípojek DN200:"3,14*(p_2/2)*(p_2/2)*d
"koeficient přepočtu hmotnosti pískifl ,7
"koeficient množství tř.3'0,5
"koeficient množství tf. 4*0,45
"koeficient množství tf. 5*0,05
"profil potrus oprava* 0,4
‘profil potrubí rekonstrukce* 0,4
“profil potrubf-přfpplek:* 0,2

w d 90,700

0,420
0,180
0,132

28,354
5,526

15,859
2,848
1,700
0,500
0,450
0,050
0,400
0,400
0,200

w tzp 
w U_p 
w a 
w oj 
w v?2 
w o_2
w vzp
w kp 
w k3 
w k4 
w k5
w P
w pj
w pJ2

| 5 [ K |l32201209 Příplatek za lepivost k hloubeni ryti i do 2000 mm v hornině tř. 3 1 m3 | 177,360[ 5,00| 886.80|C5Ú8S 2017 02

Hloubení zapaženýcb i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s irovnáním 4ia do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PP

ht3.1 177,360w

I- 6 j K |13230Í202 | Hloubeni rýh i do 2000 mm v hornině tr. 4 objemu do 1000 m3 [ m3 159,624[ 399,00| 63 689,98 |CS ÚRS 2017 02~

Hloubení zapařených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm t urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 pres 100 do i 000 m3 

 A1 2*k4

7 jT Jí 32»Í2Ú9 ........... IPříplatek za lepivost k hloubem rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4______”___

pp

159,624w
159,624] 798,lŽ]cS ÚRS 2017025.00Jm!

Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dne do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tr, 4 Příplatek k cenám ze lepivost horniny tř. 4 
A1 2*K4

Hloubeni lýh šdo 2000 ran v hornině tr. 5

PP

w M4 1 159,624

j m3 [ 17,736^ mw[8 | K 132401201 17 381,2Í1ČS ÚRS 2017 02 i

Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 OOO mm s urovnáním 4ia do 
předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tr. 5 pro jakékoliv množství

“výkop v hornině 5 z 5*:' Al_2*kS 
Součet

llfízeni přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

pp

w ht5 17,736
17,736w

9 j K 1151901102 Jj m2 J 1 340,9701 73.ró] ^ÍMolŤjcSÚRSJOljTW j

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy priložné pro 
jakoukoliv mezerovltost, hloubky do 4 m 
(dj *hlj *<d-ds)*hM<L2-
ds)'hL2+š**ds“ftl$)*2*(7+t4,S+8+t 2*7*7 ,S*15*19+37,5+42,5)*2,4*2 
Součet

{odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
Odstraněni paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni t uložením materiálu na vzdálenost 
do ) m od kraje výkopu přfložné, hloubky přes 2 do 4 m

PP

W 1 340,970 
1 340,970

zpp

W

10 j K 1151101412 26 B19,40[cS ÚRS 2Ó1702 ]j m2 J 1 340,970| 20.001
PP

1 340,970w 2PP
12 468,37] CS ÚŘS 2017 02 ]ilTKTl6,101t01 |s%4slě přemístěni vjjfcopku z horniny tf. i až_4 hl vykopu do 2,5 m 336,983[ 37,00
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i

TyPC Kód J.cena
fCZKl

CínováPopis: MJ Množství Cena celkem [CZK]p
soustava

Svale přemisténi výkopku bez naložení do dopravní nádoby aviak s vypváj-a-ěrím dopravní * 
na hrantech nebo do dopravního prostřenu z horniny tř. 1 až 4, pěl hloubce výkopu pres 1 do 2,5

í nádobyPP

W A1 2-ht5 336,983
| 12 I K 1161101151 [Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 5 až7 hl výkopu do 2,5 m m3 [ 17,7i6| 44.00| 750,36 |CS ÚftS 201702 |

Svislá přemístěni výkonu bez naloženi do dopravní nádoby aviak s vyprázdněním dopravní nádoby
na hromadí nebo do dopravního prostředku z horniny Iř. 5 až 7, při htóifcce výkopu přes I do 2,5PP
m

W ht5 17,736
13 | K 1163301101 [Vodorovné přemístěni do 500 tn výkopícu/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 mi [ 336,983| 33.001 11 120,44|CSÚBS2017 02 ]

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopkg, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost pres 50 do 
500 m

PP

W 'všechen vykopek na mezldeponii:- A1 2-ht5 336,983
14| K |162307|51 | Vodorovné přemístěni výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m m3 [ 17,736| 42,00 744,91 |CS ÚftS 2017 02 |

Vodorovné přemístěni vykopán nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 
500m

PP

W 'všechen výkopek na mezldeponii: "htS 
Součet

17,736
17,736

w
15 | K 1162701105 [Vodorovné přemístěni db 10000 m výkopku 2 horniny tfTl až 4 271.009| 126,Ó0f

34 147,13[CS ORS 201702 [m3
Vodorovné přémistěni výkopku nebo sypenlny po suchu no obvyklém dopravním prostředni, bez
naloženi výkopku, avšak se stažením bez rozhrnuti z horniny tř. i až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

PP

'odvoz vytlač- zeminy (podkladní desky,obsyp/obetonovéní*zásyp ŠDrzemína 
vyUač.potrutdm):' pd*(o_1*o_2)ezz_l'0,75*(vz2»vzp)
0,9S*skL1 l

w sklJJ 
w skl34

285,273

271,009
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKĎ1000 m přes
10000m

16 I K 1162701109 m3 1 355,045 10,00 13 5S0,4S|CS ÚRS 201702

Vodorovné přemisténi výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k
cení za každých dalších i započatých 1 000 m
5'skl34

| Vodorovné přemisténi do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7

PP

w
1 355,045

17 | K 1162701155 I >713 1 14.264| 176,001 2 510,46|CS ŮRS 2017 02 |
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po uchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, aviak se složením bez rozhrnuli z horniny tř. 5 ai 7 na vzdálenost pres 9 OCCC
do 10 000 m

PP

w skl5 0,05*skl 1 t 14,264
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKO 1000
m pres 1QOOO mId K 162701159 m3 71,320 15,00 1 069,00 CSÚftS 2017 02

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypartoy po suchu ne obvyklém dopravním prostředku, bez
naloženi výkopku, aviak se složením bez rozhrnutí* horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších 1 započatých i 000 m
5*Skl5

PP

W
71,320

19 [ K |167101102 | Nakládáni výkopku z hornin tf. 1 ai 4 přes 100 m3 l m3 T 65,974| 27,00[
1 781.30|CSÍjftS201702 |

Nakládáni, skládání a překládáni nevleklého výkopku nebo typanfriy nakládáni, množství pres 100
mj, z hornin tř, 1 ai 4PP

W 222 'výkopek na mezideponti pro zásyp’ A1_2*skLU 
0,95*222

69,446
65,974

W

| 201 K 1167101152 | Nakládání výkopku 2 hornin tf. $ až 7 přes 100 m3 I m3 3~472| 37,0ÓJ 12M6|C5Úft$2017 02 j
Nakládánf, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypanty nakládání, množství přes ICO
mj, z hornkí tř, 5 ai 7PP

W 0,05*ZZ2 3,472
21 | K [171201201 [Uloženi sypaniny na skládky 285,2731 Toó[ 1 426,37[C5ÚBS 201702m3

PP Uložení sypanlny na skládky
skLI-1w

285,273
22 [ K |í71201211 | Poplatek z» uloženi odpadu ze sypanlny na skládce (skládkovné!

, sM.1.1;
( 23 I K [174101101.2 |zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů syparinou se zhutněním

ro3 [ 285,2731 1 io,oo| 31 380,031
W

285,273
277,7841 76,00[m3 21 m.sst

Posnámka i položce:
ve státM komunikaci předpoklad zásyp zeminou vhodnou do aktivní zóny komunlkae* (dle ČSW73 
3050, ČSN76 6I33, tW72 1004)

P

•předpoklad zpětný zásyp $0 (využití vykopané zeminy z 25*):' A1_2-pd-(o„1*o_2|- 
(vz2»vzp)

w 22.1
277,784

| 24 | M [583441710 Ištěrfaodrrfrókce 0-32 třída C 354,175 I 47.mTt 16646,23|CSÓRS 2017 02PP stérkodre frakce 0*32 
Z^1*0,75*kpW

354,175
Obsypáni pornisí bez prohození sypaniny 2 hornin tř. 1 ái 4 uloženým do 3 m od kraje 

, výkopu 
'obsyp stoky hl.řadu 0N300 a ĎN4Q0:’ oj
Součet

[ štěrkopísek frakce 0*6
štěrkopísek frakce 0*16 
Op'kp

25 K 175101101

VY op
vv 

| 26~|~M~^5S33?3Q20

m3 28,354 260,00 7 372,04

28,354
28,354

i 1. 196,00 [ 8 965(5]CS Útt$2017 02 ’]PP
w

46,202

O A Vodorovné konstrukce
[podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

Podkladní a zajlštbvaci konstrukce z betonu prošlého , otevřeném vykopu desky pod potrubí,
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

"DM 400:"(d_1-d_2),tl,š_1 
"DN 200:’d*tl_p'š_1 
Součet

61 356,96 ________
61 356~96jČS 0lt5 2017 02 j

27 | K [452311131 i. 2 520,00124.348

??

w
6.369

17,959
24,348

w

w pd

D 8 Trubní vedení 347 840,41
Montáž potrubí z trub T2H % integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN28 K 822392111 ■*n

44,000 437,00 19 228,00 C5ÚRS201702m400

Montáž petrubi z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20% 
t integrovaným těsněním PN 400

d 2*d 1

trouba 2B hrdlová přizná siroimzdorná s iniepovoným spojem TZH-Q4Č/2Š0 SCO ! ~
40X250 cm________________________________ j
trcíža železobetonová hrdlová přímá sranovzdorná s integrovaným spoýem 40X250 cm
«U*d.2}/2,5'1,03

PP

vv
44,000

T29 M 592225390 Arttf 13,129 l 7S6.0Q 31832,77[CS ÚRS 201702
PP
W

18,126
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Ty CenováJ.cena
fCZKl

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem (CZK)
o soustava

30 1 K ]831263195 jpňplatgk za zřízení kanalizační pfipojky DN tOO až 300 16.000| 398,00 6 368,00|CS ÚRS 201702kus
Montáž polník z Uiě> kameninových hrdlových s integrovaným tésrěnfm Příplatek k cenám u 
zřízení kanalizační přípojky ON od 100 do 300

PP

‘Žlaby*uHžnf vpustí-horské vpusti:‘4+12*0 16,000w
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 
do 20 % DN 200 16 779,50 CS ÚRS 2017 0231 K 831352121 90,700 185,00m

Montáž potrubí z tnb kameninových hrdlových s Integrovaným těsněním v otevřením výkopu ve 
sklonu do 20% ON 200

PP

~<Ie potrubí přípojek:* d*d s 90,700w
i troubo kameninová statovaná pouze uvnitř 0N200mm L2,SOm spojovad systém F,C
7fido 160 59 832,68 C$ ÚRS 2017 0232 M 597107030 94,822 631,00m

PP trouba kameninová gU vaně ONŽOQmm i2,50n> spojovací systém F,C Třída 160
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop 
PN 200 2 784,00 CS ÚRS 20170233 K 8373S2221 kus 16,000 174,00

ýeh tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu 
s integrovaným těsněním jednoosých ON 200
‘bež svislého úseku* 1 koleno 15*:* 16 
Součet

*pp

w 16,000
16,000w

|ftolenó kameninové jíozovoné DN200mm 15* spojovací systém F tř. 160 kus | 16.000 1 57jjbof 9 160,00 |c$ ÚffS 20170234 I iH 1597109460
koterto kamenové glazované DMZQOmm 15 spojovací systém F tf. 160PP

35 | K |83735411R | Montáž odbočky pro kamenin, potrubí DN 200 kus [ 16,0001 1 $00,001 24 000,001
*zjaby*uUcní vpostí-horské vpust>:*4»12»0 16,000w

36 M 28613320ti Tvarovko pro připojeni ton.potrubí z kameniny no že/fret.peřrubJ DN200 16,000 4 500,00 72 000,00kus
1 782,00 CS ÚRS 2017 0237 K Tlaková zkouška v2duchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým892392121 úsek 2,000 891,00

Tlakové zkoušky vzduchem tésn/ámi vaky ucpávkovými DN 400PP
33 | K 892381113 Kamerová prohlídla potnibí 134,700 50.00 6 735,00|m

heznómkd A pcicice:
TU *50* í428.7.28í,4-l74,3-í8S- U7,6) • TH25ÍT (199, U128-83, 2- 124**46.6/P

W d*d 1*d 2 134,700
39 f K 895941111 I Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců c>p uv-50 normální I2.000 | 908.00] 11 856.00|CS ÚRS 2017 02kus

Zřízení vpusti kanalizační uUČni z betonových ditcň typ UV»S0 normálníPP

6 852,00 CS ÚRS 2017 0240 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV*Q45O/330/ ío 45x33x5 cm kus 12,000 571,00

PP dno betonové pro uliční vpusť s výlohovým otvorem 45x33x5 cm
1 41 | M 1592236580 \skrui betonová pro utíinl vpusťhornt TB'/-Q450/555/5d, 45x55x5 cm 12,000 | 592,00 | 7104,00 |cSt>« 2017 02his

shsuž betonová pro uliční vpust horní 45 x S7 * 5 cmPP

2 796,00 CS ÚRS 20170242 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávod TflV-Q 390/60/ lOo, 39x6x5 cm kus 12,000 233,00

PP prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 xé x i?cm
i 43 | iM 1592238740 jfcočpozlnfc. C3 DM 4052, vysoký, pro nim 500/300 | kus 12,000 | 563,Op] 6 756,00\CS ÚRS 2017 02

koš vysoký pro uliční vpusti, žárově atakovaný plech,pro rám 500/300PP
l 44 *1 1592238760 12 400,00 ICS ÚRS 2017 02 jirdmzobefonovQnýPW 19583-9 500/500 mm | kus | 12,0001 1040,001

pp rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm
t\mrtž Ml 0400 UN 19503-13, 500I50Q mm | kus 1 12,0001 1 560,001 1S720,00\CSŮRS2017Q245 I M 1592238780 !

PP mříž vtoková pro uliční vpustí 500/500 mm

30 766,46 CS ÚRS 2017 0246 K 899623141 Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C12/15 otevřený výkop 15,859 1940,00m3

Obetonováni potrubí nebo zdha stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 
'obetonování potrubí pfípo)ek * o_2

pp
15,859w

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 410,00
47 K 93593142R OdvoAční betonovými žlaby pro zatížení D400 s roštem litinovým š x hl 150x240 mm 16,000 3 500,00 56 000,00m

Poznámka fr položce;
nap/. KntovV odrodAovod ileb Honoblock PO, popis vte. výJ
4*4,0

P ifoce
W 16,000

300,Q0[ ]48 | K |96902114R [Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 134,700| 40410,00|m
"Ifevidace potrubí slévajícího:' d_1 *d_2*d 134.700w

0 99 Přesun hmot 7 5ó2,05
49 | K 1997211511 | Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km 103,00[ 1 942.37[cS ÚRS 2017 0218,858t

Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na 
vzdálenost d> 1 kmPP

50TTl99721J519 [Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí, 15x 282,8701 7,00[ J 980,09|CS ÚRS 201702t
Vodorovná doprava suli 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý i km přes 1 km

ch hmot suti se složením a hrubým urovnáním, naPP

5T|'k~1 997211611' | Nakládám suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 622,31 |CS ÚRS 201702 ]18,858t
PP Nakládání suti nebo vyhořených hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou tfcpravu suU

[poplatek za uloženi' betonového odpadu na skládce (skládkovné) ]”’ i8,ssaj" ‘ i«3^[52 I K 9972218IS.1 t 3 017,28

Přesun hmoto 998 86 857,90 ___ ___
36 857,90jČ$ ÚRS 20170253 | K [998274101 [présun hmot pro trubní vadění z trub betonových otevřený výkop

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

"t '] 93,78ó[ 393,00!
.1.. . . J

PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:

SO02 - Peštovi kanalizace 
Úroveň 3:

SO 02b - ul. K Jízdárně (řad A)

KSO: CC<Z:
Datum: 26.7.2017Místo: Praha Koloděje

Zadavatel:

MHMP OTV, Vyšehradská 5T, 128 00 Praha 2
IC:
0IČ:

Uchazeč: IČ: 18626084
CZ18626084EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421.193 00 Praha 9 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Upozorněni: Rozsah sanaci, rekonstrukce a oprav kanalizačních stok byl stanoven na základě kamerových 
průzkumů, které byly provedeny před rokem 2010. Projektant upozorňuje, že od této doby mohlo dojít ke 
zhoršeni stavu stávající kanalizační sítě, která se nachází' v místě stavby, a proto je třeba očekávat, že rozsah 
stavebních prací může být oproti projektu větší v závislosti na rozsahu poškozeni. Projektant doporučuje před 
zahájením stavebních prací provést kamerový průzkum stávajících stok v místě stavby, který je součásti VRN.

Cena bez DPH 2 130 077,57
Základ daně 

2 130 077,57
Sazba daně 

21,00* 
15,00*

Výše daně 
447 316,29DPH základní 

mlžené 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 577 393,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 - Etapa 0009
Soupis:

5002 • Deltová kanalizace
Úroveň 3:

SO 02b • ul. K Jízdárně (řad A)
Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spol. sr.o.. Náchodská 2421,193 00 Praha 9

Místo: Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2130 077,57 
2 130 077,57HSV - Práce a dodávky HSV

1 • Zemni práce 890 670,75
2 - Zakládáni 20 769,00
4 - Vodorovné konstrukce 122 632.92
8- Trubní vedení 877 572,67 

113 750,009 • Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
998 • Přesun hmot 104 682,23
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
A

Soupis:
SO02 - Dešťová kanalizace

Úroveň 3:
SO 02b - ul. K Jízdárně (řad A)

Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spot. s r.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Místo: datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty Cenová
soustava

J.cena
ÍCZK]

PČ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis
o

Náklady soupisu celkem 2130 077,57

Práce a dodávky HSVo HSV 2 130 077,57
Zemní práceo 1 890 670,75

t | K [115101201 Ičerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/mln | hod 336,0001 S7,00[ 19 152,00|CSÚRS201702 |
čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným pí (tokem d» S00 l/m to
'Čerpání 24 hodin denně'14*24___________________________________________

pp
336,000w

568,00 C$ ÚRS 2017 02Pohotovost Čerpací soupravy pro dopravní výiku do 10 m přítok do $00 l/mln2 K 115101301 den 14,000 42,00

PořvotevW záložní čerpad soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvazovaným průměrným 
přítokem do 900 l/mln

PP

3 ]KTlÍ90Ól4Ín Dočas.zajišť. potrubí ocel.DN 200mm 1,100| 228,001 250,80|cs ÚRS 2P17 02m

Dočasné zajištění podzemního potru Pí nebo vedení vevýkopisti v© slávu i poloze, v© kterých tya 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvéšenin, pNp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněnan za jištovaei konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
ocelového nebo litinového, Jmenovitě světlosti OH do 200

PP

W ‘plynovod:* 1*1,1 1,100

1 271,60jCSÚIg2017 02 |4 | K 119001411 jDočasné zajištěni potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 4,400| 289,001m

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkoptstí ve stavu i poloze, ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, prip. » ochranným 
bedněním, se znzemm a odstraněním jlsťovad konstrukce, s opotřebením hmot potru tri 
betonového, kameninového nebo Železobetonového, světlosti DM do 200

PP

'stáv.vodov.přípojky,4*1.1 
Součet

4,400
4,400

w
w

1 181.40|cs 1185201 7 02 l5 [ K |119001412 Ibočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 3.300 358,00[m

Ďočaaié zajíš tání podzemního potrubí nebo vedení ve výfcoptstl ve stavu l poloze , ve kterých byla 
no začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšenkn, příp. s ochranným 
bedněním, ie zřízením a odstraněním 2a jtštovaeí konstrukce, 1 opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DN pros 200 do 900 
•fcanalteace'3‘1,1_____________________________________________

pp

w 3,300

74 404,49 C$ ÚRS 2017 022t@ení vykopávky příplatek za blízkost poetem.vedení nebo výbušnin pro 1ib.tr, hor.6 K 130001101 m3 217,557 342,00

PřípUtek kceném hloubených vykopévek za ztížení vykopávky v blízkosti oodzemrdho vedeni nebo 
výbušnin pro Jakoukoliv třídu horniny

PP

•z30%:*0,3*(At 2) 217,557w

LI | Hloubeni rýh I do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 T 362,5961 212,001 76 870.14jCS ÚBS 2017 02K 1732201202
Hloubení zapařených I nezapeřených rýh šířky přes 600 do 2 COO mm s irovnánim dna do 
předepsaného profitu a spádu v hornině tř. J přes 100 do 1 000 ml 
'celkový výkop’ lw1 *(d_ J *d_2*d)*hLl 
'odpočet odstraňování povrchů:*
’asf .komunikace:' •5wi*(d_l+d_2*d)*tzp 
Mezí součet
'navýšení výkopu o á 5% na šachty:* 0,05*A
Součet
A1_2*k3
Knia výkopu:'1,1 
'průměrná hloubka výkopu:* 2,76 
'délka potrubí DŠ13 D§20 :' 142,6 
'délka potrubí DÍ12DŠ13:‘ 7,9 
'délka potrubí přípojek:*
(2,23*9,24)* 1,9*5,97*3,32*< 3,3 h3,03- 3,5*4,3*2,29*3,57-2,65*(36,7* 18,32-9,7*3,8 
*1,0*0,6-1,0*1,4)
‘délka potrubí přípojek pro svislé nápojem:' 9*1,5
'tloušťka asf.komunikace:- 0,42
‘tloušťka beUože pro pnpojky~0,180
'tloušťka beUože pro hl.řeď 0,132
'obsyp potrubí DŠ13*DŠ2Q- d_1*Š_1‘(0,3*p)*vz1
•vytlačená zemina potrubím hl.řadu DN300:’3,14*(p/2)*{p/2)*O
‘obsyp potrubí DŠ12-DŠ13 ‘ íd_2)*Š_1*(0,3*p_1 )*vz2
'vytečená zemina potrubím hl.řadu DN400:‘3,14*(pJ /2>*(pJ /2)*d_2
'obetonování potrubí přípojek ’ ďŠ_1‘(0,1 *p_2)‘(0,225*d*š.1 )*0,5*vzp
Vytlačená zemina potrubím přípojek DN200:"3,14*<p_2/2)*(p_2/2)*d
•koeficient přepočtu hmotností prsku‘1,7
•koeficient množství tř.3*0,5
“koeficient množství t/.4T),45
“koeficient množství' tr,$*0,05
“profil potrubí D$13 -0Š20- 0,3
“profil potrubí DŠ12 0Š13- 0,4
“profil potrubí-prípoJek:' 0,2

] Příplatek za lepivost k hloubení rýh s do 2000 mm v horniné tř. 3
Hloubení zapažených i neuaeženýcn rýh ÍTfcy přes 600 do 2 000 mm I urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
ht3 t  

PP

a_1 814.620w
w

•123,964
690,656

34,533
725,189
362,595

1,100
2,760

142,600
7,900

w
W A
w

41.2w

ht3_1w

š-1w

hL1w

d_1w
d_2w

w d 117,820

d_s 13,500
0,420
0,180
0,132

84,041
10,075
5,091
0.992

20,600
3.700
1.700 
0,500 
0,450 
0,050 
0,300 
0,400
0,200  

362,595 ['............S,0Ó[

w
w tzp
w tUp
W tl
w o
w VZ1

0-1w
w vz2

0.2w
w vzp

kpw
w k3 
w k4 
w k5
w P

P-1w
P.2w

\ 812,98|CS ÚRS 2017 02' ]8 |k ] 132201209 ] m3
PP

w 362,595
130207>67|ČS ÚRS 2017 02 '19 | K 1132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 [jni 326,335 399,ÓÓ[
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TyPč J.cena Cenové

soustava
Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]P. fCZKI «*

Hloubeni zaražených i nezasažených rýh šířky pres 600 do 2 000 mm s (rovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tf. 4 přes 100 do 1 000 m3 
A1 2*k4

PP

W 326,335
10 | K j 132301209 | WlpUfrk za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 j ml J 226,336 ~žToo]~ 1 631.68|CSÚ«S 201702

Hloubmi za bažených l nezepažerých rýnlfiky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním «a do 
předepMnéhe profilu a opadu v ho mino tř. 4 Při pla leh k cenám pa lepivost homíny tř. 4 
A1 2*k4

PP

W ht4 1 326,335
11 | K |l3240120T [Hloubem rýh { do 2000 mm v hornině tř. 5 36,253] 980,00] 35 533,82|CS ÚRS 201702m3

Houbeni zapařených I nezapeřených rýh lifky přes 600 «o 2 (00 mm s uevnánim dna do
předepsaného prolitu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. S pro Jakékoliv množství
•výkop v hornině 5 2 SX:- A1_2"k5
Součet

PP

w ht5 36,259
36,259w

12] K |1S110?I(Í2 |2rizeni pffložného pažení a rozepřeni stěn rýh M do 4 m 2 074,4391 73,00| 151 434,05]CS ÚRS 2017 02 |m2
Zřízeni paženi a rozepření sten rýh pro podzemní vedeni pro všechny šířky rýhy prlozné pro
JakotAoltv rwÉfovitost, hloubky do 4 m
(d_1*h1j*(d-ds)*hl+(<L2-

ds)*hL2*ás*dťhls)*2+(7* 14,5 *8*12*7* 7,5* 15-19*37, 5*42,5r2,4*2 
Součet

pp

w rpp
2 074,439

w
2 074,439

lijk |i51101112 lodstraněni přiložného paženi a rozepření stěn rýh ht do 4 m 2 074,4391m2 20,Q0j 41 488,78[CS ÚRS 201702
Odstranéni paženi a rozepření stěn lýh pro podzemní vedeni s ulolenim materiálu na vzdálenost
do J m od hraje výkopu prAoŽné, hloubky přes 2 do 4 mPP

W zpp 2 074,439
14 | K 1161101101 | Svislé přemístění výkopáu z horniny tř. i až 4 M výkopu do 2,S m | m3 [ 688.930| 37,00] 25 490,41 |CS IBS 2017 02 |

Svfclé přemrštěni výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněném dopravní nádob
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. I až 4, pří hloubce výkopu přes 1 <b 2,5PP

W A1 2-ht5 688,930
15 | K 116110l 151 j Svislé přemístěni výkopku 2 horniny tř. S až 7 ht výkopu do 2,5 m mi | 36,259] 44,001 1 S95,40|CSÚRS 2017 02 |

Svislé přemisténi výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním drpravni nádoby
na hromadu nebo do dopravního prostřenu z horniny tf. 5 až 7, při hloubce výkopu přes I do 2,5PP

W hc5 36,259
K [162301101* |Vodorovnépřemi'stěmdo500in výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 416 688,930| 33.00] 22 734,69|CS ÚRS 2017 02 |m3

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z homíny tf. i až 4 na vzdálenost pře 50 do 
500 m

PP

W "všechen vykope* na mezideponli:" Al 2-ht5 688.930
17 | K [162301151 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tf. 5 až 7 do 500 m I 522.88 |CS ÚRS 201702 )m3 36,2591 42,00|

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnén prostředku, bez 
naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z homíny tř. 5 až 7 na vzdělanost přes 50 do 
500 m

PP

W "všechen výkope* na flie2ídeporrtf:'ht5 
Součet

36.259
36.259

w

| 18 | K 1162701105 | Vodorovné přemisténi do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 fm3 556.996| 126,001 701B1,50|CS ÚRS 201702 |
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředtu, bez
naloženi výkopku, avšak se složenin bez rozhrnuti 2 horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

PP

*odvo2 vytlač, zeminy (podkladní desky+ofe$yp/obetonování*zá*yp ŠD*zemina 
vytlač .potrubím):' pd* (o*o.1 *o.2}*zz_1 *0,75 • (vzl *vtí*vzp)
0,95*shL1 1

w sklj-1

W sW34

586,312

556,996
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tf. 1 aí 4 ZKD1000 m přes
10000 m19 K 162701109 m3 2 784,980 27 849,80 CS ÍIRS 2017 0210,00

Vodorovné přemisténi výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřenu, bez 
naloženi výkopku, aviak se složenko bez rozhrnuti z horniny tf. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých l 000 m 
5*S*t34

PP

W 2 784,980
| 201 K 1162701155 | Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tf. S až 7

Vodorovné prermsténf výkopku nebo sypány po suchu na obvyklém dopravním prostřeAu, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 
dolOOOOm

rr>3 | 29.316| f 76,001 5 159,62 |CS ÚRS 201702 |

PP

w sklS 0,05*5*1.1.1 29,316
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tf. 5 až 7 ZXD 1000
m přes 10000 m21 K 162701(59

2 198,7ojc$ ÚRS 201702m3 146,580 15,00
J

Vodorovné přemístím výhonku nebo sypaniny po suchu no obvyklém dopravním prostředku, bel 
naloženi výkopku. aviak se složením bez rozVnntí z homíny tř. 5 až 7 navzdálerost Příplatek k 
ceně 2a každých delžich I započatých 1 000 m 
5*shl5

|Naktádánl výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

HaMádáni, skládáni o překládáni neulehléno výkopku nebo sypaniny nakládáni, množství přel 100 
m). 2 hornin tf. 1 až 4
‘výkopek na mezideponlí pro zásyp’ A1_2*sW 1 1 
0,95*m

| Nakládám výkopku z hornin tř. 5 až 7 pres 100 m3

Nakládání, skládáni a překládání neuleMého výkopku nebo sypanvry nakládáni, množství přes 100
m>, zhernln tř. 5 až 7
0,05*m

luiožem sypaniny na skládky 
Uložení sypaniny na skládky

skL1-1 
| Poplatek 2a uloženi odpadu 2e sypaniny na skládce (skládkovné)

sfcU.i____________ ‘______ ]--------------------------- -------------

[zásyp jara, šachet rýři nebo kolem objektů sypansnou se zhutněním

Poznámko * pokáce:
ve ,torní komunikaci pretipoktoi títyp zeminou drckérou do oktlvní 
3050, ČSH76 6Í33. ÍSW72 1006)

"předpoklad zpětný 2ásyp 5D Ivyužltl vykopané 2em1ny z 25X):' A1_2-pd-(o*o_1 .o_2)- 
jy7!*vz2*vzp)

iitěřkoůrr frakce 0-32 tfida C "

PP

w
146,580

22]_ K J167101102 ] m3 131,933]" 27,00] 3 562.19~1cS ÚRS 201702 |
PP

w zzz 138,877
131,933W

23 J KJŤ67101152
256,93lcSÚŘ5 2017 02 "[V.oolm3 6.9441

PP

W
6,944

24 I X j171201201 J m3 ;586,312] r93U$6jhúRÍ2017O2’ J
3^00]

PP
W 586,312

25 K 1171201211 "I m3 ’no,oo[ 64 494,32^586.312
w  586,312 

f m3 [ S55,S09| 26~| K 1174101101.2 76.00] 42 218,68]”

P (Ole ÍSH73

W zz_l 555,509
\27\M\58344lho

”pp 33 288,88 Jg Ú« 2017 0247,00 \708,274t
štérkodrť frakce 0*32 
22 1'0.75*kpw

708,274
Obsypání potrubí bez prohozem' sypaniny i hornin tf. i* áž 4 uloženým do 3 m od krajeT 
výkopu_______________________________ _____ _____________________________ | m3 i28 K 175101101 89,132 260,00 23 174,32
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Ty J.cena
[CZK]

Cenová
soustava

Pč Kód Mi Množství Cena celkem (CZK]Popis
o

'obsyp suky hl.řadu 0N300 A DH400:- o.l -o 
Součet

89,132
89,132

w op
w

29 | M \$B3373020 itértopiset frofcce 0-8 186,001 28 183,46 |CSÍSŠ20)7 02151,524t
pp Štěrkopísek frakce 0*16 

op*kpW 151,524

D 1 Zakládání 20 769,00
Tradvod z drenážních trubek plantových flexibilních 0 do 100 mm včetně lože 
tl.i 00 mm zeitéfKodrtl frakce 32-63 _________ _

20769,00 CS ÚRS 2017 0230 K 212752212 150,500 136,00m
Trottvody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového loze pod trubky a s jejich obsypem v 
primárném celkovém množství do 0,1 S má/rn * otevřeném výkopu 2 trubek plastových flexibilních 
D přes 65 do 100 nvn

‘předpoklad v celé déllee hl .řadu stoky:* (d.1 *<J_2)

pp

150,500w

Vodorovné konstrukced 4 122 632,92
IPodkladní desky z betonu prostého tr. C 12/15 otevřený výkop 45,1811 2 S20,00| 113856,12|CS ÚRS 20170231 I K 1452311131 m3

Podkladní a zajtšrovad konstnAce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí,
stoky e drobné objekty z betonu tr. C 12/15

"DN 300:'d_1'tt'3.1
‘DN 400:'d_2tl-i.1
"DN 200:'d‘Cl_p*š_I
Součet

PP

20,706
1,147

23,328
45,181

w
w
w

w pd

| 32 | K |<523H131 Pokladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop l m3 2,700 ) 2 520,00| 6 8Q4,Qo|cS ÚRS 201702

Podkladní a zajtítwaa konstnftce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty 2 betonu tř. C 12/15 
‘pod šachty:‘6*1,5*1,5*0,15

pp

w 2,700

| 33 | K [452359101 Bednénf podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 7,200j 274,00| 1 972,80|CS ÚRS 201702

Bedněni podkladních a zajisťovackh konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod
potrubí, stoky a drobné objekty

‘základová deska pro sachty:*$*2*l1,$*1,$)*0,lS

pp

w 7,200

Trubní vedeníD 8 877 572,67
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN

61 460,60 CS ÚRS 2017 0234 K 622372111 142,600 431,00m
300 l
itontáž potrubí z Uié> žetMobetm 
i integrovaným těsněním ON 300

/ých v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%/ýcbPP

dj 142,600W
troubo 20 hrdlová přímá tínmovzdomá s integrovaným spojem 72H-Q 30/250 $C Ď 
30X250 an_____________________________________________________________ 64 246,93 a ÚRS 2017 0235 AI 592225370 kus 53,751 1 434,00

PP trouba železobetonová hrdlová přímé síranovzdemá s integrovaným spojem 30X230 cm
(tLl/2,Sn,03________ ___________w 56,751
Montáž potrubí z trub TZH $ Integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN

3452,30 CS ÚRS 20170236 K 822392111 7,900 437,00m
400
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu <to 20% 
s integrovaným těsněním DN 400

PP

W d 2 7,900
troubo ŽB hrdlová přímá síranovzdomó s integrovaným spojem 77H-Q 40/250 SC 0
40X250 an

5715.78 CSÚK20170237 M 592225390 kus 3,255 I 756,00

trouba Železobetonová hrdlová přímá sfranovzdorná s integrovaným spojem 40X250 cmPP
3,255W (d_2/2,5)*1,03

Příplatek za práce na potrubí z trub kameninových s integrovaným těsněním sklon 
nad 20% OH do 300__________________________________________________________

148,50 C5 ÚRS 20170236 K 831262191 13,500 11,00m

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových * Integrovaným těsněním Příplatek k cenám za 
práce v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20%, pro DN od 100 do 300 
"svislé napojení:" d s 

PP

13,500w

| Příplatek za znzenf kanalizační přípojky DN 100 až 300 22,000 396,00| 8 7S6.00|CS ÚRS 20170239 I K 1831263195 kus

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s Intonovaným těsněním Příplatek k cenám za 
{řízení kanalizační přípojky ON od 100 do 300 
‘žlaby+ulícní vpusd*horské vpustí:'2*(9*10)* 1

PP

w 22,000
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových $ integrovaným těsněním výkop sklon í
do 20 % DN 200 m

24 294,20|CS ÚRS 2017 O2J40 K 831352121 131,320 185.00

Montáž potrubí Z trtá> kamencových hrdových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20% ON 2CP

PP

"dle potrubí přípojek:* d+<Lsw 131,320

631,00 ]"troubo kameninová glazovaná pauze uvnitř 0N200mm L2,50m spojovací systém F,C 
Třída 160  66 629,36 CS ÚRS 2017 0241 M 597107030 137,239m

PP trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DNŽOOmm LŽ.SOm spojovací systém P,C Třída 160
Montáž kameninových tvarovek Jedioosých $ Integrovaným těsněním otevřený výkop 
DN 200

6 960,00|cS ÚRS 20170242 I K 1837352221 40,000kus 174,00

Montáž hamentových tvarovek na potrubí Z trub kamenfriovýth v otevřeném výkopu
s integrovaným těsněním jeduosýdi DN 2CO

"bez svislého úseku-1 koleno 15V 3*10
*bez svislého úseku- 3 kolena {2x60‘ ,1 xl 5 *):’ (1 +2)*9
Součet

pp

w 13.000
27,000
40,000

W
w

43 l~AÍ~[597109460 ” t2 6Ó6,00\ČSÚK20t7Ó2\kaleno kameninové $lo&vané ĎN200mm 15'spojovací systém F tf. 160
kolene kameninové glazované DNŽCOrrm 15* spojovací systém F ti. 160 
(3»10)*9

| koieno kameninové yiozwoné 0W20Pmm 60* spojovací systém F fř. f60 
koleno kameninové glazované DNŽOOmm 45' spojovací systém P tr. 160

22, ťw]*? .1 573,00
PP

22,000w

( *l.t 703>*M>jcÍ t)ft$ 20170244 I Aí \S97109860 13,000 &3.00 [
PP
W 9*2 18,000 

22,OOÓJ 1 500,007“| Montáž odbočky pro kamenin, potrubí OH 200

"žlaby+uliční vpusti*horské vpusti :"2»<9«10H .............^ 
Tvarovko pro připojení kan.potrubí z kameniny no ielbet.potrubi 0N200 
Tlaková zkouška vzduchem potrubí ON 300 těsnícím vakem ucpávkovým

‘,5.i..líI837354,1R 33 000,00]kus
22,000w

46 M 23613320* 22,000 4 500,00kus 99000,00

47 K 6 237,00 C5ÚRS 201702892372121 úsek 7,000 891,00
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300PP

[ 4~»] VJ892381113 ( "m* J ''M8j»[| Kamerová prohlídka potrubí 50,00} 13 416,00}

Poznámko k poteiee:
’VN30O’(42S,7»291l9-t74,3- IBS-147,4) . TW 2XT(199,1- 12S>$3.3> 124+S44J)
<M 1+d 2 

P

268,320w
891, ÓÓIcŠ ÚRS 2017 02[Tlaková zkouška vzduchem potrubí ON 400 těsnícím vakem ucpávkovým

Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 400
úsek _]49 | K |892392121 1,000

PP

71 520,00 CS ÚRS 201702^Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dRcú r>a potrubí DN nad 200 do 300 dno
beton tř. C 25/3050 K 1894411121 kus 8,000 8 940,00
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TyPČ J.cena
[CZK]

Cenová

soustava
Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]p

Znzani šachet kanalizačních z betonových diků výšky vscupu do 1,50 m » obložením Aia betonem
ti. C 2S/30, no botmbl OK pres 200 do J00
'DÍ13-DÍ20:*S

PO

W 8.000
51 M 592243371 dno betonové Sochty kanalizační pflmé 78Z-Q 300-750 kus 7,000 8000,00 5b 420,00
52 M 592243381 dno betonové iacbty kanalizační parné TPZ-Q 400-850 S.vstup kus 1,000 8 990,00 8990,00

skwi betonové s ocelová se stupadly -Pf povlakem T8S-CL1000/500/120 SP
100x50x12 cm 53 M 592241610 kus 5,000 CSÚRS2017Q21 790,00 0 950,00

PP d»ruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm
skraž betonová s ocelová se stupadly -PE povlakem T8S-Q1000/1000/120 5P
100x100x12 cm

54 M 592241620 kus 7,000 3100,00 21700.00 cs Ok 2017a
PP afcfui karvaUzačni s ocetouýml stupadly 100 a 100 x 12 cm

skruž betonová s ocelová se stupadly *PE povlakem 7BS-Q1000/250/120 SP
100x25x12 cm

55 M 592241600 kus 4,000 4440,00 CS Úfí5 2017 021 110,00
PP sfcruž kanalizační a ocelovými su^arky loo» " 11 cm

sknri betonová s ocelová se stupadly -PEpovlakem TBS-Q 1000/330/120 SP
100x25x12 cm

56 M 592241630 kus 1.000 1800,00 1800,00

57 M 592241750 prstenec betonový vyrovnávací T8W-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm kus 1,000 269,00 CS 1/85 2017 02269,00
PP prstenec betonový vyrovnévocl 62,5x6x12 cm

55 I M 1592241760 [prstenec betonový vyrovnávací 7W-Q 625180/120 62.5x8x12 cm kus [ 3,0001 299,00 | 897,00|cSt)BS2017fl2 |
PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm

59 I M 1592241770 [prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.615I1001120 62,5x10x12 2,000 1 330,00 [ 660,00 [CS Ú8S2017 02kuscm
PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm

60 M 592241780 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x10x12 cm km 3,000 330,00 990,00
61 M 592241680 skrui betonová přechodová T68-Q 625/600/120 SPK 62,5/ 100x60x12 cm kus 3,000 2 180,00 6540.00 CS ÚBS 2017 02

PP shrtg betonová pčeehodová 62,5/100x60x12 cm, suexadla poplestovaná kapsová
62 | M [592243150 | deska betonové zákrytové 72K-Q 200/120 T 5,0001 3 140,001 I5700,00|CS1MS20I702 |kus

PP deska betonové zákrytový pro čtvercové šachty 10Q/62.S x 16,5 cm
Vpusti kanalizační* norské 2 betonu prostého 02/15 velikosti 1700/1100 irntx
2200mm ht.

63 K 89593111R kus 1,000 31 500,00 31 500,00

64 K 89S941111 Zflzeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 19,000 988,00 CSÚRS 20170218 772,00
PP 2/lzenl vpusti kanalizační uliční z betonových cíkú typ UV-50 normální

9-10w 19,000

65 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusfs výíokovým otvorem TBV-tJ 450/330/ 1o 45x33x5 cm kus 19,000 571,00 10 849,00 CSŮPS20I702
PP dno betonové pro uliční vpust s výukovým otvorem 45x33*5 cm

66 1 M | S9223858Q skrui betonová pro uliční vpusť korní TBV-Q 450/555/Sd, 45x55x5 cm 19,000 ] 592,001 11248,00\CSÚflS201702kus
PP skniŽ betonová pro utkni vpteť horní 45 x 57 x 5 cm

67 M 592238640 prstene* betonový pro uliční vpusťvyrovndvwí T8V-Q.390/60/1QO, 39x6x5 cm kus 19,000 233,00 4 427,00 CiÚft$201?02
PP prstenec betor>ový pro utkní vpwr vyrovnávací 39 * 6 x 13 cm

| 68 | M |592238740 |k0špo2ink- C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 5001300 19,000 | 563,00 [ 10697,00\CSÚK2017 02 \kus
PP kos vysoký pro uliční vpustí, žirové zinkovaný plech,pro rám 500/300

69 | M [592238760 [rém tobetoncwoný DM 19583-9 5001500 mm 19,000 | 1 040,00 | ^9 760,00 | CS Ú8S 2017 02 ~]kus
PP rám zabetonovaný pro uliční vpwU 500/500 mm

| 70 I M |592 \mřtíMI 0400DIN 19583-13, 500/500mm T~to~7 19,000 | I 560,00 |4JQ/6V 29 640,00\C5 VRŠ 2017 02
PP vlohová pro uliční vp>sH 500/500 mm

7\ K 899103111 Osazení poklopů IKino/ých nebo octových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 ks kus 8,000 581,00 4 648,00

72 M SS2410111R poklop litinový piný s rámem 0400 ON 600 mm, 2nok PVK, s odvětráním kus 5,000 3300,00 16 S00,00
Poznámka k pofeice:
potop &EGU > 1 £w00b*2 odvětráni, t rámem

P

73 | U [5524101128 [poklop litinový plný s rámem 0400 0W 600 mm, znak PVK, bez odvětráni | kus I 3,0001 3 300,00 \ 9 900,001
Poznámko k poloice:
potop 8€0(J O-1 0400 bez atMt/úni, j rámem

P

74 | K |899211114 [Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 150 kg i,ooo| 662,001kus 662,00|CSÚRS 201702 |
PP Ošumí litinových mříží s rámem m Šachtách tunelové sloky hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

•horská vpust:' iw t,000
75 M 28661939R prstenec betonový pro mní kus 1,000 3000,00 3000,00
76 M 28661933R mřtí Utfnová 1200x600 0400 kus 1,000 10000,00 10000,00

77 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop 
Obetonování poinjbi nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výtopu, beton tr. C 12/15
'obetonování potrubí přípojek" oj.

m3 20,600 CS ÚRS 2017 021 940,00 39 964,00
PP
w 20,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 750,00
78 K 93593142R.1 Odvodnění betonovými žlaby pro zatížení Ď400 s roštem litinovým i x hl 150x240 32,500 3 500,00mm m 113 750,00

Potnámka k petoice:
repr. Uniový odvodňevocl iícc Honobkxck PO, pepit viz. -y>

P

W 32,5 32.500

P 998 Přesun hmot 104 682,23
[79r K j998274ldl |přes ji hmot pro trubní vedeni z trub betonových otevřený výkop 393,0Č[

104 6823![« ÚRS 2CH7 02 j266.367
Pmsui hmot pro truÉwii vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vrtátenosi do 15 rr>PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
SoupH:

SO02 • Dešťově kanalizace 
Úroveň 3:

SO 02c • ul. U Kosinů

KSO: CC-CZ:
Oatum: 26.7.2017Místo: Praha Koloděje

IČ:Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 DIČ:

IČ:Uchazeč: 18626084
CZ18626084DIČ:EKIS, spol. s r.o.. Náchodská 2421,193 00 Praha 9

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:
Upozornění: Rozsah sanací, rekonstrukce a oprav kanalizačních stok byl stanoven na základě kamerových 
průzkumů, které byty provedeny před rokem 2010. Projektant upozorňuje, že od této doby mohlo dojit ke 
zhoršení stavu stávající kanalizační sítě, která se nachází v místě stavby, a proto je třeba očekávat, že rozsah 
stavebních prací může být oproti projektu větší v závislostí na rozsahu poškození. Projektant doporučuje před 
zahájením stavebních prací provést kamerový průzkum stávajících stok v místě stavby, který je součástí VRN.

890 108,50Cena bez DPH

Základ daně 
890 108,50

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
186 922,79DPH základií 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 077 031,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 - Etapa 0009
Soupis:

S002 • Dešťová kanalizace
Úroveň 3:

SO 02c • ul. U Kosinů
Místo; Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV

890 108,50 
890108,50

1 • Zemni práce 346 165,16
Z ■ Zakládání U 743,80 

46 770,004 • Vodorovné konstrukce
8 • Trubní vedení 298 120,34
9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 
99 - Přesun hmot

132 680,00
8 535,69

998 • Přesun hmot 46 693,51
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:

S002 - Dešťová kanalizace

Úroveň 3:
SO 02c - ul. U Kosinů

Mfsto: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spol. sr.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017
Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

TyPČ J.cena
rCZKj

Cenová
soustava

Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]2.
Náklady soupisu celkem

890 108,50

d HSV Práce a dodávky HSV 890108,50
o 1 Zemni práce 346165,16

| 1 | K [115101201 | Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m pnimémý přítok do 900 l/min 166,000 57,ÓÓ| 9 576,00jcS ÚRS 201702hod
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uva žehaným prfrněmým přítokem do SOD (/min
‘čerpání 24 hodin denné‘7’24

pp
w

168,000

294,00 CS ÚRS 2017 02 |
2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přitek do S00 l/min den 7,000 42,00

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní vyšlu> do 10 m s uvažovaným průměrným
přítokem do 500 l/min

PP

j 3 | K |11900140I |0očas.zajlšt.pomMoc«l.DN200min
1,100 228,00 2SO,8Q|CS ÚRS 2017 02 |m

Dočasné zaj išténi podzemního potrubí nebo vedeni ve výkoptsti ve stavu i potaze , ve kterých byla
na začátku zemních prací a to % podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp, s odvamým 
bedněním, se zřízením a odstranenbn za jtšrovad konstrukce, $ opotřebením hmot potntaí 
ocelového nebo litinového, Jmenovité světlosti Ort do 200 
"plynovodní, 1_____________

PP

w 1,100

4 K 130001101 Ztížení vykopávky příplatek za blízkost pod2em.vedení nebo výbušnin pro Ub.tr. hor. m3 66,011 22 575,76 CS ÚRS 2017 02342,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zuřeni vykopévky v blízkosti pedzerrwiho vedení nebo 
výbušnin pro }akoi*ollv třídu horniny 
"2 30&* 0,3*(A1 2Í

PP

W 66,011
5 | K 1132201202 [Hloubení rýh i do 2000 mm v hornině tf. 3 objemu do 1000 m3 m3 l 110,019| 212,001 23 324,03 |CS ÚRS 2017 02 |

Htoižiení zapažených i nezasažených rýh šířky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tf, 3 pfe$ 100 do 1 000 m3

"celkový výkop' š_1"(d.í*d)*hl .1 
"odpočet odstraňování povrchů:"
"así.komunikace:’ *L1‘<OkIHzp 
Menso učet

‘navýšení výkopu o á 5% na šachty:' 0,05* A 
Součet 
A1_2*k3
"šířka výkopu:" 1,1 
"průměrná hloubka výkopu:' 2,21 
'délka potrubí DŠ9-DŠ12 :* 85,1 
"délka potrubí přípojek:* 1,81 +4,67*4,61 *10,24 
‘délka potrubí přípojek pro svislé napojení:' VI ,5 
tlouštka uf. komunikace:' 0,42 
‘tfouštka bet.lože pro přípojk/OJgO 
tlouštka bet. lože pro W .řaď 0,132 
'obsyp potrubí 0Š9*D§12 d_1“Š_V{0,3«p)*vzl 
"vytlačená zemina potrubím hl.řadu DN400:*3,l4*(p/2r(p/2)"d.1 
•obetonování potrubí přípojek" d‘Š.1*(0,1*p.2H0,225"d%.1 )*0,5*vzp 
"vytlačená zemina potrubím přípojek DN200:'3,14*(p_2/2)*(p.2/2)*d 
"koeficient přepočtu hmotnosti pí$ku"1,7 
'koeficient množství tr.3'0,5 
"koeficient množství tf ,4~0,4$
'koeficient množství tf,5"0,0$
'profil potrubí d59*D5i2* 0,4 
‘profil potrubf-přfpojek:' 0,2

| Příplatek za lepivost k hloubení rýh j do 2000 mm v hornině tf. 3
Hloubení zapažených i nezapálených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm » irovnánim dna d» 
předepsaného profilu a spádu v homtaě tf. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tf. 3 
ht3 1

[Hloubení rýh Š do 2000 mm v hornině tf. 4 objemu do 1000 m3 
Htaibeni zapasených i nezapaženýdt rýh sirky pres 600 do 2 000 mn a urovnáním <±m do 
předepsaného profku a spádu v hornině tf, 4 pres 100 do 1 000 m3

 A1 2*h4

L_? .1 * T* 32301209 | Příplatek ža lepivost k hloubem rýh š do 2000 mm v hornině tf. 4
Hloubeni zaražených i nezasažených rýh šířky pres 600 do 2 000 mm s irovnánim dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tf. 4 Pf(dalek k cenám za lepivost horniny tf, 4 
A1 2*k4

[ Hloubem rýh š do 2000 rrvn v hornině tf. 5

Hfteubem zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovrkiím <taa do 
předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tf. s pro jakékoliv množství 
"výkop v hornině 5 2 5*:* Aí_2*k5 
Součet 
|zřfeenf pňložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni pro všechny sirky rýhy přfložně pro 
jahoiétoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

PP

w o
258,731

W
W

•49,171 
209,560 
10,478 

220,038 
110,019 

1,100 
2,210 

83,100 
21,330 
1,500 
0,420 
0,180 
0,132 

34,838 
10,689 

3,729 
0,670 
1,700 
0,500 
0,450 
0,050 
0,400 
0,200 

1 110,ÓÍ9[

W A
W
W A1_2 
W ht3 1 
W š_t 
w hLi 
w o 
w d 
w d_s
w tzp 
w
w ti 
W o
W vz1
YY 0.2
w vzp
w kp 
w k3 
w k4 
vv k5
w p
W p 2

| 6 JTjimoizw 5J00j' 550.10|CS ÚRS 201702 Jn>3

pp

w
no,019

í 7T'k Ti 32301202 I-™3 I 99,01Ť[ Í99,m] 39 507.78|CS ÚRS 201702
PP

w
99,017

1 m3 99,017| 495,w|fS ÚftS 2017 025,00[
.J

PP

w ht4 l 99,017
( 9 I K pí 32401201 m3 | lO^rél^Tes ÚRS 2017 0241.0021 980,w[

PP

w ht5 11,002
11,002

W

10 | K~|lM1lH1<B 1 2feS,960j 73^r 92_269.0alcS_ljR_S 2017 02mí

PP

(d_rhl_1.(4-ds)*hl.(d_2‘
ds)-liL2.is‘dřM«)*2.(7.14,5.8.12.7.7,5.15.19*37,5*42,5)*2,4*2 
Součet

j Odstranění pňložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

w zpp
1 263,960 
1 263,960 

£ m2 j 1 263,96p[

w

11 [ K |151101112
25 279.20|CS ÚRS 2017 02’ J20,00[
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Ty Cenová

soustava

J.cena
fCZKI

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZKJ
p.

Odstranil pažení a rozepření stín rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od hraje výkopu priložné, Moubhy přes 2 do 4 mPP

1 263,960w zpp

1121 k jifintmoť | Svislé přemístěni výkopku z homjny tř. 1 až 4 hi výkopu do 2,5 m t m! 209,0301 37,M[ 7 734,33|CS ÚRS 2017 02

ry avšak s vyprázdninfcn dopravní nádob 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 <to 2.5
Svislá přemetání výkopku bez naložení do d

PP
m

209,036w A1 2-ht5

ful K ll6H0115l | Svšslé přemístění výkopku z horniny tr. 5 až 7 ht výkopu do 2,5 m 11,0021 44,001 484,09|CS ÚRS 201702 im3

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby aviah s vyprázdněná" dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravrrfho prostředku z horntoy tr. 5 až 7, při hloubce výkopu přes I do 2,5PP
m

w htS 11,002

14 | K 1162301101 I Vodorovné přomísténí do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 | 209,030 33,00[ 6 890,19|CS ÚRS 201702

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bet rozhrnuti z horniny tr. 1 až 4 na vzdálenost pres 50 do 
500 m

PP

W •všechen výkopek na tnetfcteponit:* A1 2-ht5 209,036

| 15 | K [162301151 I Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny 2 hornin tř. 5 až 7 do 500 m m3 [ 11,002] 42,00| 462,0S|CS ÚRS 201702

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr. 5 až 7 na vzdálenost pres 50 do 
500 m

PP

W "všechen výkopek na mezideponintitS 
Součet

11,002
11,002w

16 k [162701105 | Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku z horniny tr. 1 až 4 177,322| 126,00| 22 342,S7|CS ÚRS 2017 02mj
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se sležením bez rozhrnuti z horniny tř. I až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

PP

'odvoz vytlač, zeminy (podkladní de$ky*ob$yp/obetonování*zá$yp $D*zemina 
vytlač, potrubím):’ pd*(o*o_2)*zz_1*0,75+(vzl*vzp)
0,95‘skLIJ____________________________________________________________

w skl_U 186,655

177,322W skl34
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tr. 1 až 4 ZKD1000 m přes 
10000 m______________ _ ___________________________ __

8 866,10 CS ÚRS 2017 0217 K 162701109 mi 866,610 10,00

Vodorovné přemetení výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostře4<u, bez 
nalezeni výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornatý tř, 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně 2a každých dalších i 2apočatých 1000 m 
5*skl34

PP

W 886,610

15 | K 1162701155 [Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny 2 horniny tř. 5 až 7 9,333| 176,00 1 642,61 |CS OBS 201702 |m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřenou, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli z horniny tr. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000
do 10 000 m

PP

W sklS 0,05*shL1-1 9,333
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tr. 5 až 7 ZKD 1000 
mores 10000 m ______________________________________________

699,98 CSÚRS 20170219 K 162701159 m3 46,665 15,00;

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostré&u, bez 
naložení výkopku, avšak se sloŽerWm bez rozhrnuli z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
5*skl5

PP

W 46.665

20 l K 1167101102 |Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 31.714 27,{o[ 856,28|CS ÚRS 2017 02 |m3

Nakládání, skládáni a překládání neuteklého výkopku nebo sypanáry nakládáni, množství pres 100 
m3, z hornin tř. 1 až4

PP

'výkopek na meadeporríl pro zásyp' Al_2-skl_t_l 
0,9S*m

w za 33.383
31,714W

61,75|CS ÚRS 2017 02 ]| 21 | K 1167101152 | Nakládáni výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 l m3 37,<»f1,669

Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáni, množství pres 100 
mJ, z hornin tř. 5 až 7PP

W 0,05‘za 1,669

22 1 K |171201201 Uložení sypaniny na skládky | ml 186.655 5,00| 933,28|C5ÚRS 201702
Uložení sypaniny na skládky
SKL1-1

PP
186,65$w

:j]23 | K]l71201211 |Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) "i m3 I 186,6551
.......... . 186,655 ’

iio.ool 20 532,051
w sH 1 l

24l K 1174101101.2 [zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním f m3 133.5321 76,00[ iO 148,4Í]^

Poznámka k položce:
ve srótní homunikod předpoklad zésyp zeminou vhodnou do e*rt*ni zóny komunikace (dle ČW73 
3050, ČSM76 6I33, ČtN?2 UXU)

P

"předpoklad 2pětný zásyp 50 (využití vykopané zeminy z 25*):" *1_2-pd-(o*o_Z)- 
Ivzl.vzp)

w zzj 133,532

S 001,89 |CS ÚRS 201702 ]25 ) M 1583441710 \stirkadre fratce 0-32 třidn C 47,úoT170,253t
Stírtodrr frakce 0-32PP

w zz V0,75-kp 170,253
Obsypáni potrubí bez prohozeni sypaniny z hornin tr. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

:
26 i K 175101101 m3 54,838 260,00| 4 257,88

w 'obsyp stoky hl.řadu 0N400:' o
Součet......................... .................

itérkopisek frakce 0-3

54,838
54,838

op
w

186,00 [ 17 339,85 |CS ÚRS 2017 02 ,27 I M 1583373020 93,225t J.
štěrkopísek frakce 0*16PP

W op-kp 93,225

ZakládániD 2 11 743,80
CS ÚRS 2017 02 !

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 1Ó0 mm včetně lože 
tl.lOOmm ze ItérkodrU frakce 32-63 
Tratbodyz drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypom v 
primárném celkovém množství <to 0,15 mí/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 
D pros 65 do 100 min

‘předpoklad v celé déUce hl.řadu stoky:* d_1

28 I K 1212752212 85,100 138,001 11 743,80

PP

w 85,100

Vodorovné Konstrukce0 4 46 170,00

41_781._WJCS ÚRS2ÓÍ7 02 ]1...T? 129~[ K [452311131 [Podkladná desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 
Podkladní a zajistovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty : betonu tr. C 12/15 
"DN 400:*d_1tl*šJ 
"DN 200:*d*tl_P*S.1

16,580 j.........2 52Ó,bb]‘

PP

w 12,357
4,223W
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TyPč J.cena
ICZK1

Kód Cenová
soustava

Popu MJ Množství Cena celkem [CZK]p
vv pd Součet 16,580

30 | K 1452311131 |Poďdadní desky 2 betonu prostého tr. C12/15 otevřený výkop m3 | 1,3501 2 52Q.Qo| 3 402,00|CS liRS 2017 02
Podkladu a zajSťOvacI konstrukce z balonu prošlého v otevřeném výkopu desky pod potrubí,
sloky a drobné objekty z betonu tj, C I2/15 
•pod iachty:’4‘1,5*1,5*0.15

PP

W 1,350CE K 1452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedtového loje otevřený výkop j m2 3,600| 274,00| 986,40|CS ÚRS 201702
Bediéni podkladních a zajíkovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod
potrubí, stoky a drobné objekty

99

W ‘základová deska pro Šachty:‘442*0,$*l,5>“0,15 3,600

0 S Trubní vedení 298 120,34
Montáž po tr lijí z trub 7ZH s Integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN32 K 822392111 85,1(0 437,00 37188,70 CS ÚRS 201702m400
Montáž potrubí z trub Železobetonových hrdlových* otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %
$ integrovaným těsnáním ON 400

PP

W d 1 85,100
troubo 2B hrdlová přímá sínnondorná s integrovaným spojem T2HQ.4QJ25Q SC O
40X250 cm
troite železobetonová hrdlová prfená sírane vzdorná s Integrovaným spojem 40X250 cm
(d 1/2,51*1,03

23 M 592225390 kus 35,061 T 756,00 61567,12 CS ÚRS 2017 02
PP
W

35,061
Příplatek za práce na potrubí z trub kameninových s integrovaným těsněním sklon
nad 20 X ON do 300

34 K 831262191 1,500 16,50 CS ÚRS 2017 0211,00m

Montáž potrubí z trub kameninových hrdových s Integrovaným tésnérím Příplatek k cenám za
práce v otevřeném výkopu ve sklenu pres 20%, pro OH od 100 do 300 
‘svislé napojení:" d s 

pp

w
1,500

35 | K |831263195 [příplatek za zřfeení kanalizační přípojky ĎN 100 až 300 I kus j 4,000| 398,001 1 592,00|CS ÚRS 201702
Mcntáž seti libí z trub Kameninových hrdlových s ime^nvaným tésninkn Příplatek k cenám za
zřízení kanalizační přípojky ON od 100 do 300 
Žlaby* uliční vpusfrXM
Montáž potzubí z trub kameninových hrdlových s Integrovaným těsněním výkop sklon
do 20 % DN 200 

pp

w
4,000

36 K 831352121 22,830 185,00 4 223.55 C5ÚRS 201702m

Montáž potrubí t trub kameninových hrdlových s Integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % DN 200

PP

W "dle potrubí přípojek:* <J«d s 22,830
trouba kameninová gícrovond pouze uvnitř CfN200mm L2,S0m spojovací systém F,C
Třído 160

27 M 597107030 22,369 631,00 15 060,71 CS ÚRS 2017 02m
PP trouba kameninové glazovaná pouze uvnitř PNZOOnwn L2,S0m spojovací systém P,C THda 160

Montáž kameninových tvarovek jednookých s Integrovaným těsněním otevřený výkop
DN 200

38 K 837352221 kus 6,000 1044,00 C$ ÚRS 201702174,00

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu
s totegrovaným těsnénkn Jednoosých DN 200

"bez svislého úseku-1 koleno 15*3
'bez svislého úseku* 3 kolena (2x60*,1x1S*):~ (1 *2)‘1
Součet

PP

w 3,000
3,000
6,000

w
w

39 | M |S97I09460 koleno kameninové stoimané 0M20flmm 15' spojovací systém F tř. ISO | to 4,0001 573,001 2 292,00 |(S ÚRS 2017 02PP Měno kameninové glazované ONZOOmm 15* spojovací systém F tř. 160
W 1*3 4,000

[ 40 | 44 1597109860 |koíeno komeninové glazované DtaOQmm 60' spojovací systém F tř. ,60
koleno kameninové glazované 0N200mm 45* spojovací systém F tř. 160

2,000 | 573,00 | 1 146,00|CSÚBS201702 jkus
PP
w 1*2 2,000

41 | K |83735411R [Montáž odbočily pro kamenin, potrubí OH 200 1 kus 4,000) 1 900,00 6000,00)
W žlabvullčnl vpustlvhorské vpustí :~Q.4<0 4,000

42 M 28613320* Tvarovko pro připojeni kan.potrubí z kameniny na ielbet.potrubl QM200 kus 4,000 4 500,00 19000,00
43 K 892381113 Kamerová prohlídka potrubí 106,430 50,00 5 321,50m

Poznámko * poíeěee;
TW 300’ (423,7-291, ?* 174,3* 188* 147,6). W 2SCT1199, }• 126-83,3-124*546,8)
d«d 1

P

W
106,430

| 44 | K |892392121 [Tlaková ztou&a vzduchem potrubí OH 400 těsnícím vakem ucpávtowm
Tlakcvé zkereky vtdixdrem lésnícíml vaky ucpávkovými DN 400 ”
Zřízeni šachet kanalfzačnkh 2 betonových dílců na potrubí DN nad 200 do~300 dno
beton ti. C 25/30
Zrlaní šachet kanallzačnídi i Perónových dílci výšky vsupí do ! .50 m s obložením dna ketonem
tr C 25/30, na pombi DN přes 200 do 300
D59-OŠ12:-4

j úsek | ijčwij 891,00 2673,00|CS ÚRS 201702
PP

45 K 894411121 kus 4,000 8 940,00 35 760.00 CS ÚRS 2017 02

PP

w
4,003

46 H 592243381 dno betonově řadity fcanoífračnl přímě T82Q 400-850 š.vstup
skrui betonová s ocelově se stupadty -PE povlakem TBS-Q t000/500/ I20~ÍP
100x50x12 cm

kus 4,000 8 990,00 35 960,00
47 M 592241610 kus 3,000 1790,00 CS 0*5 2017025370.00

PP skruž kanalizační s ocelcyýmr stupacRy 100 a 50 > 12 cm
skruž betonová s ocelová se stupadly *P£ povlakem TBS-Q ,000/10001,20 SP
,00x100x12 cm

48 | *1 592241620 kus 2,000 3 100,00 6200,00 CSÚBS 201702
PP skruž kanalizační s ocelovými slupadíy i CO ■ lOOx 12 cm

skruž 6e(orově s ocelová se stupedíy *PÍ povlakem ŤBŠQ. i0Ó0/2Š0/120 SP"
100x25x12 cm

49 | M 592241600 kus 1,000 I 110,00 CSÚRS 2017 021 110,00
PP skniž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm

50~|~M |592241750 Iprstenec betonový vyrovnávací rBW-Q 625/60/120 62,Sx6xl2 l.oooj 269,0o[

2,000 ) 330,00[

269,0ojČsÚSS20l7Q2[ kuscm
pp prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm

| 51 | M |59224177(l [prstenec betonoiq) vyrovnávací TBW-Q, 625/100/120 62,5x10x12 cm kus 66Q>00\Čs'Ím$ 2017 02
PP prstenec betonový vyrovnávací 62.5x10x12 cm

52 M 592241780 prstenec betonový vyrovnávací TgW-Q 62511201120 62,5x10x12 cm

skruž betonově přechodově 78* Q 625/600/120 SPK 62.5/ 100x60x12 cm
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, šlapadla poplaslovaná kapsová

desko betonová zákrytově T2K Q.2001120 T
deska betonová zákrytová pro čtverce.6 jachty 100/62,5 x 16.5 cm

Zřfeení vpustí kanalizační uliční 2 betonových dílců typ UV-50 normální
Zřfeení vpusP kanalizační uliční z betonových dílců typ uv>50 normální

kus 4,000 330.00 1 320,00
53 M 592241680 kus 1.000 2 180,00 2 180.00 CSÚBS 2017 02PP
54 | M |592243150 3.000 | 3 140,00ku 9420,00|CSÚBS201702

PP

| 5S | K ) 895941111 kus J 4,000| ' 988,00 f~ 3 952,00|CS ÚRS 2017 02'J
PP

571,Oflj 2 284,00 |cS Ú*S 2017 02 j56 | M 592238500 dno betonové pro u/Kni vpusťs výukovým otvorem TBVH450/3301 la4Sx33x$cm kus 4,000
PP áno betwwé pře uliční vpigrs výtekovým otvorem 45x33x6 cm

[skruž betonová pro uMnl vpusť horní TBV-Q 450/555/5á, 45x55x5an
571*1 JÍTO38580

4,000j 592,Óof 2 36S,00 |CSÚSS 2017 02 |kus
PP skruž betonervápro ulSčnívptni horní 45 x 57x5 cm

58 M $92238640 prstenec betonový pro ullinl vpust vyrovnávací 7SV.Q 390/60/ IOo, 39x6x5 cm kus 4,000 233,00 932,00 ICS ÚRS 2017 02
iPP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 xé x 13 cm
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Ty J.cena Cenová
soustava

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]rczKip.
59 | M ]592238740 |koř pozlnk. C3 PW 4052. výsoty, pro rám 5001300 263,00 t052.00\cSŮflS20t702kus 4,000

kaš vysoký pro uliční vpusti, žárové linkovaný plech,pro rám 500/300PP
4 160,00 | CS ÚRS 2017 02 ]60 | M [592238760 |rďm zobelonovonýPIM I95S3-9 5Q0IS00 mm 1 to 1040,00 |4,000

PP rám zabetonovaný pro uliční vpusti 5QO/5CO mm
| 61 | M \S922387i0 \mřtfMí D400 PW >9583-13, 500/500 mm 1 kus 4,000 | I 560,00 | 6 24Q,00\cSím201702 |

rrfS vtoková pro uUcnl vpusti 500/S0Q mmPP

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do t50 kg62 K 8991031 It kus 4,000 581,00 2 324,00

4,00063 M SS24J0mff poklep litinový plný s rámem 0400 OU 600 mm, znak PVK, s odvětráním Jcus 3300,00 13 200,00
Poznámka k poíozce:
potop teGU e* IP400 bez odvětráni, s rám*mP

7 234,26 CS ÚRS 201702Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tr< C12/15 otevřený výkop64 K 899623141 m3 3,729 1 940,00

v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15PP
'obetonování potrubí připo)ek * o_2 3,729w

Ostatní konstrukce a práce, bouráníD 9 132 660,00

65 K 93593142R.1 Odvodnění betonovými žlaby pro zatíženi D400 s roštem litinovým i x hl 150x240 mm 7,500 3 500,00 26 250.00m

Poznámka k položce:
např. Ifníový odvodňovat! ilob Uoooblook PO, popis viz. výkresové dokumentaceP

2ti 7,500w
[ 66 | K [96902113R | Vybourám kanalizačniho potrubí DN do 400 vč.šachet 106,430| 1 000,001 106430,00]m

'likvidace potrubí stávajícího:’ d_!*d 106,430w

Přesun hmotd 99 8535,69
67 | K [997211511 [Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km 21,286 103,001 2 192,46|CS ÚRS 2017 02 ]t

Voda rovná doprava suti nebo vyboiraných hmot suti se složením a hrubým urovnánkn, no 
vzdálenost do 1 kmPP

2 23S,03[CS ÚRS 2017 02 168 | K [997211519 [příplatek ZKD 1 km u vodorovné doprasy suti, 15x 319,290 7.00t
Vodorovná doprava suti 
vzdálenost Příplatek k ceně ze každý další í započatý 1 km přes 1 km

suti se složením a hrubým urovnáním, naPP

69 | K [9972lTfelT [Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 21,286 33,00] 702,44|CS ÚRS 2017 02t
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na^opravní prosrfadky pro vodorovnou dopravu sut[PP

70 | 1< 1997221815 [ Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 160,001 3 40S,76|CSÚRS 20170221,286t
PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

Přesun hmotD 998 46 693,51
71 | K [998274101 | Přesun hmot pro trubní vedeni z trub betonových otevřený výkop 118,813| 393,001 46 693,51 |CS ÚRS 201702t

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené 2 trub betonových nebo železobetonových pro vodovody 
nebe kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 mPP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 - Etapa 0009
Soupis:

$002 - Petrová kanalizace 
Úroveň 3:

SO 02d • ul. Synkovická

KSO:
Mfsto:

CC-CZ:
Datum: 26.7.2017Praha Koloděje

Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 IČ;

DIČ:

Uchazeč: IČ: 18626084
CZ18626084EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ;

Poznámka:

Upozornění: Rozsah sanaci', rekonstrukce a oprav kanalizačních stok byt stanoven na základě kamerových 
průzkumů, které byty provedeny před rokem 2010. Projektant upozorňuje, že od této doby mohlo dojít ke 
zhoršení stavu stávající kanalizační sítě, která se nachází v místě stavby, a proto je třeba očekávat, že rozsah 
stavebních prací může být oproti projektu větší v závislosti na rozsahu poškození. Projektant doporučuje před 
zahájením stavebních prací provést kamerový průzkum stávajících stok v místě stavby, který je součástí VRN.

Cena bez DPH 1 291 884,89
Základ dani 

1 291 SH89
Sazba dani 

2l.0Cr% 
15,00%

Výše dané 
271 295,83DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 563 180,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:

$002 - Dešťová kanalizace
Úroveň 3:

SO 02d - ul. Synkovická
Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská51, 128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421,193 00 Praha 9

Datum: 26.7,2017
Zadavatel;
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 291 884,89 
1 291 884,89HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 473 555,57
2 - Zakládání 8997,60
4 • Vodorovné konstrukce 74 833,38
8 - Trubní vedení

630 634,20 
34 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesun hmot
5 714,25

998- Přesun hmot 63 649,89
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:*

SO02 • DeŠtová kanalizace

Úroveň 3:
SO 02d - ul. Synkovlcká

Praha KolodějeMisto: Datum: 26.7.2017

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spd. sr.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PC T* Cenová
soustava

J.cena
rczKiKód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]

P

Náklady soupisu celkem t 291 884,89

Práce a dodávky HSVo HSV 1 291 884,89
Zemní práce 473 555,57D 1

1 | K 116101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/mln | hod 288,0001 S7,00j 16 416,00|CSÚ8S 201702
čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným primárným přítokem do 500 l/mln
"Čerpáni 24 hodin denné"12*24___________________________________________

pp
288,000W

504,00 CS ÚRS 201702Pohotovost Čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/mln2 K 115101301 den 12,000 42,00

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 t/min

PP

3\ K |l19Q01401 lOočas.zajiSf.potrubi ocel.DN 200mro 1,1W| 228,001 250.80|CSĎKS 201702m

Dočasné zajištěna podzemního potrubí nebo vedsm ve výkopéti ve stavu i poloze, ve kterých byla 
na začátku zermfch prací a to s podepřením, vzspfenfo nebo vyvéŠenán, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za Jlšťovaeí konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
ocelového nebo litinového, jmenovité světlostí ON do 200

PP

w ‘plynovod:* 1,1 1,100

4 | K |119001411 [Dočasné zajištěni potrubí betonového, ŽBnebo kameninového DN do 200 S,500| 289,001 1 589,50|CS ÚRS 2017 02m

Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení vevýkoptstí ve stavu í poloze, ve kterých byle 
na začátku zemních prací a to * podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, prip. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jtétovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DM do 200

PP

"stáv.vodov. přípojky,4*1,1 *1,1 
Součet

5,500
5,500

w
w

5 [ K |l19001112 [Dočasné zajištění potrubí betcncwýho. ŽB nebo kameninového DN do 500 m I 1,100| 358.001 393,8Q|CS ÚRS 2017 02

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výtopíšti ve stavu i poloze, ve kterých byla 
ra začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřenkn nebo vyvěšením, příp. s ochramým 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jlšťovaeí konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebe železobetonového, světlosti DM pres 200 do 500 
‘kanalizace:* 1,1

pp

w 1,100

21 512,14 CS ÚRS 2017 02! Ztíženi vykopávky příplatek 2a blízkost poetem.vedení nebo výbušnin pro llb.tř.hor.6 K 130001101 m3 52,501 342,00

Příplatek k cenám hloubených vyfcopévek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

PP

*z 30%:* 0,3*<A1 2)*0,3*(A1 2 1) 62,901W

15 701.78 |CS ÚRS 2017 027 [ K 11322Q1202~ [Hloubení rýh i do 2000 mm v hornině tr. 3 objemu do 1000 m3 J mJ l~ 74,06S[ ' 212.00
Hloubeni za pažených I nezapažených rýh šířky přes 600 do 2<©0 mm s irovnánim dsa do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tr. 3 přes 100 do 1 000 m5 
'celkový výkop" šj*(dj *d)*hlj 
'odpočet odstavováni povrchů:'
‘asf .komunikace:* *ŠJ*(dJ*d)*tzp 
Merto učet
‘navřeni výkopu o á 5% na šachty:* 0,05‘A
Součet
A1_2*k3
‘šířka výkopu:" 1,1
‘průměrná hloubka výkopu:" 2,22
‘délka potrubí D$6*té9 :" 65,2
‘délka potrubí přípojek:* 2,4341,22+2,4
‘délka potrubí přípojek pro svislé napojení:" 2*1,5
‘tlouštka asf.komunikaee:" 0,42
‘tlouštka bet.lože pro přrpojky'0,160
‘tlouštka bet.lože pro hl.řad" 0,132
"obsyp potrubí DŠ6*té9 * dJ*š.1'<M-*pl*v*1
Vytlačená zemina potrubím hl.řadu ĎN400:*3,14*(p/2ťip/2}*<U
"obetonování potrubí přípojek' d*šj *(0,1 *p_2)*(0,225*d*š_1 )*0,5 vzp
‘vytlačená zemina potrubím přípojek DN200:’3,14*(p_2/2>*(p_2/2)*d
‘koeficient přepočtu hmotnosti pisku'l ,7
‘koeficient množství tř.3'0,5
‘koeficient množství tr.4'0,45
'koeficient množství tř.S'0,05
‘profil potrubí DŠ9-DŠ12* 0,4
‘profil potrubí-pnpoiek:* 0,2  

[Hloubení rýh Š do 2000 mm v hornině tr, 3 objemu do 1000 m3

PP

6-1 173,993w
w

•32,918
141,075

7,054
148,129
74,065

1,100
2,220

65,200
6,050
3,000
0,420
0,180
0,132

42,015
8,189
1,058
0,190
1,700
0,500
0,450
0,050
0,400
0,200

w
w A
w

AUw
w ht3_1 
w |_1 
w hLi 
w d_» 
w d

d_svv
w tzp

tLpw
w tl
w o
W vzl
w e_2
w vzp

kpw
w k3 
w k4 
w k5
w P

P-2w
mí' j 30,771 [ ;íu;»1 6 S23.45JČS URS 2017 028 í K 132201202

Hloubeni za pažených i nezapažených rýh sirky přes 600 do 2 COO mm s urovnáním $ta do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do i 000 m3 
"celkový výkop" 5j*(UJ*<L3)‘hlJ.1 
‘odpočet odstraňováni povrchů:*
‘asf.komunikace:* *šJ*(d_2J *d_3)*tzp 
Meztoučet
"navýšení výkopu oj á 5% na šachty:* 0,05*A.2
Součet
A1_2J*k3
"šířka výkopu:* 1,t

pp

w a_l_l 92,332
w
w •33,721

58,611
2,931

61,542
30,771
1,100

vv A_2
w
vv A1_2_1 
w KU_1_1 
w š 1
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Ty J.cena
ICZK1

PČ Cenová
soustava

Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]S
w m_i.i
w d_2_l 
w d_3 
w d_S_1
W t2p 
W tl_p 
W ti 
W 0_1
w vz2 
W o.2_l 
w vzp_i 
w kp 
w k3 
w k4 
w kS

"průměrná hloubka výkopu:' 1,15
'délka potrubí DŠI -D55:'50,4
"délka potrubí přípojek:' 3,9.5,5.1,0.4.89*2,23*1,37*13.7)
"délka potrubí přípojek pro svislé napojeni:' 2'},0
"tloustka asf.kommlkace:' 0,42
tlouitka bet.lože pro pripo]ky"0,l80
tlouštka bet. lože pro hl.řaď 0,132
'obsyp potrubí 0Sl-0Í5'1d_2_1)'l.l'(0,3*p.l)-vz2
'vytlačená zemina potrubím N.řadu DH400:'3,14‘|p_1 /2)'|p_1/2|'d_2_t
'obetonováni potrubí přípojek'd_3-i.r(0,1-p_2)-(0.225'Ó'š.1)'0,5-v2p_1
"vytlačená zemina potrubím přípojek DN200:"3,14,(p_2/2),(pw2/2>'d_3
'koeficient přepočtu hmotnosti pMtu'1,7
"koeficient množství' tř.3U,5
"koeficient množství tř.4'0,45
'koeficient množství tř.5"0,05
'profil potrubí D512-DŽ1Y 0,4
'profil potrubi-přípoiek:" 0.2

1,150
50,400
22.590
2,000
0,420
0,180
0,132

32,478
6.330
3.950
0.709
1.700
0,500
0,450
0,050
0,400
0,200

ř*

W P_1

w P-2
| 9 | K |1322ČÍ209 |Příplatek za lepivost k hloubeni rýh S dt> 2000 mm v hornině tř. 3 T~ m3 104,836 s.oo| S24.18|CS ÚftS 201702

Hloubeni upažených I nezapadaných ryti šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním <*ia do
předepsaného profilu a spádu v hornině tf. i Příplatek k cenám za lepivost horniny tf. 3
ht3.1
hl3.1J
Součet

pp

w 74,065
30,771

104,836

W
W

10 | K 1132301202 | Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m 3 m3 | 94,352| 399,00] 37 646,45 |CS ÚftS 201702
Hloubení upažených I nezasažených rýh srky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř, 4 pres 100 do 1 000 m3

A1Jt*k4
A1_2J*k4
Součet

řp

w 66,658
27,694
94,352

w
w

11 1 K 1132301209 | Příplatek za lepivost k hloubeni rýh i do 2000 mm v hornině tř. 4 94.3S2| Tool 471,76|CS PRS 201702m3
Hloubeni upažených 1 neapažených rýh sirky pres 600 do 2 000 mm s trovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 
A1 2*k4-A1 2 1*k4

PP

W hC4 1 94,^52
12 | K 1132401201* rtlpube.nl rýh i do 2000 mm v hornině tř. S | m3 10.484 980.001 10 274.32|CS ÚRS 201702

Hloubení upažených I nezapažených rýh srky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním 4i& do
předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tf. S pro jakékoli* množství
‘výkop v hornině 5 2 5*:‘ A1.2*k$-A1_2J*k5
Součet

PP

w ht5 10,484
10,484w

| 13 I K 1151701102 [Zřízeni priložnéha paženi a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 I 2 468,062 73.00| 181 628,53|CS ÚaS 201702
Zřízení pažení a rozepření stén rýh pro podzemní vedeni pro všechny šířky rýhy príložné pro 
lakoukollv mezerovitost, hloubky do 4 m
(d.rhU *(d-ds>* hl*<d.2-
ds)*hl_2-šs“ds‘hl$)*2*{7*14,548* 12+7-7,5*15*19*37,5-42, S)*2,4‘2 
MJ_1*hlJ.1 *(d.3-ds)*hl+(d_2J •
ds)aKC2* H4ds*hts)*2*<7* 14,5-8-12-7-7,5-15-19*37,5*42,5)*2,4*2 
Mezi součet

pp

w 1 114,047

w 1 374,015

W zpp 2 488,062
14 1 K 11511011f2 | Odstranění pfíložného pažení a rozepření sten rýh hl do 4 m m2 | 2 488,0627 20,001 49 761,24|CSÚRS 201702

Odstraněni paženi a rozepřeni stén rýh pro podzemní vedeni s uležením materiálu na vzdálenost
do 3 m od kraje výkopu priložné, hloubky přes 2 do 4 mPP

w zpp 2 486,062
|Svislé přemístěni výkopku z horniny tf. 1 až 4 hl výtopu do 2,5 m
Svislé přemístění výkepku bez naložení do dopravní nádoby avšM s vyprázdněné" dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku 2 honěny tř. i až 4, prí hloubce výkopu pros 1 do 2,5

15 | K 1161101101 1 m3 199,187| 7 369>92fcSÚRS2017 02 |37,00

PP
m

W A1 2-ht5*A1 2 1 199,187
16 | K |161101151 [Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 | 10,484 [ 44,001 461,30|CS ÚRS 201702

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby a«Šak s vyprá2*éním dopravní nádoby
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5PP
m

W htS 10,484
17 I K 1162309101 Vodorovně přemístěni do 500 m výkopku/sypanhiy z horniny tf. 1 až 4 

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkepku, avšak se složenin bez rozhrnuti 2 horniny tf, 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

199,187| 6 573.17jcS ÚRS 2017 02 ]33JČÍ[m3

pp

"všechen výkopek na meadeponií:’ A1 2*ht5-A1 2 1w 199,187
| 13 | K 1162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m m3 [ 10,464 42.00| 440.3Í|Cž ÚRS 201702

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rotfvnutí z horniny tf, 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 
500 m
"všechen výkopek na mezideponli:’htS 
Součet

| Vodorovné přemfstem do 10000 m výkopku z horniny tř, 1 až 4
Vodorovné přemístěni výkopku nebo syparlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. t až 4 na vzdálenost pres 9 000 do 
lOOOOm

‘odvoz vytlač, zeminy (podkladní desky*obsyp/obelonování*2ásyp šfr+zemina 
vytlač, potrubím):* pd*(o*o_2)*zzj*0,75-(vz1-vzp}
'odvoz vytlač, zeminy (podkladní de&y+cb$ypřobetonování*2ásyp ŠD-2emlna 
vytlač, potrubím):* pd_1 • (oj -0.2.1 )+zz_1_1 *0,75*(vz2*vzp. 1)
Mezí součet 
Q,95askL1 -1

pp

w 10,484
10,484W

[15 [ K [l6270HC6 I m3 24 3_1 uÓfci ÚRS 2017 02*]| 192,946] 126 ,ÓÓ[

PP

W 143,130

w S9.971

203,101
192,946

w skl_1_l 
w sk!34

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z hwnlny tř. 1 až 4 ZKO1000 m přeš
10000 m20 X (162701109 964,730 9 647,30|c5 ÚRS 201702m3 10,00

Vodorovné přemrštění výk .po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
cené za každých dalších i započatých 1 000 m

PP

W S*skl34 964,730
[HJ T]l6270m5 | Vodorovně přemístěni do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 5 až 7 i m3 10,1551 7i7I_78íCS ÚftS 201702 1176.00 1

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypantiy po suchu na obvyklém dopravním prostředku, Oez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tf, S az 7 na vzdálenost přes 9 0000
do 10 000 m

PP

W sk!5 0,05*sklJ .1 10,155
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PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]JL
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaníny z horniny tř. 5 až 7 ZKD1000
mpřesiOOOOm 761,63 CS ÚRS 2017 0222 K 162701159 50,775m3 15,00

Vodorovné přemístěni výfcopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez 
naložení výfcopku, avšak se složením bez rozhrnuli z hornňy iř. 5 až 7 na vzdálenost Připláceli k
ceně za každých dalších I započatých I 000 m
5‘SklS  

[Nakládáni výkopku z hornin tř. I až 4 přes 100 m3

pp

w 50,775

23 | K [167101102 6,212| 27,00 168,53 [CS ÚRS"Í0Í702 jm3
Nakládání, skládání a překládání neuteklého výkopku nebo sypanlny nakládáni, mnostvi pres 100 
m3, z hernto tř. 1 až 4PR

*výkopek na mezídepenii pro zásyp* AO*skl_1_1+ A1_2_1 
0,9ygz

w zzz 6,570
6,242w

| 24 | K 1167101152 | Nakládáni výkopku 2 hornin tr. 5 až 7 pres 100 m3 0,329| 37,001 12,17|CSÚR5 201702m3

Nakládání. skládání a překládání neulehlébo výkopku nebo sypanlny nakládáni, množství pres 100 
m3, z hornin tř. 5 až 7
O.OS*ZZZ 

PR

W 0,329

| 25 | K |1712Q1201 juiožení sypanlny na skládky 203,1011 s.ooj 1 015,51 [S Oas 201702m3
Uložení sypankry na sklány

skLU
pa
w 203,101

26 | K 1171201211 jPopiatek za uložení odpadu ze sypanlny na skládce Iskládkovné) i m3 203,1011 110,00) 22 341,11
skLU

f~27 | K |174101101.2 |Zásyp)am. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

w 203,101

[ m3 92,296[ 76,00| 7 014,501

Poznámka k poiozce:
ve státní komunihod předpoklad zásyp
3050, ČSH76 6133, ČSH72 1006/

nttnce (dle Í5W73r doaktř

"předpoklad zpětný zásyp ?D (využití vykopané zeminy z 2SS):‘ Al_2-pd-(cno_2)- 
(vz1.v2p|.A1 2 1-(o 1 -o 2—1 )-(vz2»v2P,l)

w zz_1 92,296

| 28 | AI \SS34417I0 \Stirkodrt frakce 0-32 třído C t | 117,677[ 47,001 5 530,82 |CS ÚRS 201702 1
štěrkod* frakce 0-32 
Z2 1‘0,75*kp

PP
w 117,677

Obsypáni potrubí bez prohozeni sypaniny z hornin tř, 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje
výkopu

29 K 175101101 74,493m3 260,00 19 366,18

W 'obsyp stoky hl.řadu DN4O0:' o*o.1 
Součet

74,493
74,493

op
w

30 | M [503373020 Štěrkopísek frakce 0-8 186,00 | 23 554,67|CS(Í»S 2017 02126,638(
pp štěrkopísek frakce CM 6 

op-kpw 126,638

Zakládáníb 2 8 997,60
Trati vod z drenážních trubek plastových flexibilních 0 do 100 mm včetně lože 
q.lOOmm ze stěrkodrti frakce 32*63_______________________________________

K 212752212 8 997,60 CS ÚAS 2017 0231 65,200 138,00m

TraUvody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového loze pod trubky a s Rejích obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 
Opřeš 65 do 100 mm

'předpoklad v celé déllce hl.řadu stoky:* d_1

pp

w 65,200

Vodorovné konstrukceD 4 74 833,38
32 | K [452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C12/15 otevřený výkop 22,4561 2 520.00] 56 589,12|CS ÚRS 201702m3

Podkladní a zaJIŠtbveci konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu iř. C 12/15

*DN 4Q0:'dJ'tl*Š_1 
*DN 200:'d*tLp*šJ 
*DN 400:’d_2_rtl*š_1 
*DN 200:’d_3*tl_p*i_l 
Součet

PP

w 9,467
1,198
7,318
4,473

22,456

w
w
W
w pd

4 253,76 |CS ÚRS 2017 02 |33jK 14S2311131 |Podkladni desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop ] m3 1,688 ' 2 520,W|

Poditodni a 24j<Šrcvaei konstrukce 2 betonu 
stoky a drobné objekty 2 betonu tř. C 12/15 
'pod šachty OŠ6-DŠ8: •3*1,5*1,5*0,15 
'poddadnl desky pod šachty DŠ4-05S:"2"1,5*1,5'0,15 
Součet

v otevřeném výkopu desky pod potrubí,PR

W 1,013
0,675
1,688

W
W

Lm3 12 757,50 |CS ÚRS 2017 02 ]34J K J-4S2311171 [Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop 4,05o] 3150,00J
Podkladní a ujlšťovaci konstriécce 2 betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potnAÍ,
stoky a drobné objekty 2 betonu tř. C 30/37
'základová deska pro šachty tél-D$3:~4‘t,S‘i,S*(0,3-0,?5}

PR

w 4,050 
4,5Qoj 274,00|[35 | K |4S2351101 ] Bedněni podkladních desek nebo bloku nebo sedlového lože otevřený výkop 1 233,M|CS ÚRS 2017 02m2

Bednění podkladních a zajlštovackh konstrukcí v otevřeném vykopu desek nebo sodových loží pod 
poUubi. stoky a drobné objekty

'základová deska pro šachty D$6,7,8:'3*2*(1,5*1,5)*0,15 
'základová deska pro šachty D$4,5t‘2*2*( 1,5*1,5)“0,15 
Součet

pp

w 2,700
1,800
4,500

w
w

D 8 Trubní vedení   
Montáž potrubí z trub TZH $ Integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % ON

630 634,20

50 517,20 jcS ÚRS 2017 02 I36 K 622392111 115,600 437,00|m
400
Montáž potri±>í 2 trub železobetonových Ivdtových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20% 
s integrovaným těsněním DN 400

dJ.dJL1

pp

w 115,600
(routa 28 hrdlová pflmd síroncvzckimd i Intejroveným spojem T2HQ 40/250 SC £> "Ií 
40X250011 ______________ | ,us |

37 I M 1592225390 83 633,01 'CS ÚRS 2017 0247,627 I 756.00

pp trouba áluzobelonová ledová přímá sranovzdorné s Integrovaným spojom 40X250 cm
(d_1 (2,5)*1,03
(d_2_172,5>‘1,03
Součet
Příplatek za práce na potrubí z trub kameninových s Integrovaným těsněním sklon 
nad 20 li DH do 300  

w 26,862
20,765
47,627

w
w

55,00 CS ÚRS 2017 02 J38 K |831262191 5.000 11,00m

Montáž potrubí 2 trub kameninových hrdlových s Integrovaným těsnáním Příplatek k cenám za 
práce v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, pro ĎNod lOOdo 300 
'svislé napojení:* d,$
'svislé napojení:* d_sj 
Součet

] Příplatek za zřízeni kanalizační přípojky PN100 až 300

Montáž potrubí z trub kamencových hrotových s Integrovaným těsněním Příplatek k cenám ta 
zřízení kanalizační přípojky ON od 10© do 300

PP

W 3,000
2,000
5,000

w
w

í 39X* ]*31263195 Í980,00]CS ÚRS 2017 02 ]io,ooo[ 398,00[kus

PP
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Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]p ÍCZK1
W ’žlaby*uUční vpusti :*1 *2

'Saby-ullční vpusti+horcké vpusti:‘0*|6*1)»0
Součet

3,000
7,000

10,000

vv
w

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s Integrovaným těsněním výkop sklon
do 20 % DN 200

40 K 831352121 33,040 185,00 6 223,40 CSÚftS 201702m

Montáž potrubí 2 trufc kameninových drátových s Integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve
sklonu do 205* DN 200 
"dle potrubí přípojek:* d*4_s 
*dle potrubí přípojek:* <L3*d_s_1 
Součet

pp

w 9,050
24,590
33,640

w
w

troubo tomenínovd jíozcwand poiae uvnitř 0N200mm L2,S0m spojovací systém F,C
Třído 160

41 I M I597107030 35,170 22 192,27 CSlJRS 201702621,00m
PP trouba kameninová glazované pouze uvnitř OWŽOOnw L2,S0m spojovací systém F,C Třída 160

Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop
DN 200

42 K 837352221 kus 18,000 174,00 3132,00 CS ÚRS 201702

Menláž kameninových tvarovek na potřít z tnfe kameninových v otevřeném výkopu
s Integrovaným těsněním Jednoosých ON 200

"bez svislého úseku* 1 koleno 15’1
'bez svislého úseku* 3 kolena (2x60*,1x13*):' (1«2)*2
MezfeouČet

'bez svislého (seku* 1 koleno 15*r" 4*1
*bez svislého úseku* 3 kolena (2x60Mx15*):' <1*21*2
Mea součet
Součet

pp

w
1,000
6,000
7,000
5,000
6,000

11,000
18,000

w
w
w
w
w
w

43 | M \597109460 | koleno kameninové gíazovoné QN200mm 15 ‘ spojovací systém F tř. 160 kus | 10,0001 573,00 I S 730,00\CS ÚRS 2017 02 \
PP koleno kameninové glazované DtóOOmm 154 spojovací systém F ti, 160

1*2*<4»1>+2W 10,000
44 | M 597)09360 | Měno Kameninové g/ozované QW200roro 60• spojovací systém F tř. 160

koleno kameninové glazované 0N200mm 45* spojovací systém F tř. 160
2'2*2'2

4 584,00 ÍCS OfíS20t7 02 I573,00 \kus 8,000
pp
W 8,000

| 45 | K |83735411R Montáž odbočky pro kamenin.pot rub/ DN 200 kus | 10.000| 1 500.001 isooo.oof
w 'žlaby.iáiční vpustl-horské vpust1:"1*2.0

*žtaby*uličm vpustl.horské vpusti:"0-(6*1}*0 
Součet

3,000
7,000

10,000

w
w

46 M 28613320ti Tvarovka pro připojeni kan.potrubí i kameniny no Mbet.potrubí DN200

Tlaková zkouška „duchem potrubí DN 300 těsnicím vakem ucpáskovým

kus 10,000 4 500,00 45000,00
*7 K 892372121 úsek 9,000 891,00 8019,00 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky v. aí vaky ucpávkovými PH 300
48 [ K |892381113 Kamerová prohlídka potrubí 264.25p| 50,00] 13212,50|m

Pozncmkc * položce:
~CN 300’ (426,7*231.9* 174.3• 188* U7.6) * tm 250“ (199, t♦ t26*83,3* 124*546,3)
d+d 1+d 1 1*d 2 t

[Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým

p

w 264,250
49 | K [892392121 J úsek 8,0001 891,00| 7128,00[CS ÚR$ 201702

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 400
W 3*5 8,000

| 50 | K |894102211 Istény šachet z cihel kanalizačních Kllnker tl 250 mm 1,27ď| 14 900,00] 19 012,40|CS ÚRS 2017 02 [m3
Ostatní konstrukce na trubním veden zděné stěny šachet z cihel kanalizačních (Kllnker J na
cementovou maltu MC 10, tloušťky 250 mm

~dte nových šachet DŠ1-DŽ3:' 4,l5‘0,0651‘13,14,0,75-Q,75-3,14*0,5*0,5)
| Žlaby šachet z dhel kanalizačních Kllnker průměru do 500

PP

w 1,276
51 | K |894104111 | ml 1,952| 23600,00| 46067,20|CS ÚRS 201702mm

Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné žlaby šachet z dhel karelftačnich (Kllnker] na
cementovou maltu MC 10, průměr žlabu do 500 mm

*dle nových jachet D$1-D$3 (kvneta+ktenha):' 4*1,5*(3,14‘0,44*0,44*3,14*0,3*0,3)
|0lažba šachet z dhel kanalizačních Kllnker čtyř a vícehranných

Ostatní konstrukce na trubním vederd zděné dlažby šachet z cihel kanalizačních (kllnker] na 
cementovou maltu »*C 10 čtyř a vicehrannýeh 
‘dle nových šachet** 4*(1,0*1,5*0,3*1,0)*0,071 
Součet

Zřízení šachet kanalizačních 2 betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno
beton tf. C 25/30
Zrterí šachet kanalizačních z betonových dílců výsky vsu*w do 1.50 m s obložením dna betonem 
tř. C 25/30, na potrubí ĎN přes 200 do 300

1)56-058 :*3
‘D4-DS* 2
‘D51-OŠ3 z 25S:'0,25*4 
Součet

PP

w 1,452
] 52 | K j 8941Q51H

5 Ót2,70 |CS ÚRS 2017 0210,3411 14 TOQ.OÓfm3
pp

w 0,341
0,341

w

53 K 894411121 fkus 6,000 8 940,00 53 640,00 CS ÚRS 2017 02

PP

w
3,000
2,000
1,000
6,000

W
W
W

54JJÁJŠ92243361
[dne Defongv* šachty konqfjgcčn] přímé TflZ-Q 400-950 š. vstup 3 990,ČČ] 35 960,001kus 4,000

w 2*2 4,000
55 M 592243332 dno betonové Šachty komfřzainí přímé T32-(j500-1000 i.vstup

skrui betonová s ocelová se stupodly *PEpovlakem TfcQ1000/500/ 12ČSP
100x50x12 cm  

sfcruž kanalizační s ocelovými stupaďly 100 x 50 x 12 cm

kus 1,000 9 650,00 9 650,00

56 M 592241610 kus 2,000 1 790.00 3 580,00 CSÚRS201702
PP
w 1+1 2,000

skrui betonová s ocelová se slupadty *P£ povlakem TBÍ*Q 1000/1000/120 SP
100x100x12 cm 
skruž kanalttačri s ocelovými Mupadty 100 x 100 x 12 cm 
skrui betonová s ocelová se stupodly *P£ pčWekemTBŠ-Q ÍMÓÍ250/120 SP 
100x25x12 cm
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 * 12 cm

57 M 592241620 kus 2,000 6 200,00 CSÚRS 201? 023 100,00
PP

58 | M |592241600 kus 2.000 1 110,00 2 220,00 ÍCS ÚfíS 201702 i
PP
W 1*1 2,000

prstenec betonový vyrovnávací TBW-0 625/40/120 62.5x6x12 cm59 M 592241740 kus 1,000 269.00 269,00 
20 000,0060 M 59224163R skrui betonová s ocelová se stupodly *PE povlakem atyp 1000/800 i kus 4,000 5 000,00

w '01-03 • dle C.2.7*4

| prstenec betonový vyrovnávací T8W-Q 625/100/120 82,5x10x 12
prstenec betonový vyrovnávací 62,5*10x12 cm

\prstenec betonový vyrovnávací T8IV-Q 625/80/120 62,5xiíF

4,000
61 | M \592241770 ["*“» l 1,000 I 330, ooj 330,OOJČŠÚRS20I702 Icm

pp

[ 62 | AI J 592241760 299,OOÍkus ] 299,QO[CSÚRS2Q17021.000cm
PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm

63 M 592241780 pntvntc betonový vyrovnáncl 7BW-Q625/120/120 62,5x10x12 tra kus 1,000 330.00 330,00
64 M 59224176* prstenec betonový vyrovndvdeí 0N8OO výiky 60 mm ■ otyp kus 4,000 560,00 2 240,00

w *01-03 - dle C.2.7~ 4 4,000 
s,ooo|_ ' 3 uo,oo\65 I M 1592243150 | deska betonová zdxžylovd TZK-Q 2001120 T

deska betonová zákrytová pra čtvercové šachty 100/62,5 x 16,5 cm
15-700,«ICS ÚRS2Í)Í702_]kus

pp
w 3*2 5,000
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Ty Cenová
soustava

J.cenaPC Kód Popis MJ Množství Cena celkem JCZKJ
[CZK]o

66 I H |5922434»0 | těsněni e/crtcxnerove pro pojení šodietnich dílu EMT ON 1000 175,001 350,00 |CSÚ« 2017 02kus 2,000
PP těsněni elastomerové pro spojeni sachetních dílu DH 1Q00

67 | K |89S941t11 I Zřízení vpusti kanalizační ullčni z betonových dílců typ UV-50 normální 9.Q00| 988,001 8 892,00|CS PRS 201702kus

Ifizeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-SO normální 
2*(6*1)__________________________________________________

PP
9,000W

5 139,00 CS 4*5 20*7 0260 M 592236500 dno betonové pro utiM vpusť s výtokavým otvorem T8V-Q^4S0J330f to 45x33x5 cm kus 9,000 571,00

99 dno beto rove pro uUční vpust > výtokovým otvorem 45*33*5 cm

| 69 | M 1592238500 |skruž betonové pro utičnlspusf horní TBV-Q.4$0I555I5<I, 45*55x5 on 9,000 1 592,001 5328,00|C5WS20I702 1kus
shriž betonová pro tážní vpust horní 45 x S7 « $ qn99

2 097,00 CS4*S 20170270 M S92236640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací T6Vd290t60f 10q, 39x6x5 on kus 9,000 233,00

99 prstenec betonový pro ullčni vpust vyrovnávací# »6x I3cm

| 71 | M 1592238740 JltoFpožlnit. O PM 3052, vysoký, pro rOm 500/300 563,001 5 067,00 |CS ÚRS 2017 029,000
pp kos vysoký pro uliční vpusti, žárové ztakovaný plech,pro rám 500/300

| 72 | AI 1592238760 jrdmzoberonowmýPÍN 19583-9500/500mm | kus 9,0001 1060,001 9 360,00 |CSt?ltS 201702
rám zabetonovaný pro uliční vpusti 5CO/5O0 mm99

| 73 | AI 1592238780 11711*12 AI) P400 WH 19583-13, 500/500 min j to | 9,000 j > 560,00 [ U040.00\CSÚIIS20I702
mřiž vtokové pro uliční vpusti 500/500 mmPP

74 K 999103111 (taseni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 9,000 $81,00 5 229,00

9,000W i+4>
75 [ Mi 1552410111R. i |po*top litinový plný s rámem 0400 DH 600 mm, znak PVK, s odvětráním I kus I 4,000 1 3 300,001 13 200,00

Poznámka k položce:
potop 8£6U 8-1 b4ÚO bezodvětrání, šrámem9

W 2*2 4,000

\poklop litinový plný $ rámem O4G0 OH 600 mm, znoft PVK, bet odvětráni kus | 1,0001 3 300.001 3 300,00 |76 I AI 15529101 !2R

Poznámko k položce:
pokcp B£GO 9-1 tMOD bet odvětráni, t rámem9

77 | M j 5524)01/3* \poklcp litinový plný s rámem D400 DH 800 mm, mak PVK, s odvětráním kus [ 4,0001 15000,00| 60 000,00 |

Poznámko k položce:
pokcp KGU 9-10400 bez odvětrám, i rámem

9

9 715,52 CS ÚRS 2017 0279 K 899623141 Obetonován potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tr, C 12/15 otevřený výkop m3 S,008 1 940,00

Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C12/15
'obetonováni potrubí přípojek" ©_2»o_2_1

pp
5,008w

Ostatní' konstrukce a práce, bouráni0 9 34 500,00
79 « 93S93142K.I Odvodněni betonovými žlaby pro zatíženi D400 7 roštem litinovým i x hl 150x240 mm 3.750 3 500,00 13125.00m

Poznámko k položce:
napr. Uniový ododňovov Háb Uooobbtk PO, popis viz. výkresová dokumentace

9

W 3,75 3,750
80 | K [9690211313 | Vybouráni kanalizačního potrubí DN do 400 vč.šachet 71.250 300,00| 21 375,C0| Z]m

likvidace potrubí stávajícího:' d_1*d 71,250w

Přesun hmoto 99 5 714,25
81 I K 1997211511 | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km 14,250 103,00 1 467,7S[CS ÚRS 2017 02t

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na 
vzdálenost do 1 km

PP

82 | K [997211519 | Příplatek ZUP 1 km u vodorovné dopravy suti, 1Sx 213,750 7,00 1 496,2S|CS ÚRS 2017 02t

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km pres 1 km

PP

83 | K [997211611 | Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 14,2501 33,001 470,25 |CS ÚRS 2017 02
PP Nakládání suti nebo vybotraných hmot ra dopravní prostředky pro vodorovnou daprávu suti

2 280,0Ó|cŠ ÚRS 2017 02 184 | K |997221815 I Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné) 14,25o| 160,00]c
Poplatek 28 uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné} betonovéhoPP

0 998 Přesun hmot 63 649,89
85 | K [998274101 I Přesun hmot pro trubní vedeni 2 trub betonových otevřený výkop 161.959J 393,00] 63 649,89|CS ClBS 201702t

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výtopu dopravní vzdálenost do 15 mPP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:i

SO03 - Splašková kanalizace 
Úroveň 3:

SO 03a - ul. Podzámecká

KSO:
CC-CZ:
Oatum: 26.7.2017

Místo: Praha Koloděje

Zadavatel:

MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
Uchazeč:

EKJS, spol. sr.o., Náchodská 2421,193 00 Praha 9 
Projektant:

IČ:
DIČ:

IČ: 18626084
CZ186260840IČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Upozorněni: Rozsah sanací, rekonstrukce a oprav kanalizačních stok byl stanoven na základě kamerových 
průzkumů, které byly provedeny před rokem 2010. Projektant upozorňuje, že od této doby mohlo dojit ke 
zhoršení stavu stávající kanalizační sítě, která se nachází v místě stavby, a proto je třeba očekávat, že rozsah 
stavebních prací může být oproti projektu větší v závislosti na rozsahu poškození. Projektant doporučuje před 
zahájením stavebních prací provést kamerový průzkum stávajících stok v mistě stavby, který je součásti' VRN.

Cena bez DPH t 451 786,88
Základ daně 

1 451 786,88
Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Výše daně 
304 875,24

DPH základní 
snížena 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 756 662,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:

8003 - Splašková kanalizace
Úroveň 3:

SO 03a • ul. Podzámecká
Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKI$, spol. sr.o., Náchodská2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017
Zadavatel:
Uchazeč: Projektant:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 451 786,88
HSV - Práce a dodávky HSV 1 451 786,88

1 - Zemní práce
425 645,19

2 • Zakládání
11 481,60

4 • Vodorovné konstrukce
43 708,68

8 • Trubní vedení
864 284,54

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání
83 200,00

99 - Přesun hmot
6 672,64

998 - Přesun hmot
16 794,23
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 - Etapa 0009
Soupis:

SO03 • Splašková kanalizace
Úroveň 3:

SO 03a - ul. Podzámecká
Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradské 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spd. s r.o., Náchodská 2921,193 00 Praha 9

26.7.2017Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Cenová
soustava

Ty J.cena
TCZKlPČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]

S_

Náklady soupisu celkem 1 451 786,88

Práce a dodávky HSVd HSV 1 451 786,88
Zemni práceb 1 425 645,19

19~152,00|CS ŮRS 201702 |1 | K 11510120? | Čerpáni vody na dopravní výsku do 10 m průměrný přítok do SOO l/min | hod 336.000| 57,001
Čerpání vody na dopravní výsku do 10 m s uvažovaným prirněmým přítokem do 500 l/min 
čerpám 24 hodin denoé"14'24___________________________________________

99
336,000w

586,00 CS ÚRS 2017022 K 115101301 Pohotovost Čerpací soupravy pro dopravní výsku do 10 m přítok do SOO 1/min den 14,000 42,00

Pohotovost záložnu' čerpací soupravy pro dopravní výsku d» 10 m s uvažovaným prtanérným 
přítokem do SOO l/mfn

99

7S2,40|CS ÚRS 2017 02 [3 [ K 1119001401 ; Počal.-ajlšr.po-jubl ocel.DN 200mm 3,300| 228,00[m

Dočasné 2ajtiténí podzemního potrubí nebo vedení ve výkophšti ve stavu I poloze , ve kterých byla 
ne začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, pňp, s ochranným 
bedněním, se zřízením e odstraněním za jisttovaci konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
ocelového nebo litinového, jmenovité světlostí ON do 200

PP

•plynovod;" 3*1,1 3,300w

4 l K |1190P1~4M j Dočasné zajištěni potrubi betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 3^3001 289, C0| 953.70|CS ÚRS 201702m

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopisti v© stavu I poloze, ve kterých byU 
na začátku zemních prací a to s podepčer/m, vzepřením nebo vyvéšenán, příp, s ochranným 
bedněním, se zřízením e odstraněním za Jíštovecí konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebe železobetonového, světlosti DN do 200

99

‘stáv.vodov. přípojky.:* 3*1,1 
Součet

3,300
3,300

W
VY

Dočasné zajištěni potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 l,1Q0| 3S8.001 393.8p|CS ÚRS 2017025 I K 1119001412 m

Dočasně zajištění podzemního potrubí nebe vedení ve výkop liti ve stavu I poloze. ve kterých byte 
ne začátku zemních prací e to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jlstovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN pres 200 do SOO 
'destkanalizaceVM__________________________________________________________

PP

1,100w

24451,63 CS ÚRS 201702K 130001101 Ztíženi vykopávky příplatek za blízkost podzem.vedení nebo výbušnin pro Ub.tř.hor. 71,496 342,006 mi

Příplatek k cenám hloubených vykopévek za ztížení vykopávky v blízkostí po džem nivo vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

-Z 30*:* 0,3*<A1 2) 
PP

71,496w

7 | K |431201201 Hloubeni jam zapálených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 [ m3 13,104 496,00| 6 499,58|cs ÚRS 201702

Hloubem zapasených jam a zářezů $ trovnánim dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 
3 do 100 m3

PP

'jámy pro přepojeni přípojek při sanaci vložkovánim:T1,2*1,2*2,6w HJ 26,208
13,104HJ*k3W

8 | K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubeni jam zapálených y hanině tř. 3 j m3 13,104 5,00[ 65,52~|cS ÚRS 20t702

Hloubení za pažených jam a zářezů s trovnánim dna do předepsaného profilu a spadu Příplatek k
cenám za lepivost horniny tř. 3
HJ*K3 

PP

W 13,104

3 526',4Í |CŠ ÚRS 2017 029 [ K 131301101 Hloubeni jam nezapálených v hornině tř. 4 objemu do 100 mi | m3 11,7941 299,00[

Hloubeni nezapažených jam a zářezů s trovnánim dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 4 do 100 mi

PP

vv HJ*k4 11,794

58,97 |cs ÚRS 2017 02'![ 10 [ k 1131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapálených v hornině tř. 4 ] mí 11,794| Tóó[
Hloubeni nezapeřenýdi jam a zářezů s 
cenám za lepivost horniny t/. 4 
HJ*k4

do předepsaného profilu a spácfci Příplatek k
PP

11,794w
577,00]II [ K [Ť31401101 [Hloubeni jam nezapálených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 L ?A. -1 6 805,I4"]cs ŮRS 2017 0211,794

Hloubení nezapeřených jam e zářezů s irovnánvn dna do předepsaného profilu a spácbi v hornině
tř. 5 do 100 mJ

HJ*k4

[Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 
Hloubení zapeřených i nezepežených rýh šířky pres 600 ds 2 000 mm s urovnáním táia do 
předepsaného profilu « spádu v hornině tř. i přes 10C do 1 000 m3 
'celkový výkop* ŠJ*(dJ )*hlj 
'odpočet odstraňování povrchů:*
'asf.komunlkace:' •Š.ndJFtzp 
Mezi součet
'navýšeni výkopu o á 5% na šachty0,05*A
Součet
A1_2*k3
‘šířka výkopu:* 1,1
'průměrná hloubka výkopu;" 2,9
'délka potrubí $S9*ŠS10 :* 83,2
"délka potrubí sanovaného vložkováním:* 70,0*53,1
'tloušťka asf.komunikace:* 0,42
'tloušťka bet. lože pro hl.řad* 0,180
'vytlačená zemina potrubím hi.řadu ĎN300:*3,14*(p/2)*(p/2>*(dJ>

99

w HJ5  11,794

[ m3~ ] 1J9,160j............2Í2,ÓoJ 25 261,921CS ÚRS 201702 ]12 | k 113 2201202

PP

a.i 265,408w
w

•38,438
226,970

11,349
238,319
119,160

1,100
2,900

83,200
123,100

0,420
0,180
5,878

w
W A
W

AU
ht3.1

w
w

5.1vv
W MJ

ow
w dv 
W t2p 
W tl
w vzl
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TyPč J.cena
fCZKl

Kód Cenová
soustava

Popis AU Množství Cena celkem [CZK]£.
w o_2 
w kp 
w k3 
w k4 
w k5 
w p 
w P-2

obetonováni potrubí" (d 1 >,í 1,<0,1 •p>-íO,278-(d 1 )*ž 1 )*0,5-vzf
"koeficient přepočtu hmotnosti pisku'1,7 
"koeficient množství tř.3"0,S 
"koeficient množství tř.4"0,45 
"koeficient množství tř.5"0,05 
"profil potrubí řadu" 0,3 
"profil pottubí-prlpolek:" 0,2

18,009
1,700
0,500
0,450
0,050
0,300
0,200

I 13 | K 1132201209 | Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 11*9.1601 Toofm3 595,80|CS ÚRS 201702
Hloubení Mpsřerpých I nezapeřených rýn šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním *a do
předepsaného profilu e spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 
ht3 1

PP

W
119,160

14 | K 1932301202 [Hloubeni rýh i do 2000 irm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m7 399,00[m3 107,244 42 790,3é|CSÚR5201702 |
Hloibenl zapeřených I nezapeřených lýn šiřky přes 600 do 2 000 mm s nov ni nim dna do
před#psaného profilu a spádu v hornině (ř. 4 pres 100 do i CCO mi 
A1 2*k4

PP

W
107,244

15 | K 1132301209 [Příplatek za lepivost k hloubem rýh i do 2000 mm v hornině tř. 4
Heibení zapiařenýcn I nezapeřených rýh šiřky přes 600 do 2 (300 mm s (rovnáním dno ďT
pře doptaného prořllu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám a lepivost honěny tř. « 
A1 2"k4

107,244| Twfm3 S36.22|C5 ÚRS 201702 |
PP

w ht4 1
107,244

76 | K [132401201 iHloubenl rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 11.916| 980.00[m3 11 677.66|CS ÚRS 2017 021
Hloubení zapařených I nezapeřených rýh šířky přes 600 d> 2 OKI mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spadu s pouřitim trhavin v hornině tř. 5 pro Jakákoliv množství
"výkop v hornině 5 z 5*:" A1_2"k5
Součet

PP

W hc5
11,916
11,916

w
17 | K [151101102 | Zřízení přiložného pažení a rozepření stěn rýh hldo4m 1 550,2721 72,00] 111 619.5g|CSÚRS201702 |m2

Zřízeni pařeni a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šiřky rýhy přložné pro
Jakoukoliv mezerovimi, hloubky do 4 m
(dj TiU *(d-ds)*N*{<L2*
*)"hl_2*§s"ds"hlsn*|7,l4,5-8*12,7*7,5*15*19*37,5*42,Sf2.4"2 
Součet

PP

w zpp 1 550.272
w

1 550,272
18] K |151101112 | Odstraněni pffiožného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 1 550,2721 20,00[m2 31 005,44 |CS ÚRS 201702 ~|

Odstraněni paženi a rozepření sten ryti pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenou
do 3 m od kraje výkopu přiložte. hloubky přes 2 do 4 mPP

w 2PP 1 S50.272
| 19 | K [151201102 jzřáenf zátažného pažení a rozepření stén rýh hl do 4 m

Zřízení pažení a rozepření stén rýh pro podzemní vedení pro všechny Šířky rýhy 2átažné, hloubky
do4m

S4.60Q 100,oolm2 5 460,00 jcS ÚRS 2017 02 |
PP

Poznámko k poíoioe:
"Stoke 4" r»,f2,l"2;-«okaff-42í,Z"2,j5-J;-stokdC"í2íl,»-5.4n,65"2;"rrokaCí-fl28- 
S.H1.1S-I.3 ■2;-saUCe-(S3,3-Sn,2-1.3 1; "stakaír «4‘2,JS'I,1 "2; "miáof-íósl"<r?4,J- 
f5‘S,6i*3.S'ř,3 "2; 'stoka í-ídlf 546,6*2,23*1,2 *2; "ířoSa £C* 156*2,0*1,3 "2; “steSa fp" 1147.6. 
>2,31*3*1,3 "2

P

W zzp "dle montážních jam při vložkovém" 7"2"l,5"2,6 54,600
| 20 | K 1151201112 |odstraněnÍ2át8Žněho pažení a rozepření stén týh hl do 4 m [ m2 54,600 »,00| 1 638,00|CS ÚRS 2017021

Odstraněni pařeni a rozepření stén rýn pro podzemnívedenísuložením materiálu na vzdálenost
do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 mPP

Poznámko k poldcf: 
Uf65,33 m2

P

W ZZp S4,600
| 21 I K [161101101 Isvlslé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

Svislé přemístěni výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vypri2di^ním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. t eř4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 
m

Al 2-htS*MJ-HJ5

Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m |

240,817| 37,00]m3 8 910,22 |CS ÚRS 2017 02 |

PP

w
240,817

J 22 | K 1161101151 23,710] 44,001ir>3 t 043,24 |CS ÚRS 2017 02
Svislé přemi*téfij výkopku bez naležení do dopravní nádoby avšak $ vyprázdněním dopravní nádoby
na hromadu nebe do dopravního prostředku z horniny tf. 5 až 7, při hloubce výkopu přes i do 2,5PP
m

W ht5*HJ5 23,710
[23 | K 1162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopkuřsypanlny z horniny tř. I až 4 | m3 240,817 7 946.96|CS ÚRS 2017 0233,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složenin bez rozhrrajti z horniny tř. i až 4 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

PP

W "všechen výkopek na meadepootir A1,2-htS*Rl»HJ5

| Vodorovné přemístém výkopku/sypaniny 7 hornin tf. 5 až 7 do 500 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složenin bez rozhrnutí 2 horniny tf. 5 až 7 na vzdálenost oře* 50 do 
500 m
"všechen výkopek na mez1deporrfí:*ht5*HJ5 
Součet

| Vodorovné přemístění do 10000 m výtopku z horniny tř. 1 až 4 
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli z horniny tf, 1 az 4 na vzdálenost pres 9 000 do 
10000 m
odvo2 vytlač, zeminy (podkladní desky-obsyp/o6etonování*zásyp ŠD+zemina 

vytlač, potrubím)pd*o_2*zzJ *vz1
(^•skUJ

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 2K01W0m"pfe7 
10000 m
Vodwvné přemistěnf výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením b#2 rozhrnuti z horniny tř, 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
cena za každých dalších I započatých 1 000 m 
5*sM34

| Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 2 horniny tř. 5 až 7
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tf. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 
dolOOOOm 
0,0VskU 1

Příplatek k vc-ibrovnému přemístění výkopku/sypaniny'z hominytT ŠaFŤZXD ÍÓĎčr!
mores 10000 m________________ __________________________ j r

Voda rovné přemístím výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením be2 rozhrnutí z horniny tř, 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

240,817
| 24f K 1162301151 I m3 23,7101 42,00[

99S,32jc$ Prs 2017 CO 1
PP

w
23,710
23,710

w

25 I K~~[l62701l05 __£ m3 12MÓJ 3I_663,93TČS_ÚR5J017 02251.301

PP

w jM_1_» 
w sk!34

264,527

251.301
I

26 K 162701109
ni3 1 256,505 10,00| 12 565,05|C5 ÚRS 201702

PP

w
1 256,505

27 [ K j162701155 13,226] 176,OOj
2 327,78fc?ÚRS 2017 02 ]m3

PP

w skl5
13,226

!28 K 162701159 15.0ojm3 66,130 991,95 |CS ÚRS 2017 02

PP

i
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Ty J.cena
[CZK1

CenováPČ Kód AU MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]
soustava2.

w 5'sklS 66,130

j 2» I K |i71201201 I Uloženi sypaniny na skládky mi | 264,527] TM 1 322,64|CSÚRS 201702
Uleženi sypaniny na skládky
skLI-1

pp
yv 264,527

[~30 | K [171201211 | Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 | 264,52?! 110,00 29 097,971
w skLl-1 264,527

| 31 | K [174101101.2 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 | 224,1661 76,00 17036.62]

Poznámka k pobité:
ve státní komurríkad předpoklad zásyp zetnírtcv vhodnou do aktivní tóny katnuníkote (dle ČSH73 
3090. ČSN76 6133. ČSN72 1006)
•předpoklad zpětný zásyp $P:' A1,2*HJ-pd-(o 2)-<v2l)

9

w zz l 224,166

32 | AI [583441710 stěrxodr? frakce 0-32 třída C 381,0621 47,001 17 910,85 |c$ ÚŘ$ 2017 02t
PP stérkcdrt frakce 002 

Z2_1*kpW 381,082

ZakládáníD 2 11 481,60
Tratívod z drenážních trubek plastových flexibilních 0 do 100 mm včetně lože 
tLIOOmm ze stěrkodrti frakce 32*63_______________________________________

11 491,60 CSÚRS2017 0233 K 212752212 83,200 138,00m

Tra Úvody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového tože pod trubky a % jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3 /m v otevřeném výkopu z trubek plastových fWxfcilnkh 
0 přes 65 do 100 mm

'předpoklad v celé déllce hl.fadu stoky:* d_1

pp

w 83,200

Vodorovné konstrukced 4
34 í K |4323lTT3T

43 708,68
] Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 16,474] 2 520,00| 41 514,48|CSÚŘ5 2017 02m3
Podiladní a zajlkdvací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
steky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 
*DN 300:'(d_t)'tl*5_1 
Součet

PP

16,474
16,474

W
w pd

35 | K 1452311131 j Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 ocevřený výkop 0,6751 2 520.001 1701,00|CSl)BS 201702mJ

Podkladní a zajUtovací konstrukce í betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
steky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PP

•pod Sachty:*2‘ I ,S*1 >5*0,15w 0,675

36 | K 1452351101 [Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop 1,800 | 274,00) 493,20|CS ŮRS2Q17 02m2

bedněni podklattích a žajfstbvacích honstrt*cí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stohy a drobné objekty

"základová deska prosadity:T24(1*5*1,5r0,lS

PP

w 1,800

Trubní vedenío 8 864 284,54
37 K Příplatek za přepojení kanalizační přípojky ON 100 až 300, manipulace na přípojce83126319R kus 2,000 4000,00 8 000,00

Příplatek za odfrézování a přepojení kan. přípojky na úseku sanovaném 
bezvvkop.metodou

38 K 63126329R kus 7,000 5000,00 35000,00

7 7,000w
Montáž potrubí 2 trub kameninových hrdových s Integrovaným těsněním výkop sklon
do20% DN 300

38 272,00 C5 ŮRS 20t70239 K 831372121 83,200 460,00m

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 1Integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % W 300

PP

W d_1 83,200

40 M 597107070 trouba kameninová glazovaná 0N3O0mm Í2,50m spojovací systém C Třído 240 kus 34,792 1 740,00 60538,08
Montáž kameninových tvarovek odbočných s intefrovaným těsněním otevřený výkop
DN 300 ____________ ____________________

2 220,00 CS ÚRS 2017 02K41 837371221 kus 4,000 555*00

Montáž kameninových tvarovek re potn±>( 2 trub kameninových v otevřeném výkopu 
s Integrovaným těsněním odbočných ĎN 300

'dle přepojení pfipojek"4_____________________________________________

pp

w 4,000
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá OH300/200 L60cm spojovací 
systém C/F tř.240! 160____________________________________________________

12 080,00\CS ÚRS 2017 0242 M 597117740 kus 4,000 3020,00

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá ON 300/200160cm spojovací systém C/P 
tř. 240/160

PP

43 I K ]87100000R | Sanace potrubí DN 300 bczvýkopovou metodou ‘tkaninovým rukávem’ m | 123.100 Í 4 920,00| 605 652,001

Poznámko 4 pobité:
ceno zahrnuje: monitoring ttdvojklha sfevu TV kamerou. Oitěni potrubí, případné vyspraveni 
dna, proces samotné ránoce r vytvr?ením

P

W dv 123*100

] 44 | K ]892372121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 tésniqm vakem ucpávkovým mek [~ 4,000] " 891.00Í 3 564.00ICS ÚRS 2017 02
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými ON 300PP

1 m 83,2001’ 50,00|I 45 | K |892381113 kamerové prohlídka potrubí 4160,001

Poznámka k polnice:
•OH 30P* (428, 7*281.9* 174, J* 1ÍÍ* 147.6f * "CW 250* f199. T* 12Í* 33, J.124-946,8)

9

djw 63,200
Zřízení šachet kanalizačních 2 betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno 
beton tf. C 25/30
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výsky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem 
tř. C 25/30* na potrubí DN přes 200 do 300

~S$13-SŠ14' 2

17 880,00 !CS ÚRS 2017 02; 46 I K 894411121 kus 2,000 8940,001

PP

w 2*000

2,000U7 iM 59224337/ dno betonové sochty tonaífeodní pňmé T62'Q300-750 kas 8060,00 16 120,00

>43 skmi betonová s ocelová se stupodty •PC povlakem T8S-Q1000/250/120 SP 
100x25x12 cm
skiuz kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm
skrvž betonová s ocelová se šlapadly •Pípovlakem ÍBŠ-Q1000/500/120 SP 
100x50x12 cm 

f 110,00 jcSÚRS 2017 02M 592241600 kas 1,000 1 110,00

99
r

3 580,00 pÚIK 2017 0249 M 592241610 kas 2,000 1790,00

99 sfcruz kanalizační % ocelovými stupadly 100 h 50 k 12 cm

6 200,00 jCS ÚRS 20170? jskrut betonová s ocelová se šlapadly •Pí povlakem TBS-Q. 1000/1000/ 720 SR
100x100x12 cm  50 I M 592247620 kus 2,000 3 100,00

skruž kanalizační s ocelovými stupaďy 100 x 100 x 12 cmPP

51 M 592241740 prstenec betonový vyrovnávací 7B>V*Q 625/40/ 720 52,5x4x12 cm kus 1,000 269,00 269,00

52 M 660,00 CSÚttS 201702592241770 prstenec betonový vyrovnávací TSW-Q 625/ 700/ 720 62,5x70x72 cm kus 2,000 330,00
prstenec betonový vyrovnávací 62*5x10x12 onPP

[ H~f ¥'[592243150 I 3 140,00[| desko betonová zákrytová TZK-Q. 200/120 T kus 2,000 6260,00 [CS ÚRS 201702
99 deska betonová zákrytová pro čtvercové šachty 100/62,5 x 16,5 cm

* i *
1 162,00 jOsazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg , kus54 K 899103111 2,000 591,001

'dle iacheť 2w 2,000
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Ty J.cena

TCZKi
Cenová

soustava

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem (CZKJĚ
55 | M |5524101118 [poklop litinový plný ; rámem D400 ON 600 mm, mail PVK, s odvéřidnlm 2,0001 3 300.00 | 6 600.00kus

Poznámko A poiozee:
pckop SeCU $-10400 bez c&ilróni, t rémtm

P

56 K 899623141 Obetonováni potrufcá nebo zdivá slok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m! 18,009 34 937,46 CS ÚRS 2017 021 940,00

PP Obetonován/ potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tr. C 12/15 
'obetonování potrubí " o_2w 18.009

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 83 200,00
| 57 | K 196902113R |Výbojžnt kanalizačního potrubí ON do 400 vč. Šachet 83,200 1000,00 83 200,00m

w "likvidace potrubí stávajícího:* d l 83.200

D 99 Přesun hmot 6 672,64
58 | K |9972115ÍT | Vodorovná dcprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km rn 16,640| 103.001 1 713.92 |CS ÚRS 2017 02 |

Vodorovná dopravo sutí nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na
vzdálenost do 1 km

PP

| 59 | K~ |997211519 Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy suti, iSx 249,600 ŤjÓÓf 1 747,20|CSÚ8S 201702t
Vodorovná doprava suti nabo vyóoinných hmot suli se složením a hrubým irovnánin. re
vzdělanost Priplalefc k cene za každý daUí f započatý 1 km přes 1 km

PP

| 60 | K 1997211611 | nakládáni sud na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 16,6401 33.00 549.12|cs ÚRS 2017 02t
PP Nakládáni suti nebo vybourenýth renet na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

61 [ K |997221815 I Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 16,640} 160,00 2 662,40|CS ÚRS 2017 02 |t
PP Poplatek ta uloženi stavebnáro odpadu na skládce (skládkovné) betonového

Přesun hmotD 998 16 794,23
| 62 | K 1998275101 |přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop 225,001 16 794,23|CS ÚRS 20170274.641t

Píesím hmot pro trubní vedeni hloubená z třib kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu
dopravní vzdálenost do 15 mPP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:

S003 - Splašková kanalizace 
Úroveň 3:

SO 03b - ul. K Jízdárně

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: Praha Koloděje 26.7.2017

lč:Zadavatel:
MHMP OTY, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 DIČ:

lč:Uchazeč 18626084
CZ18626084DIČ:EKiS, spol. s r.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

lč:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

Upozorněni: Rozsah sanaci, rekonstrukce a oprav kanalizačních stok byl stanoven na základě kamerových 
průzkumů, které byly provedeny před rokem 2010. Projektant upozorňuje, že od této doby mohlo dojit ke 
zhoršeni stavu stávající kanalizační šitě, která se nachází v mistě stavby, a proto je třeba očekávat, že rozsah 
stavebních práci může být oproti projektu větši v závislosti na rozsahu poškozeni. Projektant doporučuje před 
zahájením stavebních práci provést kamerový průzkum stávajících stok v mistě stavby, který je součásti VRN.

Cena bez DPH t 650 843,72
Základ dané 
1 650 843,72

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše dané 
346677,18DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 997 520,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 - Etapa 0009
Soupis:

S003 • Splašková kanalizace
Úroveň 3:

SO 03b - ul. K Jízdárně
Misto: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV

1 650 843,72
1 650 843,72

1 • Zemni práce 689 291,00
2 • Zakládání 29 325,00

4 - Vodorovné konstrukce 113 709,96

8- Trubní vedení 693 025,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 750,00

99 • Přesun hmot 17042,50

998 • Přesun hmot 44 699,40
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 ■ Etapa 0009
Soupis:

SO03' Splašková kanalizace

Úroveň 3:
SO 03b • ul. K Jízdárně

Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26-7.2017
Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty J.cena
ÍCZK1

PČ Cenová
soustava

Kód Popis AU Množství Cena celkem [CZK]S_

Náklady soupisu celkem 1 650 843,72

d HSV Práce a dodávky HSV 1 650 843,72
D 1 Zemní práce 689 291,00

K 1115101201 | Čerpáni vody na dcprawti výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hoď' l 360,000 57.00j 20 520,00|CS ÚRS 2017 02
Čerpám védy na dopravní výšku do 10 m » uvažovaným průněmým přítokem de50OI/mln
"čerpání 24 hodin deraiě*l 5‘24

pp
w 360,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 15,000 630,00 CS ÚRS 20170242,00

Pohotovost záložní ěorpaeí sotasravy pro dopravní výško do 10 m s uvažovaným prvněntým 
přítokem do 500 l/mtn

PP

3 [ K 119001401 Dočas.zallšf.potmbí ocel.OH ZOOmm 1 254,00|C5 ÚRS 2017 02 |5,500 | 228,001m

Docasné2ajkž(ění podzemmho potrubí nebo vedeni ve výkopisti ve stavu | poloze, ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, pnp- % ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jfitbvad konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
ocelově ho nebo litinového, jmenovité světlostí DN do 200

PP

w "plynovod:- 5*1.1 5,500
| 4 | K 1119001411 | Dočasné zajištění potrubí bettnového, ŽB nebo kameninového DN do 200 8,80C| 289,00 2 543,20|CS ÚRS 2017 02 |m

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopištl ve stavu i poloze , ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to > podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, phip. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jfštovaeí konstnéice. $ opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DM do 200

PP

w ‘stav. wodov. přípojky. :* 6* 1,1 * 2*1,1 
Součet

8,800
8,800W

5 | K |119001412 l Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 7.700] 358, OPI 2 756,60|CS ÚRS 201702 |m

tfccasé zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkoptřti ve stavu i poloze , ve kterých byla 
na začátku zemnkh prací a to s podepřením, vzepřením nebe vyvěšením, přip, s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jíšrovad konstrukce, s opotřebením tmot potrián 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN pres 200 do 500

Ttanatlzace'7*1,1 

pp

w 7,700

6 K 130001101 Ztížení vykopávky příplatek za Nf2kost pod zem.vedení nebo výbušnin pro Ub.tr hor. m3 160,516 342,00 54 896,47 CS ÚRS 2017 02

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo
výbušnin pro jakoiAol* třídu horniny 
•z30V0,r<A1 2)

[Hloubení rýh I do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3

htoubeni zaražených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spáchi v hornině tf. i přes 100 do 1 000 mi 
'celkový výkop* JJ“(0+<L2)*hL1 
"odpočet odstraňování povrchů:*
*asf.komunikace:" *šJ*(d_1*<L2)‘Gp 
Mezi součet
'navření výkopu o á 5% na šachty.- 0,05‘A 
Součet 
Ai_2*k3
‘sirka výkopu:* 1,1 
‘průměrná hloubka výkopu:* 2,6 
'délka potrubí ŠS1-ŠS4 :* 130,1 
"délka potrubí SŠS-SÍ7:* 82,4 
"tlouštka asf .komunikace:" 0,42 
'tloušťka bet. lože pro hl.řacT 0,180
'vytlačená zemina potrubím M.řadu DN300:‘3,l4*|p/2)*(p/2r(d_1*dw2)
'obetonování potrubf <d_1 *d_2)*s_l *(0,1 •p)-(0,278*(d_1 *d_2 )*š_1 )*0,5-vz1 
"koeficient přepočtu hmotností písku'1,7 
'koeficient množství tf. 3*0,5 
‘koeficient množství tř. 4*0,45 
'koeficient množství tf.5*0.05 
‘profil potrubí řadu* 0,3 
'profil potrutri-přípojek:* 0,2

| Příplatek za lepivost k hloubení rýh I do 2000 mm v hornině tr. 3
Hloubeni zapasených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 OCO 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tr. 3 
ht3 1

(Hloubení rýh š do 2000 mm v hooéně tf. 4 objemu do 1000 m3

Hloubeni zapeřených i nezapažených rýh Šířky pres 600 do 2 000 mm s irovnámm dna do 
předepsaného profilu a spáduv hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 
A1 2*K4

| Příplatek za lepivost k hloubem rýh i do 2000 mm v hornině tř. 4
Vftoubeni upažených 1 nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tr. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř, 4 
A1 2*k4 

[Hloubení rýh i do 2000 mm v hornině tr, 5
Hloubení japaženych I nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním *6 do 
předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornino tř. 5 pro jakékoliv miostvi

PP

W 160,516
[ 7 ] t |132201202 267,527] 212,Op] 56 715,72~CS ÚPS 201702m3

pp

w a.l 607,750
w
w -98,175

509,575
25,479

535,054
267,527

1,100
2,600

130,100
82,400
0,420
0,180

15,013
45,996

1,700
0,500
0,450
0,050
0,300
0,200

w A
w

w A1.2 
w ht3.1 
w š.1 
w hl.1 
w d_t 
w dJt
W t2p
w ti
W V21

w 0.2
w kp 
w k3 
w k4 
w kS 
w p
w p 2n í~* m3 ]K 1132201209 1 337.M j C5_ÚBS_201702J5,W[267,5271

s urovnáním dna doPP

W 267,527
9 | K 132301202 96 068,83jcS ÚRS 201702240,774] 399,OÓTm3

pp

w 240.774
f 10 I K~fi32301209 1 [' 240774]' i 203J37JCS ÚRS 2017 02 [5.00

PP

w ht4 1 240,774
11[ K 132401201 in3 " J ~~26,7531 980,Qo[ 26 217,94[cSÚŘS_201702_|

PP
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[* Cenová
soustava

Ty J.cena
ÍCZK1

MJ MnožstvíKód Popis Cena celkem [CZK]
p

w hts 'výkop v hornině 5 z 5%:‘ A1_2‘k5 
Součet

26,753
26,753W

12 | K |1S1101102 Izřizeni přiložného paženi e rozepřeni stěn rýh hl do 4 m 1 ŤďéiŽiŽf ~73lÓ0f 127 328,94|CS ÚRS2017Q2m2

Zřízení paženi a rozepraní «in rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy přilož né pro 
jakoukoliv meserevitest, hloubky do 4 m
(d.1*hLl*(d-ds)*m*íd.2-
ds)HL2*k*d5*hls)1*(7*14,5*8*12*7e7,5*15*19*37,5*42,5)*2,4*2

Součet

PP

1 744,232w ZPP

1 744,232w
| 13 | K |1S1101112 {odstraněni přiložného paženi a rozepřeni stěn ryti hl do 4 m 1 744,232] 20,00 34884.64|CS ÚRS 201702m2

Odstranění pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni s uloŽenfrn materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu přfložné, hloubky přes 2 do 4 mPP

1 744,232W ZPP
14 | K 1161101101 I Svislé přemístěni výkopku z horniny tř, 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 508,301} 37,001 18 $07.14[CSÚRS 201702m3

Svislá přemístěni výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vypráz£*ěn«n dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, pří hloubce výkopu přes 1 do 2.5PP

508,301A1 2-htSW

15 | K 1161101151 ISvislépčéfiiístémvýkopkuzhoriwiytf. 5 až 7 hl výkopu do 2,S m m3 | 26.753 44,00 1 177,13 |CS ÚRS 2017 02

Svislá přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7. při hloubce výkopu přes 1 do 2.5PP
m

ht5 26,753W

16 | K |l6230mí' |Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až4 m3 j 508,301 33,00 16 773^93] CS CiltS 2017 02

Vodorovně přemístěni výkopku nebe sypaníny po suchu na 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. I až 4 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

ku. bez
PP

'všechen vý kopek ra meadepcnil:* A1 2-ht5 508,301w
1 123,63jCS ÚftS 2017 02 |17 | K 162301151 IVodorovné přemístěni výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m mi f 26,753 42,00

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 2 horniny iř. 5 až 7 na vzdálenost pres 50 do 
500 m

PP

'všechen výkopek na meadeponil:Tit5 
Součet

26,753
26,753

vv
w

[~18 [ K 1162701105 I Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 126,001 64 045,93 [CS ÚRS 2017 02508,301m3
Vodorovné přemrštění výkopku nebo sypariny po suchu na obvyklém úpravním prostredru, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost ples 9 000 do 
10 000 m

PP

‘ochoz vytlač, zeminy {podkladní desky*obsyp/obetonovánÍ42á*yp Š0-*zemina 
vytlač, potrubími:* pd*oJ+zzj*vz1
0,95*skl_1_1__________________________________ _______

w skl.1.1 535,054

W sW34 508,301
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000m____________________________________________________________________

25 415,05 CSÚRS 20170219 K 162701109 m3 2 541,505 10,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypeniny po suchu na obvyklém dopravním prostřenu, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr, 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně ze každých dalš to i započatých 1 000 m
S*sk134 

PP

2 541,505W

4 708,53 |CS ÚRS~201702 ]20jK [i 62701155 | Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tf. 5 až 7 26.7531 176,00|m3

Vodorovné přemístění výkopku nebe sypariny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením Bez rozhrnuti z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000
do 10 000 m

PP

W $!U5 0,OVshl_1_1 26,753
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 
m přes 10000 m_______________________________________________________________

2006,48 CS ÚRS 20170221 K 162701159 133,765 15,00m3

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypeniny po suchu na obvyklém dopravním prestře4cu> bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr, 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně Za každých dalšto i započatých 1 000 m
$*skl5  

PP

133,765w

I Uloženi sypanlny na skládky 535,054] 5.001 2 675,27|CS ÚRS 201702 |22 I K 1171201201 m3

UbŽení sypanlny na skládcyPP
535,054w skU-1

[23jK]j7I20l 211 ' Poplatek za uloženi odpadu 2e sypanlny na skládce (skládkovné) 535,054| 58 855,94[110,00m3

skl 1 1 535,054  
431.97o[ 76.0ÓJ

w

__}_ m324 | K 1174101101.2 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním 32 829,72

Poznámko k peJcdcr:
ve srdmi komunikaci předpoklad zásyp zeminou vhodnou do okrivni 2óny komunikace ídře ČSN7J 
3050, ČSN7* 6133, Č5N72 1006)

'předpoklad zpětný zásyp $P A1_2-pdlo_2HvzH ................ ....................

 Išfěrtodrť frakce 0-32 třída C 

p

w aj___

M \SSU41710

431,970 
ř £ 734,3491'I 345U,4O\C$0ks2Ol7O2 "I25 47,00

PP štěrfcGdrt frakce 002 
22.1-kp 734,349vv

ZakládániD 2 29 325,00
1Tratlvod z drenážních trubek plastových flexibilních Ď ďo lOO mm včetně lede 

tl.lOOmm ze štěrkcdrti frakce 32-63  
Trati,>3/ z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky o s lejteh obsypem v 
pnimimém celkovém mnoštví doO,15m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 
D přes 65 do 100 mm

‘předpoklad v celé déUce hl.radu stoky:- «JJ -d.21

29 325,00|CS ÚRS 2017 0226 | X 1212752212 212.500] 138,00m !
pp

w 212.500

Vodorovné konstrukceo 4
f^T* {452311131

113 709,%
106 029,Ďo[cSÚRS201702 ■|Podkladni desky z betonu prostého tř. C12/15 otevřený výkop 42,075 [ 2 S2O,0Ó]mj

Podkladní a zajhštovaci konstrukce z batonu prostého v etevřanem výkopu desky pud potrubí, 
stoky a drobné objekty z batonu tř. C 127*5

•DM 300:-(d_1*4_2)*U‘š_1
Součet 

[podkladní desky z betonu prostého tf. C 12/15otevřený výkop

PP

42,075
42,075

2,363

w
pdw

[ 28*} K 1*452:311131 5 954,76 [ČS ÚRS 201702 ]m3 2 520,00

Podklstoí a zajfitwací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty Z betonu tř. <12/15

*pod sachty:‘(4+3)* t ,S‘ t ,5*0,15
I Bednění podklad nich desek nebo bloků nebo sedového lože otevřený výkop

ikí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod

PP

2,363w
274.ÓÓJ ’l>‘ 172*.»[0 0PÍ_2O17 O2_ l6.300[K {452351101 m2

bedněni potfcladnlch a zaj&ova 
potrubí, stoky a drobné objekty

PP
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TyPČ J.cena
[CZK1

Kód Cenová
soustava

Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]p
w 'základová deska pro iKhcy:'7‘2*(1,$+1,5)‘0,15 6,300

D 8 Trubní vedeni 693 025,86
30 K 83126319R Příplatek za přepojeni kanalizační přípojky OH 100 až 300, manipulace na přípojce kus 18,000 4 000.00 72 000,00

w 12*6 18,000
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon
do 20% ON 300

31 X 831372121 212,500 97 750,00 CSÚRS 201702460,00m

Montér potnM z trup kameninových hrdlových s integrovaný.— těsněním v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 * ON 300

d_1+d__2_______________

Pk

W 212,500
32 M 597107070 troubo kameninové gtoovunó PMflOOmm L2,S0m spojovací systém C Třído 240 Aus 63,663 1 740,00 154 621,62

Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop
ON 300

33 K 837371221 kus 18,000 555,00 9990,00 CSÚRS201702

Montáž kameninových tvarovek ne potrubí z trub kameninových* otevřeném výkopu 
»Integrovaným těsněním odbočných ON 300 
de přepojení přípofck'12>6

PP

w
18,000

odbočka kameninová situovaná jednoduchá kolmá 0U3Q0/200 L60cm spojovací
systém C/F tř, 240/160

34 | M \597117740 kus 18,000 3 020,00 54 360,00 CSÚRS201702

odbočka kameninová glazovaná jefrioduchá kolmá 0N30C/20C L60cm spojovací systém C/F
tf.240/160

PP

35 | K [892372121 Tlaková zkouika vzduchem potrubí DN 300 těsnicím vakem ucpávkovým íisek | S,000[ 891,0t>| 4455.0o|ČŠCRS201702 |
PR Tlakové zkouiky vrtfuchem těsnicími vftkv ucpávkovými PN 300
W 3+2 5,000

36 [ K 1892381113 [kamerová prohlídka potrubí 212,500 50,001 10 625,001m
Poznámko k pdeUt:
‘ĎN300r{429,7*2$1,9+174,3* IBS-147,61 + XW ÍS(7(199, f. I26+63,3*124+S46,B) 
d lKL2

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí ON nad 200 do 300 dno
beton tf. C 25/30

p

w 212,500

37 K 894411121 kus 7,000 8 940,00 82 560,00 CS ÚRS 2017 02

Zřízeni šachet kanalizačních 2 betonových dteíi výšky wtivu do 1,50 m $ obtoženkn dna betonem
tr. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

PP

W 4*3 7,000
36 M 592243371 dno betonové šachty kanalizační přímé TB2-Q 300-750 kus 7,000 8060,00 56 420,00

skruž beton s ocelová se stupadly +Pí povlakem TBS-Q1000/500/120 SP39 M 592241610 kus 4,000 1 790,00 7160,00 CS ÚRS 201702100x50x12 cm
PP skruž karátů s ocelovými stupadly 100x50* 12 cm

sAruř betonová $ ocelová se síupcdfy +Pí povlakem T8S«Q 1000/1000/120 SP
100x100x12 cm

40 M 592241620 kus 6,000 3 100,00 18 600,00 CSÚRS201702
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 <m

skrui betonová s ocelová se stupadly +P£ povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP
100x25x12 cm

41 M 592241600 kus 3,000 1 110,00 3 330,00 CSÚRS 2017 02
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm

42 M $92241740 prstenec betonový vyrovnávací T8W-Q 625/40f 120 62,5x4x12 cm kus 2,000 269,00 $38,00
43 M 592241760 prstenec betonový vyrovná vod TČW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm kus 3,000 299,00 897,00 CSÚRS201702

PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8*12 cm
44 [ AI \592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TflW< 625/100/120 62,5x10x12 cm kus [ 1,0001 23ÓJÓ] 330,00 \CS ÚRS 201702 |PP prstenec betonový vyrovnávací 62.5*10*12 cm
45 M 592241780 prstenec betonový vyrovnávací TSW-Q 625/120/ I2d 62,5x10x12 cm kus 3,000 330,00 990,00
46 M 592243150 desko betonová zákrytově TZK-Q 200/120 T kus 7,000 3 140,00 21 980,00 CSÚR5201702

PP deska belonnvá zákrytová pra čtvercové šachty 100/62.S * 16.5 cm

47 ] K 1899103111 Osazeni poklopů liánových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 k; kus 7,000 581.00 4 067,00
w 'dle jachet" 4+3 7,000

48 | M \5524I0U1R I poklop litinový plný s rámem 0400 OMéOOmm, znok PVK, s odvětráním 7,0001 3 300,001Aus 23 100,00
Peanámha k položce;
pokcp 6800 6< 1Q4QQ bez ^évitrání, s rámem

P

49 I K 1899823141 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tf. C 12/15 otevřený výkop 
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tf. C 12/lT
‘obetonování potrubí * o.2

m3 45,996 69232,24 CSÚRS2017 021 940,00
PP
w

45,996

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
| Vybouráni kanalizačního potrubí PN do 400 vč.šachet

63 750,00
l 5o]~~K j96902113R 212,5001 300,Od] 63 750,00|m

vy likvidace potrubi stávajícího:' d_1-d_2 212,500

Ď 99  
fii [ K 997211511

Přesun hmot 17042,50
| Vodorovná doprava sud po suchu na vzdálenost do 1 km 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot sutí se slezením a hrub 
vzdálenost do 1 km

] Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy suti, f 5*

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

| Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

_ Nakládám suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 
[Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (sMádfcovně)

t[ 42,S00| 1O3,0ČT
4 377,50 [CS ÚRS 201702 j

ánim, naPP

í 52 I K [997211519 . í 1 |"'637.5wj 7.ÓÓI 4 462.501 CS ÚB$_20Í7 of]
PP

42,5001 33.00 1 402,S0]cSÚRS 201702t
PP

54 í kT997221815 1 ... 4í'?!®[ 16ú,00j
6 800,00 |CS ÚRSJ017 02 ]t

PP Poplatek za uložení sta na skládce (sMidkovnéi betonového

 D 998 
[ 55~]~~K 1998275101

Přesun hmot 44 699,40
[ Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop j

Přesun hmot pro trubní verfení hloubené 2 trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

' 198,864^ 44 899,40Jčs ÚRS 2017 02 ’]t 225,00

PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 • Etapa 0009
Soupis:

SO03 ‘ Splašková kanalizace 
Úroveň 3:

SO 03c - ul. Synkovická

KSO: CC-CZ:
Oatum:Místo: Praha Koloděje 26-7.2017

IČ:Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 DIČ:

IČ:Uchazeč: 18626084 
CZ18626084DIČ:EK1S, spol. s r.o.. Náchodská 2421,193 00 Praha 9

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

351 761,72Cena bez DPH

Základ daně 
351 761,72

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
73 869,96DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 425 631,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 - Etapa 0009
Soupis:

SOOl - Splašková kanalizace

Úroveň 3:
SO 03c • ul. Synkovická 

Praha KolodějeMísto: Datum: 26.7.2017

MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu ■ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV

351 761,72 
351 761,72

1 • Zemní práce 186 934,39

2 • Zakládání 4195,20

4 • Vodorovné konstrukce 17 362,08

8 - Trubní vedení 123 779,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9120,00

99 - Přesun hmot 2 438,08

998 • Přesun hmot 7 932,15
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje

Objekt:

0009 ■ Etapa 0009

Soupis:

SO03 - Splaškové kanalizace

Úroveň 3:
SO 03c • ul. Synkovická

Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spd. s r.o., Náchodská 2421,193 00 Praha 9

Datum: 26-7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty J.cena

fCZKl
Cenová

soustava
PC Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZKJP.

Náklady soupisu celkem
351 761,72

Práce a dodávky HSVd HSV 351 761,72
o 1 Zemni práce 186 934,39

K |11SIQI201 | Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/mlnI [ hod 1 72,OQO| 57,00 4 104,00|CSÚRS 2017 02
Čerpáni vady na depravní výšku d6 10 m s uvažoveným průměrným přítokem do 500 L/mln
'čerpáni 24 hodin denné'3*24

PP
w 72,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/mln den 126,00 CS ÚRS 2017 023.000 42,00

Pohotovost záložní čerpací soucravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
prrtokem do 500 l/mhr

PP

! 3 I K 1119001401 |Ďočas.zajišt.potrubí ocel.DN 200mm 2,200( 228,00 501,60|CS ÚftS 201702m

Ďoíesné zajfřtěm podzemního pcl/iitf nebo vedeni ve výfcopíštl *e stavu I poloze, ve kterých bylo 
A6 začátku zemních prví o to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, prlp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za Jíštbvecí korekce, s opotřebením hmot potrubí 
ocelového nebo litinového, Jmenovité světlosti DH do 200

"plynovod:" 2*1,1

pp

W 2,200
j 4 | K Ji 19001411 | Dočasné zajištění potnái betonového, ŽS nebo kameninového DN do 200 1,1Q0| 289,Óo[ 317,90|CS ÚRS 2017 02m

Dočasné zajištěni podzemnfho potrubí nebo vedeni ve výkopfiti ve stavu i poloze , ve kterých byla 
na začátku zemních přeci a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, přfp. s ochranným 
bedněnkn, se zřízením a odstranenfan 2a jlšrovací konstrukce, s opotřebením tenot potrubí 
betonového, kameninového nebo Železobetonového, světlosti DN do 200

PP

W 'stáv.vodov.přípojky.:" 1"1,1 
Součet

1,100
1,100w

5 | K |l1900Í412~ Dočasné zajtštěná potrubí betonového, ŽB nebo kamaninového DN do 500 393,80|CSÚRS 2017 02 |1.100| 3S8,00[rr»

Dočasné zajištěni podzemntio potrubí nebo vedeni ve výko pisti ve stavu i poloze, ve kterých byla 
na začátku zemrieh prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, pňp. s ocWanným 
bechénim, se zřízením a odstraněním za jlšfovaci konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí ON přes 200 do 500 
‘kanalizace"ri.l

pp

w 1,100

7493,22 CSÚRS 2017 02 |6 K 130001101 Ztížení vykopávky příplatek za blízkost podzem .vedení nebo výbušnin pro lib. tř. hor. m3 21,910 342,00

Příplatek k cenám MciAenýeh vykopávek za Ztížení vykopávky v blízkosti podzemní vedení nebo
výbušnin píp jakoukoliv třídu horniny 
"2 30%:- 0,3*ÍA1 2)

PP

W 21,910
| 7 | K ||32201202 Hloubení rýh i do 2000 mm v hornloé Fř. 3 objemu do 1000 m3 36.517 212,001 7 741,60[cS ÚRS 201702m3

Hloubeni zapájených i nezapaienýcb rýh šířky praš 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do
pradepsanáho profilu a spádu v hornině tř. 3 ořeš 100 do t 000 m3
'celkový výkop* š_ť|d_1 )'hl_1 
'odpočet odstraňováni povrchů:"
"asf.komunikace:' -š_t-(dj)'tzp 
Mezlsoučet

'navýšeni výkopu o á 5* na šachty:" 0,05*A
Součet
Ai_2*k3
'šířka výkopu:' 1,1 
-průměrná hloubka výkopu:' 2,5 
'délka potrubí ŠS13-$S14 :' 30,4 
'tlouštka asf.komunikace:' 0,42 
'tlouštka bet.Cože pro hl.řaď 0,180
'vytlačená zemina potrubím hl.řadu DN300:'3,l4'lp/2|'(p/2)'(d.l|

'obetonováni potrubf (d.1)*»J*(0,1*pW0,278-«L1)‘4.1)*0,5-v71
'koeficient přepočtu hmotností písku'1,7
"koeficient množství tr.3'0.5
"koeficient množství tř.4"0.45
"koelldent množství tř. 533,05
■profil potrubí řadu' 0,3
•profil polrubí-připolek:' 0,2

| Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
Hloubeni zapařených i nezapálených rýh šířky přes 600 do 2 COO mm » irovnánen dra do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tr. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř, 3 
httj

| Hloubeni rýh $ do 2000 mm v hornině tr. 4 objemu do i000 m3

Hloubení zapařených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mn s urovnáním <4>a do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 pros 100 do I 000 mí
AtJ>»h4

[Příplatek za lepivost k hloubeni rýh i do 2000 mm v hornině tř. 4
Hloubem zapařených I nezasažených rýh šířky pros 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profflu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tr, 4
A1 2‘k4

|moubeni rýh s do 2000 mm v hornině tř. 5

Hoifcem zapasených 1 nezapeřených rýh Šířky přes 600 do 2 000 mm s srovnáním *ia do 
předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině (f. 5 pro jakétotív mnoatvi 
"výkop v hornině 5 z 5%:’ A1_2"k5

pp

w a_i 83,600
w
vv •14,045

69,555
3,478

73,033
36,517
f,100
2,500

30,400
0,420
0,180
2,148
6,580
1,700
0,500
0,450
0,050
0,300
0,200

W A
W
W A1_2 
W M3J 
W l_1 
W hl_1 
W d_1 
W tzp 
W tl 
VV vzl
w o_2 
w kp 
w k3 
w k4 
w k5 
w p 
W p 2

* r8 | K |132201209 I82,59~]cs"|)RS 2017 Ó2~|36.S171 Tóó[m3 |

pp

vy 36,517i
9 | K |132301202 32,S6S| 399,00, 13 113.14 f CS ÚRS 201702m3_>_

PP

w 32,865
f 10 | K 1732301209  s’oo[ 164,33|CS ÚRS 201702 |m3 32.865

PP

w ht4 1 
Ti~[ K 1132401201

32,865

] m3 3,652 [ 980,0Čl[ 3 578L96jcŠÚK 2017 02

PP

w htS 3,652
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Ty J.cena

ICZK1

Cenové

soustava
PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]

£.
3,652w Součet

89 Q38,98[ČŠ~ÚŘS 2017 02 |12 | K 1151101102 [Zřízeni příložného paženi a rtaepferd stěn rýh lil do 4 m 1 219,712] 73,00m2
Zřícení pažení a rozepření slin rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy pří ložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
(<L1*M_i*(d-ds)*hl*(d_2-
ds)*hl_2*šs*dťMs)*2 ♦ (7* 14,5-8*t 2*7*7,5*15-19*37, 5*42,$)*2,4*2 
Součet

pp

t 219,712w 2pp

% 219,712W

13 | K 1151101112 lodstranění pffložného pažení e rozepření stěn rýh hl do 4 m í 219,712j 20,00 24 394,24|CS ÚRS 201702m2

Odstranění paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu pttozné, hloubky pres 2 do 4 mPP

t 219,712W zpp
14 | K 161101101 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 69,3811 37,00 2 567, 10|CSÚRS 201702m3

Svislé přemístění výkopku bez naloženi do 
na hromadí nebo do dopravního prostředku 2 horniny tř. 1 až 4, pří hloubce výkopu přes I do 2,5

avšak s vyprázdněním dopravní rádoby
PP

69,381W A1 2-htS

| 15 | K 1161101151 I Svislé přemiscéni výkopku z horniny tř. 5 ai7 hl výkopu do 2,5 m 3.652 44,00 160,69|CSŮRS 2017 02m3
Svislé přemrštěni výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak $vypráz£iěním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do doprav ředku Z horniny tř. 5 aŽ 7, při hloifcee výkopu přes 1 do 2,5PP
m

3,652w ht5

16 | K 162301101 I Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. t až 4 69,3811 33.00 2 289,57|CS PRS 2017 02m3
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. i až 4 na vzdálenost pres 50 do 
500 m

í*

"všechen vy kopek na meadepcoií:* A1 2-htS 69,381w

17 | K 1162301151 Vodorovné přemístěni výfcopku/sypaniny z hornin tř. S až 7 do 500 m 3.652 42.00 153.38|cs ÚRS 2017 02mi
Vodorovně přemístění výkopku nebe sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost pres 50 do 
500 m

PP

"všechen výkopek na mez1deponf1:"ht5 
Součet

3,652
3,652

w
w

8 742,01 ICSÚRS 2017 02 ]18 | K 11627o7Ú>Š [Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 126,001mi 69,381

Vodorovně přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. I až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

PP

"odvoz vytlač, zeminy (podkladní desky*obsyp/obetonoviní*zá$yp ŠD*zemina 
vy dač.potrubím):’ pd-o.2*zz_1*vzl
0,9VsM1.1____________________________________________________________

w skLU 73,033

69,381w itíi4
Příplatek k vodorovnému přemrštění výkopku z horniny tř. 1 až 4 2KD1000 m pres 
IQOOOm_______________________________________ __

3 469,05 CSÚRS20170219 K 162701109 mi 346,905 10,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bet 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. I až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně 2a každých dalších i započatých I 000 m 
SSklid

n

346,905w
| 201 K 162701155 {vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny iř. 5 až 7 3,6521 176,00[ 642,75|CS ÚRS 201702mi

Vodorovné přemístěni' výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti Z horniny tř, 5 až 7 na vzdálenost pres 9 0000
do 10 000 m

PP

W sk!5 3,652Q,0y*L1 1
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkWsypaniny z horniny tř. 5 až 7 2KD 1000 
m přes IQOOOm

273,90 CS ÚRS 20170221 K 162701159 m3 18,260 15,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 2 horniny tř. S až 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně 2i každých dalších i započatých i 000 m 
5*sklS

PP

18,260w
I 22 I K 171201201 {uložení sypanlny na skládky 73,0331 5.00] 36S,17|CS ÚRS 201702m3

Uloženi sypanlny na skládty
skLi-1

pp
73,033W

23 | K |17120T211 |pcplaiek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 11Q.OOj 8033,63[m3 73.033
w skl 1 1 73,033

24] K 1174101101.2 Zásyp jam, Šachet rýn nebo kolem objektů sypaninou se 2hutnénim 58,286 76,001 4429,Ťí[mi

Poznámko k peletee:
ve státní komunikaci předpoklad zásyp zeminou vhodnou do oktívni zóny komuníkoor (<He CÍV73 
3050, ČSN76 6I33, ČSN72 1006)

P

•předpoklad zpe&iý zásyp SD A1 2-pd-(o 2)-(vzl Iw zz\ 58,286

4 6S7,C4]ČS Mí 201? 02 ]\ítěrkoórr frakce 0-32 tfííoč 47,00 [25 | M |58344I710 99,086f

PP štěrkedrť frakce 0*32

zz_rkp 99,086w

Zakládáni
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilnkh b do ICO mm včetně lote 
tl-100mm ze štěrkodrti trakce 32-63

D 2 4 195,20

4195,20|cS ÚRS 201702
138,00]

26 | K |2127S2212 30,400!m

Tra Úvody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 mi/m v otevřeném výkopu 2 triijek plastových flexfbllnidi 
D přes 65 do ICO mm

•předpoklad v celé déllce hl.řadu stoky:* d.1

pp

30,400w

Vodorovné kongrukce 
Jpodkladif desky 2 betonu prostého tf. C 12/15 otevřený výkop

Podtladm a zajfstbvací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubi, 
stoky a drobné objekty Z betonu tř. C 12/1S 
*DN 300:*(d_irtl*šJ 
Součet

| Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 
Pocfcladnf a zajfitovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubi, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 

 ‘pod Šach ty:"2*1,5‘1,5*0,15 
[ 29 | X j452351101 |8ednén( podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop

Bednění podkladních a zajištovaefch konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loži pod 
potrubí, stoky a drobné objekty 
"základová deska pro iachty:"2"2*<t,5**,5)*0,15

0 A________

[27^K [452311131
17 362,08

jsw^cs ÚRS 2017 02mi 6,0191 2 520.00

PP

6,019
6,019

w
w pd

1 TOÚtČfcSÚRS 2017 02 j28 | K {452311131 0.675 T 2 520.00mi

pp

0,675w
I..™?" I 493.2o[cSŮRŠ 2W702 j1,800|  "274[ÓĎ[

PP

1,800w
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TyPč Kód J.cena
JCZK]

Cenová
soustava

Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

D 8 Trubní vedeni
123 779,82

30 K 83126319R Příplatek za přepojeni kanalizační přípojky ON 100 až 300, manipulace na přípojce

Montáž potrubí z tnii kameninových hrdlových s integrovaným těsnáním výkop sklon
do 20% DN 300

kus 2,000 4000,00 8000,00

31 K 831372121
30,400 460,00m CSÚRS 20170213 984,00

MontAž potnbi z tni) kamenhiových hrdUrrých s Integrovanými těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20% ON 300

PP

W dJ 30,400
32 M 597107070 troubo kameninové glazovaná DNKOmm L2,50m spojovací systém C Třído 240

Montáž kameninových tvarovek odbočných s Integrovaným cěsněnim otevřený výkop

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu 
s Integrovaným tásnénan ocfcočnýeh ON 300

'dle přepojeni přípoiefc~2 
odbočko kameninová jfozovand jednoduchá kolmá DN300/200 L60cm spojčvěď
svslero C/F tř.240l 160

kus 12,713 1740,00 22 120.62
33 K 837371221 kus 2.000 555,00 1 110.00 CSÚRS 2017 02

PP

W
2,000

34 M 597117740
kus 2,000 3020,00 6 040,00 ÍC5ÚK 2017 02

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/
tř.240/160

LÍOcm spojovací systém C /FPP

r» | K 1892372121 j Tlakové zkouška vzAjchem potrubí PN 300 těsnícím vakem ucpávkovým
Tlakové flrouiky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DM 300 '

1,000|úsek 891.00Í
891.00 |CS ÚRS 2017 02PP

36 | K |892381113 I Kamerová prohlídka potrubí 30,400| 50,00| 1 520,00|m
Poj?ičfflks k pofoícf
*0N 300" i42á,7v28T,Pví74,3-1ááv147,W v ‘ON 2S0~ 099,1*128*83.3* 124-546,6/

p

W d l 30,400
Zřízení Šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno
beton tf. C 25/30

37 I K 1894411121 kus 2,000 ) 8 940,00 17880,00|CS ÚRS 201702
Zřízeni šachet kanalizacnich z betnnových dílců výšky vstupu do I.SOms obložením dna betonem
tř. C 25/30. na 00tritii ON přes 200 do 300 
~SSl3-S§14' 2

PP

w
2,000

38 M 592243371 dno betonová jachty kanoíízoční přímé T82 Q 300-750 kus 2,000 8060,00 16 120,00
slaui betonová s ocelová se st«padíy *Pf povíakem T8S-Q100015001120 SP
100xSOx12cm

39 M 592241610 kus 3,000 1 790,00 5 370,00 CSÚRS 20)7 02
PP skmžkan sonetovými stupadly 100 x 50 x 12 cm

skruž betonová s ocelová se stupadly -PC povlakem 78S-Q1000/10001120 SP
100*100,12 cm

40 H 592241620
kus 1.000 3 100,00 3 100.00 CS líkl 2017 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 v íOOx 12 cm
41 M 592241740 prstenec betonový vyrovnávací TBIV-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm kus 1,000 269,00 269,0042 M 592241760 prstenec betonový vyrovná vod 7BW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm kus 1,000 299,00 299,00 CSÚRS 2017 02PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm
43 | *1 1592241750 [prstenec beconovf vyrovnávoct JBWQ 625/60/120 62,5x6x12 cm I kus | 1,000 I 269,00 | 269,00 [CSÚRS 201702PP V vyrovnávací 62,3x6*12 cm

[ 44 | U \S92243I50 [desko betonová zákrytová 77/f-Q 200/120 T 3 140,00 |hus 2,000 62$0,00\CSÚ*S2Q170299 kabel ró zákrytová pro čtvei jachty 100/62,5 x 16,5 cm

45 K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 2,000 581,00 1 162,00
W 'dle šachet- 2 2,000

] 46 | 84 [5524I0IKR [poktop litinový plný s rámem D400 ON 600 mm, znak PVk, s odvětráním 2,0001 3 300,001kus 6 600,00 [
Poznámka k pobiee:
pokofi SgSV 6-t &4Q0 bez efretréní, j rámem

9

47 K 899623141 Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř-C 12/15 otevřený výkop m3 6,580 1 940,001 12 76S,20|CS ÚRS 201702
PP Obetonováni potrubí nebe zdivá

"obetonování potrubí " o_2
slok betonem prostým v otevřen výkopu, beton tf. CU/1?

W
6.580

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9120,00
48 | K |96902ÍTŠR | Vybouráni kanalizačního potrubí ON do 400 vč.šachet 30,400] 300, C0[ 9 120,00[mw "likvidace potmbi stávajícího:" d 1 30,400

D 99 Přesun hmot
2 438,0849 | K [997211511 Ivodorovnž doprava sub po suchu na vzdálenost do 1 km

Vodorovná doprava vel nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým inovnárrim, na 
vzdálenost do 1 km

| Příplatek ZKD l km u vodorovné dopravy suti, 15x

Vodorovná doprava sud nebo vybouraných hmot sutí se Hozením a hrubým liuvňéňím."^ 
vzdálenost P/Iplaiek k ceně za každý další I započatý I km přes 1 km

[Nakládání sud na dopravní prostřely pro vodorovnou dopravu
Nakládáni suU nebo vybouraných hmot na dopravní prostréPiy pro vedorovrmu dopravu s*ňď—

| Poplatek za Uoženl betonového odpadu na skládce (skládkovnál
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkevné) betoiwvého

6,0801 103,00]t 626,24[CS ÚRS 201702
PP

50 | K [997211519 91.200| 7.0Ó[t 638,40|cS ÚR~Š 2017 02 [
PP

jsi f K [997211611 6.080[ 33, Op]
200.64[Čž ÚHS 2017 02 |t

PP

6,08Ó[...... _160,OÓ]” "t 9n,80lcS ÚRS 2017 02PP

0 998 Přesun hmot 
| Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevfený výkop

7932,1553Jk1998275101
L t 7 932.15]ČS ÚRS 20l’7 02 |

Přesui hmot pro tritoni vedeni hlottoená 2 trub kameninových prokanalizace v oteviéném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 mPP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 - Etapa 0009
Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO; CC-CZ:
Datum:Místo: Praha Koloděje 26.7.2017

lč:Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 DIČ:

lč:Uchazeč: 18626084
CZ1S626084DIČ:EKIS, spol. sr.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

lč:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 670 989,41
Základ daně 

670 989,41
Sazba daně 

21,00* 
15,00*

Výše daně 
140 907.78DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 811 897,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 - Etapa 0009
Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady 
Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKIS, spol. sr.o.. Náchodská 2421,193 00 Praha 9

Místo: Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

670 989,41 
280 000,00

OST - Ostatní 390 989,41
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0009 - Etapa 0009
Soupis:

VON • Vedlejší a ostatní náklady
Praha Koloděje

MHMPOTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Místo: Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

TyPč J.cena
ICZK1

Cenová
soustava

Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZKJD

Náklady soupisu celkem 670 989,41

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 280 000,00
1 | K [23001 Izařfeenl staveniště t,000| 240000,00|kpl 240 000,w|

Poznámka k položce:
Poznámko k položce: Vybaveni ttovtnlM , připojeni stavenisté ne Iráenýrtké šité, sklad 
stavebního materiálu, zabezpečeni staveništi, zrušení zařízení staveništi

P

2 K 23002 Územní vlivy kpl 1,000 20 000,00 20000,00
3 K 23003 Provozní vlivy kfA 1,000 20 000,00 20 000,00

0 OST Ostatní 390 989,41
4 K 0031 Koordinátor 60ZP ne staveništi kpl 1,000 20 000,00 20000,00
5 K 0032 Autorský dozor projektanta kpl 1,000 20000,00 20000,00
6 K 0034 Vypracování dokumentace skutečného provedeni stavby kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

Poznámka k pofoice:
Poznámka k položce: Zřetelné vyznačeni všech zrnin do projektové dokumentace stavby, ke 
kterým dojde v průběhu realizace díle ve 2 vyhotoveních

p

7 | K |0033 | Zaměřeni skutečného provedeni stavby j~ m | 2 036,0C0| 50.00| 101 800,00|
Poznámko k položce:
Poznámka k položce: Zpracováni geodetického zamiř*ni skutečného provedení díla v 
touřadrHckh JTSK

P

W 'dle komunikace' 1190 
*de dešcov* kanalizace* 396 
"de splaškové kanalizace* 4S0 
Součet

1 190,000 
396,000 
450,000

2 036,000

w
w
W

Zajištění povolení zvláštního užívání dotčených místních komunikací z důvodu
prováděni staveb.praa vč. úhrady vyměřených poplatků 8 K 0035 kpl 1,000 7719,41 7719,41

9 K 0036 0I0 kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
10 K 0037 Zkoušky zatěžkávací • předepsané zkoušky hutnění kpl 10,000 3 500,00 35000,00
11 K 0135 Přeložka neočekávaných sítí v trase kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

AoindmAc fcpotoice:
Poznámka i položte: Případné pře ložení neočekávaných šití v třes*

P

12 I K |p136 [vytýčení trasy kanalizace | m | 846,000! 20.001 16 920,00|
Poznámka k položce:
Poznámko k položce: Geodetické vytýčení stavby v£, identifikace vlastnických hranic v tratě
navržené kanalizace
‘deštová' 396
'splašková' 450
Součet

p

w 396,000
450,000
846,000

W
w

13 | K [pí 37 [Vytýčeni sítí m 450,0001 50.001 22 500.001
Poznámka k položce:
ftanónito k polda: toubihye křiltol. lajlltinl JeJItb odíraný Ur polůdaM jejich vlastníků c 
správců. Jok vypiývd z dokladové časti prejekrovč dokumentace

| Kamerové průzkumy stávající kanalizace

P

14 | K |0138 2 221,000[ so.ool 111 050,00|m
w 'deštevá' 1040- 

'splašková' 1181 
Součet

1040,000 
1 181,000 
2 221,000

w
w
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KRYCÍ LÍŠT SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 -Etapa 0010S

Soupis:
SO01 - Komunikace 

Úroveň 3:

SO 01a - ul. Kvasinská - větev A

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: Praha Koloděje 26.7.2017

IČ:Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 DIČ:

IČ:Uchazeč: 18626084
CZ18626084DIČ:EKIS, spol. sr.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 401 834,26
Základ dané 
4 401 834,26

Sa2ba dané 
21,00* 
15,00*

Výše daně 
924 385,19DPH základní 

snížené 0,00 0,M

Cena s DPH v CZK 5 326 219,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010-Etapa 0010
Soupis:

SO01 • Komunikace
Úroveň 3:

SO 01a - ul. Kvasinská • větev A
Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spol. 5 r.o., Náchodská 2421,193 00 Praha 9

Místo: Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant

Kód dílu ■ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 401 834,26 
4 401 834,26HSV • Práce a dodávky HSV

1 • Zemní práce 302 788,90

2 • Sanace zeminy 307 181,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 914,08

5 - Komunikace 2 606 953,72

9 • Ostatní konstrukce a práce-bourání 577 529,57
997 - Přesun sutě 575 319,99

998 - Přesun hmot 23 146,68
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje

Objekt:
0010 - Etapa 0010 K

Soupis:

SOOI ' Komunikace

Úroveň 3:

SO 01a • ul. Kvasinská • větev A
Praha Koloděje

MHMP 0TV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Místo: Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty J.cena

ICZK1
Cenová

soustava

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZKJP.

Náklady soupisu celkem 4 401 834,26

Práce a dodávky HSVo HSV 4 401 834,26
o 1 Zemni práce 302 788,90

1 1 K |l13106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěti z betonových nebo kamenných dtaždic 1 m2 191,000 30,001 5730, oo|cs Prs 201702

Rozebrání dlažeb * dílců komurrfkaci pro pesí, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní pros vodek komunikací pro pálí s ložem 
2 kamentva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dtaždle. desek nebo 
tvarovek

'zatravftovacd dlažba‘191

pp

w jat 191,000
2 | K |ll3107223 lodstranénl podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tt 300 mm 191,000] 38,00 72S8,00[CS ÚRS 201702m2

Odstranění podkladů nebo krytů* přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
* naložením na dopravní prostředek v plose jednotlivě přes 200 m2 2 kameniva Ivubého tčeného, 
o CL vrstvy pres 200 do 300 mm

pp

W 2at 191,000
3 | K [113107224 [Odstraněni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 | 2 550,000 48.00 122 400.00|CS ÚRS 2017 02

Odstranění podkladů nebo krytu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v plose jednotlivé přes 200 m2 2 kwiarjva hnbého drceného, 
o tl. vrstvy pres 300 do 400 mm

PP

4 J K |113107242 [~ m2[Otfccranéni podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 2 S5Q,000| 30,00| 76 SOO,QO[cS ÚRS 2017 02 [mm

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v plose jednotlivě pres 200 m2 živ líných, o tl. vrstvy pres S0 
do 100 mm

PP

[ 5 1 K |113202111 [Vytrhám obrub krajníků obrubníků stojatých 90,000[ 40,00 3600,00|C5 ÚRS 201702m
Vytrhání obrub $ vybouráním loze, s přemetením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek 2 krajníků nebo obnjhníkú stojatých

PP

w vo 'dle stávajících obrub(předpoklad 100% likvidace) :’5*5*5*16*4*4* 5*13-25-8 90,000
6 | K |121101102 [Sejmuti arnice, přemístěním na vzdálenost do 100 m ] iři3 484,800 28,001 13 574.40|CSÚRS 2017 02 1

Sejmutí omtce nebo lesní půdy s vodorovným přemrštěním na hromady v mstě upotřebení nebo na
dočasné či trvalé skládky se stozením. na vzdálenost pres 50 do 100 m 
‘plocha sejmuté arnice (stávající 2eLpás):*2424 
‘plocha nově zbudovaného 2el.pásu:‘ 1659
szp*0,2

PP

w szp 
w 2p

2 424,000 
1 659,000 

404,800w
|~Tl~Í(~[l6230t101

Vodcrovré přemístěni do 500 m výkopku/sypanlny z horniny tr. 1 až 4 484,8001 33,00 1S998,40|CS ÚRS 201702m3
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém doprsvnkn prostředku, bez 
naložení výfcopku, avšak se složením be2 rozhrnutí z horniny tr. 1 aŽ4 na vzdálenost pres SO do 
500 m
*inerldeponíe's2p^,2

pp

W 484,800
8 | K [162701105 | Vodorovné pfemistěni do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 | m3 452,56 |CS ÚRS 2017 02 ]7,560 126,00

Vodorovné přemístění výkepku nebo sypantay po suthu na obvyklém dopravním prostřediu, bez 
naložení vy kopku, avšak se sležením b«2 rozhrnutí 2 homfrry tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

PP

W ski ‘odvoz přebytečné zemin/ ocz 7,560

75,600
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1Ó00
m přes 10000 m. 10x 756,00 CS ÚRS 2017 02 J9 K 162701109 m3 10,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkepku, aviak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. I až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších í započatých I 000 m

PP

W ski 7,560
7^600VY 7,S6*10f)řepočtené koeficientem množství

| Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 
Nakládání, skládáni a překládání neuleMého výkopku nebo sypaniny naladění, množství pres 100 
m3, 2 hornin tr. 1 az 4
(0,7*«p-zpr0,2

r*; *t* J m3 27,00|10 | K 467101102 204,12|CS ÚRS 2017 02 ']7 56 0[

pp

w «pz

.. ™....... .
llJ Kjl7l2012m

7,560
Od 7,560

| Uloženi sypaniny na skládky [ m3 ’ 7,560 Š.OOi 37,80[cS ÚRS 2017 02 |
PP Uložení sypaniny na skládky
w ski 7,560

[ 12j K Jl7120l21l Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na Mládce Isklédkovné)
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkevnél 
Skl*1,7

' 413~72|c6 ÚRS 201702 'j110^[12,852
pp
w 12,852

i 13 K 181301113 Rozprostření omíce tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 1 659,000 11 613,00 CS ÚRS 201702m2 7,00

Rozprostření a urovnání omlce v rovině nebo ve svtfiu sklonu do 1:5 při souvislé plose přes 500 
m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

PP

W ZP 1 659,000

14 K 181411131 Založení perkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1 :$ 13 272,00 CS ÚRS 2017 02m2 1 659,000 8,00

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

PP

W 2p j 659,000
15] M 1005724100 jos/vo stJtH (rovní porkovó 2 488,5oTcS ÚRS 2017 02 l

T 100,00 r24,885
PP osivo směs travní parková
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Ty Cenová
soustava

J.cena
[CZK]

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]
JL

w zp'0,015 24,885

16 | K ]181951101 | Úprava pláně v hornině tf. 1 až 4 bez zhutněni | m2 | 1 659,000 3,00 4 977,oo|cs Prs 201702
Úprava pláne vyrovnáním výškových rozdfcu v hornino iř. 1 až 4 bez zhutněni'PP

W 1 659,0002p
17| K [181951102 I Úprava pláně v hornině tf. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 3 662.900 6.001 21 977,40jcS VRS 201702

Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdftů v hornině tf, 1 až 4 se zhutněnfen
ab*bd*ps*rvp+vjč*vr

pp
3 662,900W

18 | K [184808121 jvyvětyeni a tvarový ořez dřevin v nad 3 do 5 m [ kus | t,000| 36,00| 36.00|CS ÚRS 2017 02 j
Vyvěcverrf a tvarový ořez dřevkys úpravou korirry s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a 
jeho spálením, při výšce stromu přes J do 5 mPP

D 2 Sanace zeminy 307 181,32
13 799,70 CS ÚRS 20170219 K 122202202 Odkopévky a prokopávky nezapálené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 919,980m3 15,00

Odkopévky a prokopávky nezapálené pro silnice s přemístěním výkopku v pněných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tr. 3 pres 100 do 1 000 m3

•výměna v aktivní zóně komunikace, vjezdů a park, stání z 100%'s*0,3_______________

pp

w odz 919,980

1 839,96 C5ÚRS 20170220 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopévkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 919,980m3 2,00

Odkopévky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornin* tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tr. 3

PP

W odz 919,980

21 [ K 1162301101 [Vodorovné přemístěni d»500 ro výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až4 919,980| 13,00 11 959,74|C5 ÚRS 2017 02ffl3

Vodorovně přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklěm dopravním prostředni. b*2 
tí 2 horniny tř. I až 4 na vzdálenost přes 50 doPP naložení výkopku. avšak se 

500 m
*mez1deponte*odz 919,960w

22 | K [162701105 [Vodorovné promfeténí do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 919,980 51.00 46 918,98jcS ÚRS 2017 02m3

Vodorovně přemfatěnl výkopku nebo sypanlny po sudu na obvyklém dopravním proslfediu, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti 2 horniny tř. I až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10000m

PP

‘odvoz přebytečné 2eininy‘ odzw 919,980
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř, 1 ai 4 ZKO 1000
m přes 10000 m. 10x

36 799,20 CS ÚRS 20170223 K 162701109 m3 9 1 99,800 4,00

Voda rovné přemístěni výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředí, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z homíny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PP

919,980
9199,800

w odz
919,98*10 Přepočtené koeficientem množstvíw

| 24 | K 1167101102 [Nakládáni výkopku z hornin tr. 1 až 4 přes 100 m3 m3 | 919,980 ii,oo[ 10119Ť8]ČSÚR5 201702

Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo syparlny nakládání, mnobtví pfes 100 
m3, z hornin tř. I až4

PP

W Odz 919,980

| 25 | K [171201201 [Uožani sypaniny na skládky m3 | 919,980| 2Í«[ 1 839,96|CS ÚRS 201702
Ucženi sypanlny na skládkyPP

919,980w odz
[ 26 | H [171201211 | Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce iskládkovné) t [ 1 563,9661 22,00[ 34 407,25|CS ÚRS 2017 02

pp Uložení sypanlny poplatek za uloženi sypaniny na skládce Iskládkovné!
odzM,7W 1 563,966

| 27 | K [213141112 | Zfizeni vrstvy z geotexBHa v rovině nebo re sklonu do 1:5 š do 6 m 3 066,6001 3ÍČÓ[ 9 199,80|CS ÚRS 2017 02m2

Znzent vrstvy z geotextllle filtrační, separecní, odvedňovaci, ochranné, výztužné nebo protlorozní
v rovktě nebo ve sklonu do 1:5. šířky pfes 3 do 6 m
"separace pláně při výměně zeminy 100%* (ab+vjČ*vr»zvp*ps) 

pp

w j 3 066,600

17 632,95 |CS ÚRS 2017 02 ]28 | M [693210510 Isporoflfe tfkxénapř.WiUlt TriAx TX 160 3 526,590 | 5,00 |rr>2
geomřiže tříosé 75 x 4 mPP

W ť1,15 3 526,590

29 | K [56485ÍÍTT | Podklad ze Stérkodrtě ŽD tl 150 mm 6 1 33.200] 20,00[ 122 664,00|cS ÚRS 2017 02m2
Podklad ze štérkodrtl $0 s rozprostřením a zhutněnbn, po zhutnění tl. 150 mm
'dle 100% výměny v aktivní zóně asf.komunikace, park. stání, v)ezdů 2x" 2*$

pp

6 133,200w

Svislé a kompletní konstrukceo 3 8914,08
Osazováni betonových palisád do betonového základu v řadě výšky pivku p&š i do 
I.Sm 1]

5 779.20 CS ÚRS 2017 02K |33992113330 9,600| 602,00m
pp Osazováni palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm

[”lil*3 3ll7w]

10,080

3 134,88 jČis ÚRS 207? 02 J31 | M \S922S4ISO \potisáda betonová přírodní 17,5X20X120 an, 5X ztratně

palisáda tyčová púlkuUti betonová přírodní 17.5X20X120 cm 
9,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství

pp
w

D 5 Komunikace

{podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 250 mm

2 606 953,72
3 024.COJCS ÚRS 2017 02 ]“i0?!K J561121113 " 100,800]32 m2

Zřizeru podkladu nebo ochromě vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidáni 
pojivá nebo vytopsovacěio materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promíjením a zhutněním, 
tloušťka po zhutněni 250 mm

PP

W 100,800zvp

J" m2 66 633,Oo[cs"úR5 201702 ]| Podklad 26 štérkodrtě SO U 150 9S1.900]33 | K [564851111 70,00mm
Podklad ze štérkodrtl ŠO s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
'dle skladby konstrukce choúiíků 2 bet.dažby‘596,3
"dle skladby konstrukce parkovacích stání 2 bet.dlažby* 355,6

pp
w bd 596,300

355,600W ps

233 788,8Ó[cs"úRS 201702^*]34 | K |564861111 | Podklad zeitěrkodrté §P tl 200 mm 2 087,400| 112,00
Podklad ze štérkodrtl $0 s rozprostřená* a zhutněním, po zhutněni tl. 200 mm 
'dle skladby konstrukce asf.vozovky'2087,4

pp
w ab 2 087,400

m2 1" _522300j” i”,;??!

522,800 
[ _ m2] 1" ~3556wj

|podklad ze štérkodrtě ŠO tl 250 70 055,20fcS ÚRS 20170235 | K |564S71111 mm
PotHad 2* štérkedrti ŠO s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni U. 250 mm 
Vlč*vr

| Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm

pp
w

36 | K 1564952111 127,0Č[ 45 161,20 [CS ÚRS 2017 02
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (mtierálni beton) s rozprostřením a s hutněním, 
po zhutněni tL 150 mm

PP

W 355,600PS
Asfaltový beton vrstva podkladní aCP 16 {obalované kamenivo OKS) U 70 mm š přes 3 | ^
m •

667 968,00 CS ÚRS 2017 0237 | K 565155121 2087,400 320,00!
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Ty J.cena
TCZKl

CenovéPČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
soustava

Asl&ltový beton vrstva podkl.dm ACP 16 {etoalewné kamenivo střednéznmé • OkS) s rozprostfenni
a zhutněna* v pněm šířky přes 3 m. po zhutněni u. 70 mm

PP

W ab 2087,400
i 38 | K [567122112 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KSCI CM 30 nvn 145,00 302 673,00fcS ÚRS 2017 02 |m2 2 087,400

Pndktad ze směsi sunelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
S/10 (KSC II, po zhutnění #. 130 mm

PP

W ab 2 087,400
39 ] K |567I421I1 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 210 mm [ m2 [ 100,800 225,00| 22 680,00|C5 ÚRS 201702

Podklad ze směsi stmelené cementem $C bezdfUtačréch spár, s rozprostřením e ihutnenkn SC C
0/10 (KSC I}, po zhutnění d. 210 mm

PP

w rvp 100,800
40 | K 1573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kj/m2

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z esfeltu sBntčnlho, v mužství 0,60 kg/m2
2 087,400 13,00| 27 136,20|CS ÚRS 2017 02 |m2

pp
w ab 2 087,400

Mil K |S73231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | m2 1 2 087t400j 31 311,00|CS ÚRS 20170215.001
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenhem ze silmcní emulze, v množství 0,70 kg/m2
W db 2 087,400

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tr. I tl 40 mm i přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu_____________

42 K 577134141 4S9 228,00 CS ÚRS 2017 02m2 2087.400 220,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 |A8S) s ro^vostrarím a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky pros 3 m tl. 40 mm

PP
W ab 2 087,400

43 | K j541241111 | Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 nvn 400,001 40 320,00|CS ÚRS 201702m2 100,800

Kladení dlažby z kostek s provedením loze do tl. SO mm, s vyplněním spár, * dvojím beraněním a 
se smetenbi přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do loze z cementové malby

PP

W zvp "zvýšené prahy"100,8 100,800
44 | M |583801230 \kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tř 12,096 | 1810,001 2t 893,76 \C$ ÍM 2013 02 \t

výrobky lomarské a kamenické pro kcmunfcace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka
dlažební drobná žula Iskivfna materiálu 1/2) vel, 6/lOem šedá tr.ll 
Poiftámtoo k poidtt:
11 • 8,5 m2
(2vp/8,sn,02

pp

f

w 12,098

78 115,30 CS ÚRS 201702J45 K 596211122 Kladení zámkové dlažby komuilkad pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2 m2 596,300 131,00

Kladení 4ažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo {frčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se aneterrán 
přebytečného materiálu na krajnicí O. 60 mm $ki«»fny 0, pro plochy pros 100 do 300 m2

PP

W bd 596,300
46 j M 1592453140 \ólaitiů zámková 14x21»6 <m přírodní 221,001 138 371,42 | Cl IMS 2017 pj [626,115m2

PP Aažba skladebná betonová základní 20x20x6 cm přírodní
bd‘1,05____________W 626,115

47 K 596212222 Kladení žárnkové dlažby pozemních komunikací U 80 mm skupiny 8 pl do 300 m2 122 097,60 CS ÚKS 201702m2 878,400 139,00

Kladeni dlažby z betonových » 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu ne krajnici A. 80 mm skalný 6, pro plochy pros 100 do 300 m2

iemních komunikací s ložem z kameniva
PP

W 'parkovad stánf ps 
*vjezd na pozemek'464.5 
‘reliéfní dažba'58,3

355,600
464,500

58,300

w vjČ 
w vr

| 43 | Ai [592453091 [dÍQŽbfl zámková pro nevidomé 20 x 10 x 8 on pňrodni 61,21$ J 295,00 J 18 058,43 ]m2
dUldkce betonové dlažba 2ámková (ČSN EN 133$) dlažba vlbrolísovaná BEST standardní povrch
(uzavřený hladký povrch) provedení: přlrc-frii tvarové jednoduchá dlažba kLASIK0 pro nevíd>mé 20 
x 10x6

PP

W VT*1 ,QS 61,215
49 | M 1592453 f70 \dteibo zámková 21x28x9 on pňrodni T ~m2 277,001 103 426,26 |C5 ÚRS 201702373,380

PP dlažba skladebná betonová základní 20x20x8 cm přírodní 
P5*1,0SW 373,380

| 50 | M | $92453171' |d/džbg zámkové 21x28x6 cm červená 310,001 151 194,7$jm2 487,725

dlaždice betonové dtažba zámková (ČSN EN 133$) dUžba víbrolbovani BEST standardní povrch 
(uzavřený hla*ý povrch) provedeni; přfrocfrií tvarově jednoduchá dtažba KAflO 20 x 20 > BPP

W vjc‘1,05 487,725
51 | K [599141111 |Vyplnění spár mezi silničními díld živičnou zálivkou

Vyplněni spár mezí silničními Qjfeí jakékoliv llouŠrky živičnou zálivkou 
"dle řezání:" f

70,7001 54joo[ 3 817,80]CS ÚRS 2017 02m
PP
w 70,700

0 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 577 529,57r
3612,w]cSÚR52017 02 j: 52j^K 1914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 21,0001 172,00

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

jznočko dopravní sv/síó výstražná Fe2n i,. AJO, P1.P4 700 mm
značka dspravni svislá výstražná FaZn 41 -ftio, 91,84 700 mm

| inaika svisli FtZn NK 500 x 500 mm
značte dopravní svisli feZn NK 500 < 500 mm .........

I značka svislá Feln NK 500x700 mm ' '
značka dopravní svislá Peln NK 900 x 700

| Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

TívLI53 I M 1404440000 4 346,00 [CS ÚttS 20Í70H6MÓ]

I"teTI

808,001"
9P

54 | M 1404442300 9204,0Ó}áúK20l7Q2'}708,00
pr

55 | M 1404442560 852,OOT 1 704,00 |CS ÚRS 201702 | 

700,00 |cS ÚRS 2017 02 "■

2,000
pp

56 I K 1914511111 ]_ júis J 100.00
PP

f 57 | U [404452300 | sloupek 2n 70 - 350 17,00o] ~ 503,Ofl| 6 551,00~\cS ÚRS 2017 02kus
PP slo>»ek Zn 70 • 350

Vodorovné dopravm značení retroreřlexnf bílou barvou přechody pro chodce, šipky 
nebo symboly

58 K 915131112 5 301,90|cS ÚRS 201702m2 61,650 86,00

Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou přechody pro ch»*e, šipky, symboly bílé 
retroraflexni

(6*5*5»6«5*6)‘0,5"3*<2‘0> 5»2‘2,0*0,3*1 .Oj^.S^O, 25*10* 19*2 .CT0.1 > 3*0.9
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu
prostého   

pp

w 61,650

59 K 916131213 1 380,2501 153,00 211 178,25 CS ÚRS 2017 02m

Osazení sklcnfho obrubníku betonového se zřízením lože, s vypínáním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého i boční oporou z betonu prostého tř. C 12/iS, do loze z betonu 
prostého téže značky

PP
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Ty J.cena

fCZKl
Cenová

soustava
PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]

JL
527.2*502,8*158,6*191.45 1 380,250w

I to I U |592174600 \ot>njbnikbttanmý chodníkový 100x15x25 T fa« 67,00 | 37 088,52 jC5 WS 2017 02553,560cm
pp obrubník betonový d*o4ríkový sflnfcní vi&rellsevaný 100x15x25 cm

527,2*1,05 553,560w

| 6f | M 1592173140 obrubník betonový 2ahrodnl pfírodnl šedá A&Z 10/95 50x8*25 cm | kus | 1055,880 1 36,00 \ 38 011,66 |« ÚRS 201702
obrubník betonový zahradí přírodní šedi 50*5x25 cm 
AnnémPe * položce: 
spotřebo: 2 kus/m

502,8*2*1,05

PP

p

1 055,880w
[ 52 | U \S92J74680 \obtvbnlk betonmý silniční nájezdový Standard 100x15x15 an | kur 67,00 \ II 171,SS|CSÚftS20l702166,740

obrubník betonový silniční nájezdový vibrolfsovaný 100*15x15 cm 
158,5*1,05

PP
166,740W

13 053,50 | CS ÚftS 2017 02 ~]63 | M [592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25II not 100x10x25 on | his 65,00 |201,023
obnbnik betonový chodníkový 100x10x25 cm 
191,45*1,05_________________________

PP
201,023W

23 465,00 CSÚRS201702Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opérou do lože z betonu prostého 123,500 190,0064 K 916241213 m

Osazeni obrubníku kamenného so zřízením lože, s vypínáním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s Boční operou z betonu prostého tr. C 12 /15, do lož* z Betonu prostého téže značky

PP

123,500W 123,5

65 | M |563302070 \ kraj nik silniční kamenný, žuto, KS2 16x20 x 30-80 m l 136,1591 299,001 40 211,54 |CS ÚRS 2017 02~
krajník sllnlčni kamenný, žula 16x20 x 30*90 
123,5*1,05
129,675*1,05 Přepočtené koeficientem množství

pp
129,675
136,159

W
W

Geontfž pro stabili2ad podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 
kH/m______________________________________________________________________

125 730,60 CSÚRS 20170266 K 919721122 3 066,600 41,00m2

,6 Qeomříi pro staMUzac l poddadu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 30 kil /m
3 066,600W g

67 ] K 19197 žTTŽT | Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo Krytu živičného U do 30 70,700| 20,00| 1 414,00|CSÚRS201702 |mm m

Zarovnání styčné plochy podsadu nebo krytu podél vybourané části komunikace neBc zpevněné 
plochy živičné tl. do 50 mm 
'dle řezání:* ř

pp

70,700W

2121,001 CS ÚRS 2017 02 }68 | K |919735ÍlT | P.ezárn stávajícího živičného Krytu hl do 50 7qT700| 30,00mm m
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
'dle napojení na přilehlé komunikace*:* 70,7____________

PP
YV f 70,700

Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných 
krytech pl do 2 m2_______________________________________________________

16 800,00 CSÚRS20170269 K 919794441 kus 42,000 400,00

Úprava plodí kolem hy^antú, šoupat, kanalizačních poklopu a mříží, sloupů apod- v žMčnýdt 
krytech jakékoliv Uouštky, JednUfvé v půdorysné plose do 2 m2

PP

feznémke k položce:
poxn. ivýjkevd úpravě poklopů do nové n/vetay vozovky

loupě'30 
lechtá* 12

p

30,000
12,000

w
w

1 590,00 CSÚRS 20170270 K 935113111 Osazení odvodňovadho polymerbelonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm 5,300 300,00m
w Osazení odvodňovaoho žlabu s krycím roštem polymerbelonového sirky do 200 mm

tb4*5,3w ež 5,300

6 360,00 | CS ÚRS 201702 "]7) | n 1592270000 IfiaboduodOimicipoiymerbetonévýdl. 1.0 m 5,3001 ) 200,001kus

Žlab odvodnovaci polymerbetonový se spádem dna 0,5*, '000*130* 155/160 mm 
Poznámko k po/ežee:
nopr. Uniový oOvodnovoá iiab Mortotiock PO, popte vtz, Modečskó schéma vpusti O. f. KJ

PP

P

OŽW 5,300

72 | M 1592270220 | roft můsttový <W- 1,0 m, grafitová tvárná litina tř.Zfltlžfnl P400 5,300 1 600,001 3ta0,00\CSÚftS201702kus

rast můstkový odvodnovací grafitové tvárná litina 50 x 12,7cm x průřez vtoku 493on2/m, 
tr.Zatii.C25 cm 0PP

oŽW 5,300

1 280,00 CSÚRS20170273 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 4,000 320,00

Odstranění dopravních nebo orientačních Značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 
m nebo s nalezením na dopravní prostředek, se zásypem Jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

PP

74] K |966008112 [Bourání trubního propustku do DN 500 ...I 1” 16,000J ^ 590,00[ 9 440.00|CS ÚRS 2017 02

bouráni trubního propustku s odhllzenán a uloženfcn vybouraného materiálu na sklácfcu na 
vzdálenost do 3 m nebe s naležením na dopravní prostředek z trub ON pres 300 do 500 mm 
'stávající propustek před v)ezdem*5,0*l,0*5,0*5,0

pp

16,000w

D 997 Přesun sutě 575 319,99
 66 216,09 |CS ÚRS 2017 02 "|[ t ] 2 207,203] JO.ÓbJ| 75 | K 1997221551 Vodorovná doprava suti za lypkýdi materiálu do 1 km

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

PP

[76 f kJ«7221559 Příplatek. ZKD1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů j_33108,045j 231 756. JÍ]CS_ÚRS 2017 02 ”]t
rd, ale se složenin a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně zaPP

každý další i započatý i km přes i km

2207,203*15 Přepočtené koeficientem množstvíw 33108,045 
C 2 83,1631 160,Óo[ 13 306,0Š]CS ÓRS 2017 02 ]77i„í. J’9722’315 {Poplaték za uložoni betonového odpadu na skládce (skládkovné)

Poplatek za uleženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 
18,45*15,68948,705*0,328

PP
83,163w

78[ k' ]997221845 ' 31 237,SO]« ÍIRS 2017 02 ]

23i804.0Č[ČŠÚRS2Ďl7Ď2 ]

Poplatek za uloženi odpadu z atfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 624,750] so,oo[t
77 Poplatek za uloženi stavebntio odpadu na skládce (skládkovnél asfaltového bez obsahu dehtu

79 | K 1997221855 {Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 2 116.4QQ | 110,OoTt
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skláAe (skládkovné) zeminy a kameniva 
2040*76,4

PP
2116,400w

D 998 Přesun hmot 23146,68__
23l46,6«jcS ÚRS 2017 02

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým j (
nebo živičným ......... ..............................______________ _____________________ ^ j

t J 826,667J80 K 998225111 28,00

Přesun hmot pro komunfcaee s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
dopravní vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky objektu

PP

Strana 65 z 146



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 -Etapa 0010
Soupis:

SOOl • Komunikace 
Úroveň 3:

SO Olb - ut. Bohdašinská • větev B

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: Praha Koloděje 26.7.2017

Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2

IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 18626084
CZ18626084EKIS, spot. sr.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 022 238,77
Záfdad dané 
2 022 238,77

Sazba dané 
21,00% 
15.00%

Výše daně 
424 670,14DPH základní 

snížená 0,00 0.00

Cena s DPH v CZK 2 446 908,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010-Etapa 0010
Soupis:

SO01 - Komunikace
Úroveň 3:

SO 01b - ul. Bohdašinská - větev B
Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r,o„ Náchodská 2421. 193 00 Praha 9

Místo: Datum: 26.7.2017
Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 022 238,77 
2 022 238,77HSV - Práce a dodávky HSV

1 • Zemní práce 144 825,60
2 - Sanace zeminy 159 590,84
5 - Komunikace 1 227 579,94
9 • Ostatní konstrukce a práce-bourání 214 884,43 

267 779,54997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot 7 578.42
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SOUPIS PRACÍ*
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 - Etapa 0010a
Soupis:

$001 • Komunikace
Úroveň 3:

SO 01b • ul. Bohdašínská - větev B
Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKJS, spol. sr.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty Cenová
soustava

J.cena
[CZK1

PČ Kód MJ Množství Cena celkem (CZKJPopis
p

Náklady soupisu celkem 2 022 238,77

Práce a dodávky HSVo HSV 2 022 238,77
o 1 Zemni práce 144 825,60

U K |l13106121 I Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic [ tn2 j 125,000] 43,00| 5 375,00|CS ÚRS 2017 OZ
Rozebráni dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozevek a ploch t přemístěním hmot no skládku no 
vzdálenost do i m nebo s no lože ním no dopravní prostředí komunikací pro pní s ložem 
z kameniva nebo živíce a s výplni spár z betonových nebo kameninových dleždk, desek nebo 
tvarovek
"dtažba betonová*! 25

PP

125,000w za?
[ 2 | K ]113107223 lOdstranénl podkladu pí pres 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm 125,000 35,CO 4 750,0t)|c5 PRS 201702m2

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, 
o U. vntvy přes 200 do 200 mm

PP

125,000W zat
3 | K |l13107224~ lodslranénl podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného II400 mm m2 | I 170,000 48,00 S6 160.C01CS ÚRS 2017 02

Odstranění podkladů nebo krytů s přemetením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravré prostředek v ploše jecksotlivé přes 200 m2 z kamenka hrubého ckceného, 
o tl vntvy pres 300 do 400 mm

PP

4 | K [113107242* Odstraněni’ podkladu pl pres 200 m2 živičných (1100 mm m2 1 170,000| 30,00[ 35 IQO.OOjcS ÚRS 2017 02
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dspravní prostředek v ploše jeckiotllvě přes 200 m2 Živičných, o tl vrstvy přes SO
do 100 mm

PP

5 | K [113202111 | Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých 23,200 40,00| 928,00[CS ÚRS 2017 02 }m
Vytrhání obrub s vybourárdm lofe, s přemístěním hmotná skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naležením na dopravní prostředek z krajníků nebo obnfriíků stojatýchPP

6 | K [121101102 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 142,000 28.00 3 976,00|CS ÚRS 2017 02m3
Sejmuti omlce nebo lesní půdy s vodorovným přamísténin na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes SO do 100 mPP

'plocha sejmuté omlce {stávající zel.pás):* 710 
■plocha nové žbudovaného zel. pásu:" 471,5
gp.ro.2

710,000
471,500

w s2p.1 
w zpj
w 142,000

7 | K |162301101 jvodorotfté přemístěni do 500 m výkopku/sypanlny z horniny tř. I až 4 142,000 33.001 4 686.00fcS ÚRS 2017 02m3
Vodorovné přemetení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí Z horniny tf. 1 až 4 na vzdálenost pres $0 do 
500 m

PP

W 'meadeponíe*szp t*0,2 142,000
8 l K 182701105 I Vodoro^mé přemístěni do IOOCO m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 33,5QO| 126.00 4 221,00|CS ÚRS 201702m3

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

PP

W ski 'odvoz přebytečné žeminy* opz 33,500
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až A ZKD 1000
m přes 10000 m. IQ*

335,OCoJ
3 350,00 CS ÚRS 2017029 K 162701109 m3 10,00

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém ttopravním prostrecbu, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti 2 horniny tř. 1 až 4 ne vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších I započatých 1 OOP m

PP

Ski 33,500 
335,000 

rnY’’T~'..”>Í“1 27,00J “

w
33,5"10 'Přepočtené koeficientem množství 

| Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 pres 100 m3
Nakládáni, skládáni a překládám neuteklého výkopku nebo sypaniny nakládáni, množství přes 100
m3, z hornin tř. 1 až 4
<0,9“sp_1-zp_1)"0,2

w
10j k]i67101102 904.50|CS ÚRS 201702

RR

VW 33,500
33,500

opz
skiw

167,50[CS ÚRS 2017 02 ]| 11 | K [171201201 Uložení sypaniny na skládky 
Uložení sypaniny na skládky

Fm3 T7Iy“í M
PP
w ski 33,500

[_ 12 F K ~[l 71201211 jpopiatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné |
Uloženi sypaniny poplatek za uleženi sypaniny na skládce (skládiovnéj 
*1*1,7

56,9501 6 264,50[ČÍ ÚRS 2017 02110,001
PP

56,950w
: I

3 300.S0 CS ÚRS 2017 0213 K 161301113 Rozprostření orníce tl vntvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 . m2 471,5001 7,00

Rozprostření a urovnání omícev rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při sourlslé plese přes 500 
m2. tL vrstvy přes ISO do 200 mmPP

W ZP-1
kT T......... 8,00]Zaleželé parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 3 772,00 CS ÚRS 2017 0214 K 181411131 471,500m2 '

j

Zaleženi trávníku na půdě předem připravené plechy de 1COO m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5PP

471,500w xpj
i osivo směs řojvní parkové 7Ó7,J0l«l)K 2017 0215 [ni Jo0572<1flÓ .... TVÍ r.or?| WOpOOj

PP osivo směs travní parková
zpj'0,015W 7,073
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16 I K J1819S1 SOI |úpfavaplžné < hornině tf-1 až 4 bez zhutněni 471,500 3,00| 1 414,50|CS ÚRS 2017 02m2

Úprava pláne vyrovnáním výškových rozdmu v hoinkiětr, 1 až 4 bez ztiutněniPP
W IP-' 471,500

'7 | K |181951107 [Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m? [ 1594,800 6,00| 9S68.80]CS ÚRS 2017 02
Úprava pláně vyrovnánfm výškových rozOilú v hornině 1ř.1 aiese zhuininim
ab 1 *bd 1 •ps*zyp»vjč»vr

pp
aw 1 594,800

18 | K |1B4808Í2T | Vyvěcveni a tvarový ořez dřevin v nad 3 do 5 m s.ocoj 36,00 180,00[CS ÚRS 201702kus
Vyvětveni»tvarový ořez dřevin s Opravou koruny s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a
jeho spálením, prí výšce stromu přes } do 5 mPP

D 2 Sanace zeminy 159 590,84
19 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 477.960 7169,40 CS ÚRS 2017 0215,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním vykopán v přičnýth profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tr. 3 př« 100 do 1 000 m)

PP

W odk Nyměna v aktivní 2óne komunikace, vježdůa park.stániz 100%-g*0,3 477,960

20 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkam pro silnice v hornině tr. 3 za lepivost m3 477,960 955,92 CSÚRS 2017022,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkonu v pněných prolBech na 
vzdálenost do 15 m nebo % naložením na dopravní prostředek v ho mini tr, 3 Příplatek k cenám a 
lepivost horniny tř. 3

PP

W Odk 477,960
[ 21 | K [162301101 | Vodorovné přemístěni (k> 500 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4

Vodorovně přemístěni vykop ku nebe sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naležení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost pres SO do 
500 m
•meďdeponle'oď<

6213,48[CS ÚRS 2017 02 113,00m3 477,960

PP

vv 477,960
22 1 K 1162701105 | Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tf. 1 ai 4 m3 1 477,960| 24 375,96 |CS ÚRS 20f7 02 |51,001

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanfty po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z Iwrnfriy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 <to 
10 000 m

PP

W “odvoz přebytečné zeminy' odk 477,960
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 ZKD1000
m ořeš 10000 m. 10x

23 X 162701109 m3 4 779,600 19118,40 CSÚRS2017024,00

Vodorovné přemístění výkopku nebe sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
nalezení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. i až 4 na vzdálerost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PP

W odk 477,960 
4 779,600W 477,96*10 Přepočtené koeficientem množství

24 l K 1167101102 [Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 pros 100 m3 477,960[ 11,00} 5 257,561 CSÚRS 2017 02m3
Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypanky nakládání, mneštvi přes 100
m3, z hornin tř. 1 až 4PP

w odk 477,960
|25| K [171201201 [uloženi sypanlny na skládky 477,96p] 2,00l 955.92|CSÚR5 201702n>3

PP Uložení sypaniny na skládky
W Odk 477,960

26 I K |l712012lT | Poplatek za uloženi odpadu ze sypanlny na skládce iskládkovně) t | 812,532[ 22,00| 17875,70|CS ÚR5 2017 02
PP Uležení sypaniny poplatek za uleženi sypanlny na skládá iskládkovně)

Odk‘1,7

Zřízení vrstvy z seotexBlte v rovině nebo ve sklonu do 1:5 ž do 6 m
vy 812,532

27 | K |213141112 [ m? | 1*593,200 3,00[ 4 779,60|C5 ÚRS 2017 02 |
Zřízeni vrstvy 2 geotexuile UHracní, separačnl, odroáíovací, oc
v rovině nebe ve sklonu do t:S, šířky praš 3 do 6 m 
'separace pláně pfl výměně zemin/ (abj *vjč»zvi>«ps)

výztužně nebe protlerozníPP

W g 1 593,200
\$eomříU třiosé nopř. TENSAd TriAx TX 16028 I M \69321C510 9 160,90 | CS ÚRS 2017 02 11832,180 | 5,00 |m2

pp geomříze tříosé 75 * 4 m 
6*1,15W 1 832,180

29 | K 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě Sú B 150 3 186,400 20.00Í 63 728,Ó0lcSÚRS 2017 02mm m2
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprestřerifm a zhutněnán, po zhutněni d, 150 mm
'dle 100% výměny v aktív™ zóně komunikace, vjezdů, stání 2xN 2*g

PP
w 3 186,400

D 5 Komunikace 1 227579,94
| Podklad 2 mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 250 mm| 30 [ K [561121113 9,4001 282,0Čfc$ ÚRS 201702m2
Zřízení podkladu nebo odvamé vrstvy vozovky z mechvieky zpevněné zeminy MZ bez přidání 
pojivá nebo vytepseveeího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promnením a zhutněním, 
UouŠtka po zhublém 250 mm

PP

w *Vp 9,400
[Podklad ze štéikoďrté it> tl 150 mm31 | K [564851111 16 898,Q0|c$"úRS 2017 02241,4001m2 70,00|

Podklad ze štěrkodrti ŠO & rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl, 150 mm 
'dle skladby konstrukce chodníku z bet.dla:by"l ,6 
•dle skladby konstrukce parkovacích stání z bec. dlažby 239^

| Podklad ze štěrkodrtě $D tl 200 mm
Podklad ze štěrkodrti Šbs rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl 200 
"dle sklatfay konstrukce asy.votovk/nóS.S

Jpodklad ze štěrkodrtě ŠO U 250 
Podklad ze štěrfcocfrti ŠD s rozprostřením a Áutněmm. po hutněni tl. 250 mm 
vjc+vr

(Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm

pp
W bdj 
W ps

1,600
239,800

32 |K |564861111 *130 S36,00|ČS ÚRS 2017 02' ;| n! [ I 165.500]
PP mm
w ab-1 1 165,500

| mTk 134,001 23 919,Qo| cs ÚRS 201702 |15*4871111 178,500[mm m2
pp
w 178,500

' 34 P K ]56495 2711 127,ÓoJ] 30 454.60|cS ÚRS 2017 02 ]m2 I 239,800j
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřenén a i haněním, 
po zhutněni tl. 150 mm

PP

W J» 239,800
Asfaltový beton vrstva poddadní ACP16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm Š pres 335 K 565155121 372 960,00 CSÚRS 2017 02m2 1 165.500 320,00m.
Aaíaltový beton vrstva podkladrí ACP 16 (obalované kamenivo stradnézmné * OKS) s rozprostřením 
a zhutněním v pruhu šířky pres 3 m, po zhutnění d, 70 mm 
ab 1

[Podklad z kameniva zpevněného cementem K5C I tl 130 mm 
Podklad ze směsi stmeleně cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním $C C 
8/10 {KSC I). po zhutnění tí. 130 mm

PP

w \ 165,500
36 | K |567122112 L m2 14S,0Č[ ’H8997.50JCS ÚRS 2017 021 165,500

pp

W ab 1 1 165,500
Jpodklad z kameniva pevněného cementem KSC i tl 21037 | K |567142111 9,40oj~ 225,OOj 2 n5,Č0]cS ÚRS 2017 02m2mm
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p

Podtlad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spi/, s rozprostřením e zhutněním SC C 
8/10 (KSCI), po zhutněni tL 210 mm

PP

9,400W zvp
38 | K [573211111 I Postřik živičný spojovací 2 asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 I 165,500j 13,001 15 151,50|CS ÚRS 201702m2

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 
abj

PP
1 165,500W

w] K [573231111 | Postřik živičný spojovací’ ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 1 165,500| 15,00 17 462,50|CS ÚRS 2017 02m2
PP Postřik spojovací PS Bez posypu kamenivem ae silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2

ab_1_________________________________________________________________ 1 165,500w
Asfaltový beton vrstva oteusná AC011 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu____________________________________________

256 410,00 CS ÚRS 2017 0240 K 577134141 m2 t 165,500 220,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO II (A0S) s rozostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v prtfiu šířky přes 3 m tl. 40 mm

ab»

PP

W 1 165,500

3 760,00 |CS ÚRS 2017 02 141 | K 1591241111 | Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene naMC tl 50 mm 9,4Q0| 400,001m2

Kladení dUzby z kostek s provedením loze do 0. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a 
se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

PP

"zvýšené prahy*9,4 9,400w zvp
TT 2041,66 jcS ÚRS 2013 02 [42| M 1563601230 [kosíka dlažební drobná, žulo velikost 81 10 cm II tř 1,128 \ 1610.00

výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a ebrubníkyt kostka 
dlažební drobná žule (skupina materiálu 1/2) vel. 8/10 cm šedá tr.ll 
Potflámka k poieiee: 
r («á,Stó

(Zvp/8,S)‘1.02______________________________________________________________

PP

P

1,128w

209,60 CSÚRS 201702Kladení zámkové dlažby komunikad pro péší tl 60 mm skupiny 6 pí do 300 m243 K 596211122 m2 1,600 131,00

Kladem dUzby z betonových zámkových dlaždic komunttad pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo tkceného U. do 40 mm, s vyplněním spár s
přebytečného materiálu na krajnici tL 60 mm skupiny 6. pro plochy přes 100 de 300 m2

, vlbrovinkn a se smetenímPP

W bd> 1,600
\dlaSbo zdmkovd 14x2)»6 cm přírodní | m2 721,00 j 371J8 |c$ ÚRS 2017 0244 I M 1592453140 1,660

PP dlažba skladebná betonová zakladli 20*20*6 cm přírodní
bd ri,0S 1,680W

...Lrai 58143,70 CSÚftS 201702Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m245 K 596212222 416,300 139,00

Kladem dtažby z betonových zámkových dlaždic pozemních homunftaci s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do $0 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutnénfcn vlbrovánfcn a se 
smetenan přebytečného materiálu na krajnici U. 80 mm skupiny 6, pro plochy přes 100 ds 300 m2

PP

W "parkovací stánf ps 
"vjezd na pozemek'178,5 
'reliéfní dažba*0

239,800
176,500

0,000
w vjč 
w vr

46 [M|592453I70 [ dlažbo zdmittrvó 21x28x8 cm přírodní | m2 277,00 [ 69 745,83 |CS ÚRS 20f702251,790
PP dlažba skladebná betonová základní 20*20*8 cm přírodní 

08*1,05W 251,790

I 47 I M |592453)71 | m2 310,00 |167,425dlúiba zúmtovd 21x28*8 cm červená 58101,75

dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 13381 dlažba vfcrollsovaná BEST standard povrch
KÁRO 20*20x8

PP
(uzavřený h

W vjč*1,05 187,425

Ostatní konstrukce a práce-bouránio 9 214 884,43
1204,00 CS ÚRS 2017 02Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu48 K 914111111 kus 7,000 172,00

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

I 49 | M 404442300 2 124,00 |CS ÚRS 2017 02 1

3520,00 |CS ÚRS 20)7 02 J

|zpoďco svisfďFeZnNK 500 « 500 mm [ km 706,00]3,000
značka dopravní svisli FeZn MK 500 * 500 mmPP

] 50 | AI 404442740 | tncika svislá FeZn MK 1000 x 500 mm (IP 26c, 8> 266) I ií?-L i'^1 r»M»T
značka dopravní svtslá FeZn HK 1000 x 500 mm (IP 26a, t 26biPP

1 704,00 |CS ÚRS 2017 02 ]| 51 | AI [404442560 \inaZka svislá FeZnM 500 x 700 wi 852,00 [kus 2,000
PP Značka dopravní svisli FeZn HK 500 x 700 mm

IHJ k l,14i.iiJ" [Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 6,0001 100,oo[ 600,00|ČS ÚRS 2017 02kus
Montáž sloupku dopravních značek délky 6> 3,5 m do betonového základuPP

| 53 [m ]4044523(» 3 018,00 |CSÚRS201702 "]sloupek 2n 70-350 503,00 [kus 6,000
PP sloupek Zn 70 - 350

1 16S,3o|cS ÚRS 2017 02 jVodorovné dopravní znáčem retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, Šipky 
nebo symboly   54 K 915131112 m2 13,550 66,00

Voda rovné dapravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé 
retro reflexní

PP

13,550w 0,1 *<2‘1,75 *2,0* 21,0*4*1,13*4*2,0*4*1,0)* 17'5,0*0,1 * 3*0,9

80 799,3o|cS ÚRS 2017 02 |
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opérou do lože z betonů 
prostého

55 I K 1916131213 528,100 153,001m

Osazení silničního obrubnici betonového se zřízením loze, s vyplnénim a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do leze z betonu 
prostého téže značky

282,4*97,6*72,1 *52.2*23,6

PP

W . 328,100 
['kň»’"[ 2967520

296,520

obrubník betonový chodníkový 1fltrf5x25 cm 67,00 r Í9 866,84 jc$ ÚRS 20170256 I M 1592)74600

obrubník betonový chodníkový silniční víbrdtsovaný 100* 15x25 cmPP
W 282,4*1,05

7393,6s]«Ú«2Úr702 J| 57 | *1 [592)73140 [obrubník betonový záhrobní přírodní icdd ABZ 10/95 50x8x25 cm J L" ~I 36,wj
PP obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x8x25 cm 

Poznámko A položce: 
spotřebo: t kutím

P

97,8*2*1,05 205,380w

I '*«LI 5 072,24 |CS l)« 2017 (Q56~f M ]S92Í74ó$Ó [obrubník betonový silniční nájezdový Stondord 100x15x15 cm 67,00J * *75,705
PP obrubník betonový silniční nájezdový vlbrotfcovaný lOQxi8x15 cm 

72,1*1,05

[abrubnli betonový chodníkový ABC 100/10/25 fl not 100x10x25 cm
obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm
52,2*1,05

W 75,705

T *»_T 3 562,6S7CSÚŘŠ 201702 'JM JŠ92)74109 65,00 [59 54,810
PP

54,810w
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60 K 916241213 Osazeni o tnuti niku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého 23.600 4 484,00 CS ĎaS 2017 02190.00m

Osazení obrubmku kamennéno se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční operou z betonu prostého ti. C 12/1S, do lote z betonu prostého téže značky

PP

w U,6 23.600
61 ]m [583802070 krajník silniční koroenný. iuta,KS2 16x20x30-80 26,7601 299,001 7 409,22 [CS ÚRS 2017 02m

PP krajník silniční kamenný, žula 16x20 x 30-60
23,6*1,05W 24,780
Oeomrri pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30
kN/m 65 321,20 CSÚRS2frl7oT"j62 K 019721122 1 593,200m2 41,00

PP Oeemřiž pro stabilizaci podkladu iiiiá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 30 kN/m

W t S93,200i
Úprava ploch kolem hycžantu, Šoupat, poklopů a mříži nebo sloupů v tMóiých
krvtech oldo 2 m2 CSÚRS 2017 02 j63 K 919794441 kus 12.000 400.00 4 000.00

Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, karalňaórich poklopů a mhli, sloupů a pod v živičných
krytech jakékoliv UouštVy, Jednotlivé v půdorysné plóle do 2 m2 
Posnémte k potoice:
pezn. .'tužková úpravo poklopů do nové niv&ety vozovky 
loupě* 8 
lachta’ 4

pp

p

w 8,000
4,000W

[ 64 | K 1963042148 | Šouráni odvodSovadch žlabů 12,6001 200.00 2 520,00|m
Bourání po 
asfaltu U. do 100 mm, plochy přes 4 m2

litých celistvých podtah a mazarrfn betonových nebo z litéhoPP

65 K 966006132 Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami 320.00 CSÚRS 2017 02kus 1.000 320.00

Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálerost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním t betonovou patkou

PP

D 997 Přesun sutě 267 779,54
661 K 1997221551* Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 1 028.9731 30.00| 30 869.19|CSÚRS 201702t

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

PP

j 67 | K 1997221S59 Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materlálil 108 042.17|CS ÚRS 2017 02 || t [ 15 434,S9S| 7.001
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za
každý další I započatý 1 km pres 1 km

1028,973*15 'Přepočtené Koeficientem množství

PP

w 1S 434,59$
68 | K |997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu ne skládce (skládtovné) 6 075,68 jcS ÚRS 201702 |37,9731 160,00|t

PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce ísfclé Jtovnéj betonového
69 | K 1997221845 |poplatekza uloženi cdpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovrré) 286Í650| 50,00 14332,50|C5 ÚRS 201702t

PP Poplatek za uležení stavebního odpadu na tné) asfaltového bez obsahu dehtu
[roj K |997221855 [poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce Iskládkovné) 986.000| 110,00[ 108 460,00|cS ÚRS 201702t

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na sklédte iskládkovné) zeminy a kameniva

D 998 Přesun hmot 7 578,42
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým
nebo živičným

71 K 998225111 7 578,42 CS ÚRS 2017 02270,658 28.00t

Přesiri hmot pro komunikace s krytem z kameniva, mo 
dopravní vzdálenost do 290 m jakékoliv délky objektu

živičnýmPP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 - Etapa 0010
Soupis:

SOOl - Komunikace 
Úroveň 3;

SO 01c - ul. K Sibřině - větev C

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: Praha Koloděje 26.7.2017

IČ:Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 DIČ:

IČ:Uchazeč: 18626084
CZ18626084DIČ:EKIS, spol. sr.o.. Náchodské 2421, 193 00 Praha 9

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 541 460,62
Základ dané 
3 S41 460,62

Sa2ba dané 
21.00% 
15,00%

Vý*> dané 
743 706,73DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 285 167,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 ■ Etapa 0010
Soupis:

S001 . Komunikace
Úroveň 3:

SO 01c • ul. K Sibřině • větev C
Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKIS, spot. sr.o., Náchodská 2421. 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 541 460,62 
3 541 460,62HSV - Práce a dodávky HSV

1 ■ Zemni práce 266 319,80

2 - Sanace zeminy 263 457,12

5 • Komunikace 2 129 644,49

9 • Ostatní konstrukce a práce-bourání 352 568,79
997 - Přesun sutě 519 538,18

998 - Přesun hmot 9 932,24
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje

Objekt:
0010 -Etapa 0010

Soupis:

SOCH - Komunikace

Úroveň 3:

SO Ote - ul. K Stbřině ■ vétev C 
Praha Koloděje

MHMPOTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Místo:
Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

TyPČ J.cenaKód Cenová

soustava
Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]p TCZK1

Náklady soupisu celkem
3 541 460,62

6 HSV Práce a dodávky HSV 3 541 460,62
o 1 Zemni práce 266 319,80

1 | K [113107224 [odstraněn) podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného ti 400 um 2 340,000 48,00 112 320,00|CSÚRS201702 Im2
Ocfctranéní podkladů nebo krytů % premistěrém hmot na skládku rte vzdálenost do 20 m nebo 
s natóžsum na dopravní prostředek v ploše jednotlivě pres 200 m2 2 kameniva tabéhc drceného, 
o U. vrstvy přes 300 do 400 nn

PP

[ 2 | K |113107242 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných cl 100 mm

Odstranění podkladů nebo krytu s přemístěnfcn hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s nálože nfcn na dopravní prostředek v ploše Jednotlivě pres 200 m2 živičných, o ti. vrstvy přes SO 
do 100 mm

2 340,000| 30,00 70 200.00|CS ÚRS 2017 02 ~|m2

pp

3 [ K 1132Q21II | Vytrháni obni> krajníku obrubníků stojatých [ m [ 533,OQO[ 40,00| 21 320.00 |CS ÚRS 2017 02 ~]
Vytrháni obrub i vybouráním lože. s pfenrótMÍm hmot na skládku no vídá lenost do 3 m nebo s
naložením re dopravní prostředek z krajníků nebo cbridmiků stojatých

PP

[ 4 | K [121101102 ISejmutiomíces přemrštěním na vzdálenost do 100 m 182,000 25.00 5 096.00|CS ÚRS 2017 02 |m3
Se)muU omke nebo les o1' půdy s vodorovným břemBlérim na hromady v mistě leiotrebení nebo na
dočasné čl trvalá skládky se složením, na vzdálenost pres 50 do 100 m 
'plodia sejmuté omlce (stávající zei.pás|:'9IO 
■plocha nově zbudovaného 2el.pásu:' 655.5 
szp 1-0,2

PP

w szp.1 
w zp_i

910.000
655,500
182,000w

[ 5 | K |162304101 |Vodorovné přemrštěni do 500 m výkopkuřsypanlny 2 horniny tř-1 až 4
Vodorovné přemírtání výkapku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním cvcu/e*u. bez 
naložení výkopku, avóak se slovním bez rozhrnutí z horniny tř. I až 4 na vzdálervsl přes 50 do 
SOOm

182,000 33.00 6 006,00|CS ÚRS 2017 02 1m3

pp

w •mezldeponie"szp 1 *0,2 182,000
| 6 | K |162701105 j Vodorovné přemístěni do 10000 m výhopku/syparriny z horniny tř. i až 4 50,9001 126,001 6 413,40|CSÚ*S 2017 02m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 2 horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost pře* 9 OOC do 
10 000 m

PP

w ski 'odvoz přebytečné zeminy" op? 50,900
[Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 ZKD1000
Im přes 10000 m. 10x

7 K 1162701109 m3 509,000 10,00 5 090,00 C5 ÚRS 201702

Vedsrovné přemrštění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se sležením bez rozhrnutí z horniny tř. i až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých J 000 m

PP

W ski 50,900
509,000

w 50,9*10 'Přepočtené koeficientem množství
[~8 | K 167101102 [Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 50,9001 27.00| 1 374,30|CS ÚRS 201702m3

Nakládáni, skládání a překládáni neu lehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství pres 100
m3, t homin i7.1 ež4 
(S2pJ-zp_1>*0,2

PP

W opz
50,900
50,900w ski

9 [ K 1171201201 | Uložení sypaniny na sklžcfcy 50,9001 s,óó[m3 254,S0|CS ÚRS 2017 02 ~|
PP Uležení sypaniny na skládky
W ski 50,900

WT K ]Í7120I211 I Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (sklždkovné)
mozrnii sypaniny poplili* za uloluni sypanbiy na sklade. (skládkovné)
skl‘1,7

86,53o[ 110,00) 9 518,3Ó|CS ÚRS 2017 02')t
PP
w

66,530

11 I K 181301113 Rozprostření ernlee tl vrstvy do 200 mm pl pres 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Rozprostřeni a urovnáni omlce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé plose přes 500 
m2, tt. vrsby pres 150 do 200 mm

aU

4 588,50 CSÚSS 201702 |m2 6S5.SOO

PP

w
655,500

12] K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do KW) mZ v rovině a ve svahu do 1:5

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výjevem včeuvéutaž^ŤT........
parkového v rovině nebo na svahu do i:5

m2 655,500 5 244,00 jcS ÚRS 2017 02 j8,001

PP

w zp-1 655,500
13 I M IOOS724JOO | osivo směs travní perková 9,SŠ] 983,JÚ CSÚK20I7 02 ]*S 100,00

PP osivo smě* travní parková 
zp 1*0,015W

9,833
[ 14 | K 11S1951101 |Úprava pláně v hornině tř. taž 4 bez 2hutněni

Ůpram pláně vyrovnáním výškových rozdílů v homlné tř. i «Ž4 bM zhutněni 
Zp.l

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

655,5001 3,»f 1 966.50|CS ÚRS 2017 02 |m2
PP
w  655,500 

1 m2 ~f 2 657.50ČÍ15~| i< ]Tsi 951102 'íčol 15 945,00)cS ÚRS 2017 02
CprPP výškových rozdSú v hornině tř. I až 4 se zhutněním

W ab_1*bdj -ps*zvp+vjc*vr 2 657.SOO

0 2 Sanace zeminy 263 457,12
16 K 122202202 O&opévky a prokopávky nežapazené pře silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 789,030 15.00 11 835,45 CS ÚRS 2017 02
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Cenová

soustava

Ty J.cena
[CZK]

PČ Kód AU MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]
p

Odfcgpávky a prokopávky nezapažené pro stinka s pramBtárim výkopta v příčných profilech na 
v2dhlenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tf. 3 přes 100 do I 000 m3

PP

W odz Výměna v aktivní zóně z IOQS'i‘0,3 789,030

2,Oo[ 1 578,05 CSÚRS 201702Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost17 I K 1122202209 m3 789,030

Odkopavky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 2a 
lepivost bornbvy tř. 3

PP

789,030w od2
|~18| X ]l62301101 I Vodorovné přemfeténído 500 m výkopku/sypaniny z horniny tě. 1 až 4 [ mi 789,030| 13,00; 10 257,39|CS ÚRS 2017 02 j

Vodorovné přemístění výkopku nato sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostre£uj< bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 d» 
500 m

PP

789,030W ~mez1deponíe"odz

[ 19 | K |162701105 I Vodorovné přemfsténf do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny tf. I aí 4 m3 | 789,030 51,0O[ 40 240,53|CS ÚRS 2017 02

Vodorovné přemístěni výkopku nato sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tf. 1 až4na vzdálenost pres 9 000 do 
10 000 m

PP

'odvoz přebytečné zeminy odz 789,030w
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 ZKD1000 
m přes 10000 m, 10x___________________________________________________________

31 551,20 CSÚRS 20170220 K 152701109 m3 7 890,300 4,00

Vodorovné přemístění výkopku noto sypeniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
nalezení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších I započatých i 000 m

PP

Odz 789,030
7890,300

w

789,03*10 'Přepočtené koeficientem množstvíw

21 | K |167101102 | Makládám výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 | 789,0301 11,001 8679,33|CS ÚRS 201702

Nakládáni, skládání a překládáni neuleMého výkopku nebe sypanlny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř, 1 až 4PP

789,030W odz
22 | K [171201201 IHoiení sypanlny na skládky mi 1 789,030] 2,00 1 S78,06|CS ÚRS 201702

PP Uložení sypanlny na skládky
Odz 789,030w

23 | K [l71201211 [poplatek za uložení odpadu ze sypanlny na skládce (skládkowié) 1 341,351j 22,00 29 509,72|c$ ÚRS 201702t
Uložení sypanlny poplatek Za uložení sypankiy na skládce Idrtádkovné) 
odz* 1,7

PP
1 341,351W

24 | K [213141112 I Zřízení vrstvy z geotexttlle v rodné nebo ve sklonu do 1:5 i do 5 m 2 630,100| 3,00 7890,30|CŽ ÚRS 2017 02m2

?, výztužné nebo protlorozníZřízení vrstvy z geo textilie filtrační, separačni, odrodňovad, oc 
v rovině nebo ve sklonu <fc 1:5, šifkypfes 3 doém 
"separace pláně pří výměně zeminy* (ab 1+vjč+vr»zvp)

pp

w 2 630,1008
25 | M 1693210510 geomňže tříosé např. TENiAR TrIAx TX 160 3 024,6151 5,001 >5 123,08 |C5 ÚRS 201702m2

geomřtte tříosé 75 x 4 mPP
3 024,615w g*1,l5

105 2Q4,Q0|CS ÚRS 2017 02 ]26 | K [554851111 | Podklad ze itěcKodrtě §0 tl 150 mm 5 250,200| 20,00|m2
Po*lad ze štérkodrU ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
'dle 100% výměny v aktivní zóně asf. komunikace, vjezdů, park.stání 2x* 2*g

pp
5 260,200W

0 5 Komunikace 2129 644,49

566,00 |CS ÚRS 2017 02 |27 | K 1561121113 I Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 250 mm 22,200| 30,00m2
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vossvky z mechanicky zpevněné zeminy M2 bez přidání 
pojívá nebo vytepsovadho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promfcením a zhutněnou, 
tfoistta po Zhutněni 250 mm

PP

W 22,200Zvp
28 | K |5648SI111 | Podklad ze žtěrkofttě §0 tl ISO mm 27,400[ 70,00[ 1 918,C0|CS ÚRS 201702m2

Podklad ze Itérkadrt/ŠO s rozpiostíenfin a zhutněním, pa zhutněni U. 150 
'dle skladby konstrukce chodiíkú z bet.dlažb/27,4 
"dle skladby konstrukce parkovacích stání z bet, dlažby" 0

PP mm
27,400
0,000

vv
w

264 980,80|CS ÚRS 2017 02 129 | K |564861111 | Podklad ze štěfkodrté $0 tl 200 mm 2 36S.900f 1123X)|m2
Podklad ze šterkedrU ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 200 mm 
*dle skladby konstrukce asf.vozovk/2365,9 

pp

w abj 
»1 "k~|s64»71iÍi

2 365,900

[Podklad ze štěrkodrtě ŽO U 250 mm 242,000[ 134,001 32 428,00 |CS ÚRS 2017 02 ~jm2
Podklad ze šterkodrtl ÍO $ rozprostřením a zhutněním, po zhutněni d. 250 mm
vjč+vr

PP
W 242,000

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm $ přes 3
757 088,00 CSÚRS20170231 K 565155121 tn2 2 365,900 320,00m

Asfaltový beton vrstva podUadní ACP 16 (obalované kamenivo střednézrnné • OKS| s rozprostřením 
a zhutněním v priéiu šířky pres 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

PP

2 365,900

m_2 2 365,900] ’ ’ 145,00["

w ab 1

343 Q55,5ojČŠ ÚRS 2017 02 j32 | K 1567122112* Podklad z kameniva zpevněného cementem KSCI tl 130 mm

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár. s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 |K$C ř}, po zhutněni 0.130 mm

PP

2 365,900 
’ j m2 *’{ 22,2Čo[

w ab 1

f 3~ÍT~K Í567Í42111 22S,00i| Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 210 mm 4 995,00j« ÚRS 2017 02

Pedkted ze smeť stmelené cementem SC bez dilatačních spár, t rozprostřením a zhutněním SC C 
9110 IKSC I}, po zhutnění tl. 210 mm

PP

22,200w zvp
134~[ ~K js73211111 [postřik živičný spojovací z asfaltu y množství do 0,70 Kg/m2_____________

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2

... ____ ................. ............abj___________________________________________________________________
L 3SJjT>7323l11l | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0.7 kg/m2

Postřik spojovací P$ bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0.70 kg/mí

30 756,70]c$ ÚRS 2017 02 '2 365,9001 UČĎTm2
PP
W 2 365,900

2 36S,900f 35 48840 jČŠ ÚRS 201? °X im2 15,001

PP
2 365,900w ab 1

Asfaltový beton vrstva obrusná AC01 f <A8$) tř, I tl 40 mm i přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu 520 498.00 CSÚRS 2017 02 '36 I K i 577134141 2 365,900 220,00m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (A8S) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pnéiu šifky pres 3 m tL 40 mm

PP

W ab.1 2 365,900

[371 K |5?12Í,1Í1 _8 SSOdxJcSÚRS 2017 02 |I Kladeni dlažby z Kostek drobných z kamene na MC tl 50 nvn 22.200[ 400,001m2

Kladeni dlažby 2 kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spál, s dvojen beraněním a 
m smetením přebytečného materiálu na hrajnfd drobných z kamene, do lože z cementové malty

PP
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Ty J.cena
rczKi

Cenová
soustava

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]p_
"Zvýšené prahy'22,2w rvp 22.200

38 | m [ýbwKJo' kosíka dlazebnt drobná, tutá velikost 0/10 cm II tř 4 821,84 \CS ÚftS2013 02 |2,664 \ I 810,00 |t
výrobky lomařské a kamenické pro komtmikace {kostky daie Bní, krajníky a obrubníky! kostka
dlažební drobná žula (skupina materiálu 1/2) ve(, 8/10 cm sedá tř.ll 
Poznámko k pcioice:
Íf8,9m2

(zvp/8,5n,02

PP

p

w 2,664

3 589,40 CSŮRS 2017 02 |39 K 596211122 Kladeni zámkové daiby komunikaci pro péšl tl 60 mm skupiny 6 pl do 300 m2 m2 27,400 131,00

Kladeni dlažby z betonových zámkových dtaždk komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného d. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojným hutněním, vtbrcvkiim a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnkí tL 60 mm skupiny 6, pro pleehy přes 100 do 500 m2

PP

W W 1 27,400
| 40 | M \ 592452}40 |dtožbo zómková >4x21x6 cm přírodní ] m? 28,770 | 221,00 | 6 358,17 |CS ÚRS 201702

PP dlažba skladebná betonová základní 20x20x6 cm přírodní
bcU‘1,05_______________________________vy 28,770

K 59621222241 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci tt 80 mm skupiny 6 pl do 300 m2 23 638,00 CS ÚRS 201702m2 242,000 139,00

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikaci s ložem z kaněni*? 
těženého nebe drceného tL do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vfbrevkiím a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny 6, pro plechy přes 100 do 300 m2

PP

w vjč ‘vjezd na po2emek‘240,9 
'reliéfní dlažba‘1,1

240,900
1,100w vr

42 | M \592452091 |d/ožbc zómkovd pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm přírodní I m2 j M55| 295,00 340,73
dlaždice betonové dlažba zámkové {ČSN EN 1336) dlažba víbrdlsovaná W5T standardní povrch
(uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarové jednoduchá dlažba KLASIKO pro nevidomé 20 
x 10x6

PP

W vr*i,o$ 1,155
43 | M 592453171 | dlažba zámfavó 21x28x8 cm červenci 310,001 78 412,95 [252.9451712

dUždies bMonové dfežba zámková IÓSN EN 13361 dlažba vtxolbovaná BEST standardní povrch 
(uzavřený hladký povrch) prováděni: pnit-án tvarově jednoduchá dtažba KaftO 20 x 20 x6

PP

w vjč"1.05 252,945
44 | K |599141111 Vyplněni rpár mea silničními dlld živičnou zálivkou 33,900 51,001 1 728.90|CSÚRS 201702m

PP Vyplněni spár mezi silničními dici Jakékoliv tloušťky živičnou zalr.iru
"dle řezáni:- r_1w 33,900

0 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 352 568,79
l 45 | K |912111112 iMontáz zábrany paikovad sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou

Montáž zžPrany parkovad tvaru sloupku do výsky 600 mm se zabetonovMuni patkou

sloupek: parkmucl sklopný, 6 x 6 x 80 cm linkovaný zdUadni, zdmek FAS

2,000 | 474,00| 948,00|CS ÚRS 201702kus
PP

46 | M \749101630 2,0001 2 110,00] 4220.00\CSÚRS20I702kus
PP sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 v 60 cm hrhovaný základ, zámek vložkový

47 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikostí 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 6,000 1 032,00 CS ÚRS 201702172,00

PP Montáž svislá dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
48] M 1404442300 5.000 | 708,00 |znoíkra svislá FeZn NK 500 x 500 mm 3 540,00\CS ÚRS 2017 02 \kus

PP svislá FoZr> NK 500 x 500 rwn
49 | U [404442560 Iznočka svlsld Fe2n NK 500 x 700 mm 852,001 852,00 les IMS 2017 02kus 1,000

PP značka dopravní svisli FeZn Ht 500 x 700 mm

| 50 | K |914511111 [Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového úkladu

js«7I 6,000] 100,001 600.00fCS ÚRS 2Q17Q2
PP

51 ] M 1404452300 |dlOMpek2n 70 - 350 6,0001 503,001 3018,00\cSÚflS20t702kus
PP sloupek 2r 70» 3S0

Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, ilpky
nebo symboly52 K 915131112 m2 12,255 86,00 1 053,93 CS ORS 2017 02

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé
retroreflexní

0,1'(2,5-2,75-4*5,25*2*2.8-2*1 ,0*2*1.0-2.0-0,7-4*1 ,0*2,0*8*0,7-8*0,4-12*1,0*2+2* 
14*1-6*0,7-»4*1 ,0*2*0,4* 2*0,7*6*0,7-6‘1,0»4*2,0-8*0,4-2*2,0-2*0,7*2*1}
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu
prostého

pp

w 12,255

633,60úJ
127S40,80(CS ÚRS 20170253 K 916131213 153,00m

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením leže, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř, C 12/15. do leže z betonuPP
prostého téže značky 
561,5-115,8-156,3w 833,600

|cbrub»Jfc betonový chodníkový 700x75x25 cm54 I M \S92í74600 39 501,53 | cŠúik 201702kus 589,575 67,00
PP obrubník betonový choctiíkový silniční vlbrodsevaný I00xi$x25 

$61,5*1,05

| obrubník betonový zoftroJoJ přírodní Šedá A8Z10/95 50x6x25 cm 
obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x6x25 cm 
Pczncmka k pefežce: 
spotřebo; 2 kas/m

115,8*2*1,05

[obrubník betonový síínřčni nájezdový Standard l00xt$x15 cm
obrubník betonový sflnlcrn nájezdový vKrolhovaný 100x1 Sx! 5 
156,3*1,05

W 589,575
55|m~Js9?( 73140 J »us 8 754,48\cS WS 201702243,180 | 36,00|

PP

p

w 243,180

1 Xj*4,775 [í $7] M '[592174680 10995jÍ]cS MSJ0I7Ó267.00 [
PP cm
W 164,115

T
57 K 916241213 Osazeni obrubníku kamenného stojatého s boční opérou do loze z betonu prostého m 51,100 190,00 9 709,00 CS ÚRS 2017 02

Osazení obrubníku kamenného se zteeirán lože, s vyplněním a zatřením í&r cementovou maltou 
stojatého s boční operou z Betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

PP

|~56 | M 1563802070 krújnlt sllnlini kamenný, žula, MS? 16x20 x 30-80 299,001 16074,24 JcS ÚRS 2017 02 ]53,760m
PP krajník silniční kamenný, žula 16x20 x 30*60 

51,2*1,05w 53,760
Georaříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahů do 30
kN/m 59 K 919721122 m2 2 630,100, 41,00 107834,10 CS ÚRS 2017 02

PP Oeomříž pro stabilizací podkladu tuhá dvouosá 2 polypropylenu, podélré pevnost v tahu 30 kN/m

W g 2 630,100
{Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného ti do 506ĎJ K 1919731121

1 -
33,900 2o.m[ 678,0Ó|CS ÚRS 2017 02 '[mm m i
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Cenová
soustava

Ty J.cena
fCZK]

Pč Kód MJ Množství Cena celkem (CZKjPopisp
Zarovnání styčné plochy poctila du nebo krytu podél vybourané části ko 
plochy živičné U. do 50 mm 
‘dle řezání:* řj

pevněnéPř

W 33,900

61 | K 1919735111 {Řezání stávajícího živeného krytu hl do 50 mm 33,9001 30,00| 1017,00|CS ÚRS 2017 02 |m
Řezání stávajícího Sličného krytu rebo podkladu hloubky do 50 mm 
'dte napojení na přilehlé komunikace.33,9______________

pp
w_řj 33,900

Oprava plodí koleni hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných
krvtedi pl do 2 m2_______________________________________________________

15 200,00 CSÚB2017 0262 K 919794441 kus 33,000 400,00

Úprava ploch kolem hydrantu, šoupat, kanalizačních poklepů a mříží, sleipj apod. v živičných 
krytech jakékoliv tloušťky, Jednotlivá v půdorysná ploše do 2 m2

PP

Poznámka k položce:
pozn.:výdtovd úprava poklopů do nové ntettty uazováy

‘šoupě’15+12 
'šachta' 6*5

p

w 27,000
11,000YY

Přesun sutěD 997 519 538,18
| 63 | K 199722155* [Vodorovná doprava suU ze sypkých materiálů do 1 km t | 1981,265] 30,001 59 437.95 |CS ĎRS 201702

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
na vzdálenost do 1 km

ánim zs sypkých materiálů,
PP

208 032.83|CS ÚRS 201702~1| 64 | K |997221559 I Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy sut) ze sypkých materiálů | t | 29 718,975] 7,00j

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

táním Příplatek k cená za
PP

1981,265*15 Přepočtené koeficientem množství 29 718,975W

I 65 | K 1997221815 I Poplatek za uložeid betonového odpadu na skládce (skládtovné) t | 109,265| 160,00[ 17 482,40|cs ÚRS 2017 02
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonovéhoPP

| 66 | K 1997221845 | Poplatek za uložen) odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t | 573,300| 50,00[ 28 66S,00|CS ÚRS 2017 02
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtuPP

j 67 | K 1997221855 | Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce Iskládkovné) t I 1872,000[ 110,00| 205 92Q,00]cS ÚRS 201702
PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (sklá&ovné) zeminy a kameniva

Přesun hmoto 998 9932,24
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

9 932,24 CS ÚRS 2017 0268 K 998225111 354,723 28,00t

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
dopravni vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 • Etapa 0010
Soupis:

SOOI - Komunikace 
Úroveň 3:

SO 01d - ul. Kounovská - větev D

KSO: CC<2:
Datum:Místo: Praha Koloděje 26.7.2017

Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2

IČ:
DIČ;

Uchazeč: IČ: 18626084
CZ18626084EKIS, spol. sr.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 

Projektant:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 910 525,60
Základ daně 

1 910 525,60
Sa2badaně

21.00%
15,00%

Výie daně 
401 210,38DPH záklackn 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 311 735,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010-Etapa 0010
Soupis:

SOOI • Komunikace
Úroveň 3:

SO 01 d • ul. Kounovská • větev D
Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51. 128 00 Praha 2 
EKIS, spol. sr.o., Náchodská 2421. 19300 Praha 9

Místo: Datum: 26.7.2017
Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 910 525,60 
1 910 016,52H5V - Práce a dodávky HSV

1 • Zemní práce 142 378,14
2 - Sanace zeminy 131 312,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce 400,00
4 - Vodorovné konstrukce 28 969,78
5 • Komunikace 1 067113,86
8- Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

45 138,09
220 729,64

997 - Přesun sutě 267 877,71
998 - Přesun hmot 6096,44

PSV - Práce a dodávky PSV 509,08
711 • Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 509,08
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 -Etapa 0010
Soupis:

SOOI - Kamirrikace
Úroveň 3:

SO Old - ul. Kounovská • větev D 
Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKIS, spd. s r.o.. Náchodská 2421. 193 00 Praha 9

Místo: 26.7.2017Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Cenová
soustava

Ty J.cena
TCZKl

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]
P.

Náklady soupisu celkem 1 910 525,60

Práce a dodávky HSVd HSV 1 910016,52
Zemni prácep 1 142 378,14

1 j K 113106121 | Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic 7£mo| 30.001 399,00|CS ÚRS 201702m2

Rozebráni dlažeb a diku kotmmikací pro pásl, vo2ovek a ploch s přemfetěrén hmot na skládku na 
vzdálenost nebo s naložením na dopravní prostředek komunikaci pro píši s ložem 
z kameniva nebo živice a s výplni sc*ér 2 betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

PP

2 | K |11310722? [Odstranění podtladu pt přes 200 <n2 z kameniva drceného ti 300 mm 13,300| 38,001 505,40 |CS ÚRS 2017 02 |m2
Odstranění podkladů nebo krytů s přemrštěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
S naložením na dopravní prostředek v plose jednotlivé pres 200 m2 Z kameniva hrubého (frčeného, 
o U. vrstvy přes 200 d) 300 mm

PP

3 | K 113107224 I Odstranění poddadu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tt 400 mm 1 165.000 48.00 55 920,00|CS ÚRS 2017 02 1m2
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě pres 200 m2 Z kameniva hrubého (frčeného, 
o U. vrstvy píes 300 do 400 mm

PP

34950,00|CS~ÚRS 2017 02 14 | K |113107242 |odstranéní poďdadu pl přes 200 m2 živičných cl 100 mm I 165,000 30.POjm2
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 žřdčných, o tt. vrstvy pres 50 
do 100 mm

PP

5 | K 1113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 214,000 40,00| 8 560,00r« ÚRS 2017 02m
Vytrhám' obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek t krajníků nebo obnáMiiků stojatýchPP

6 | K 121101102 Isejmutí orníce s přemístěním na vzdálenost do 100 m 118,600 28.00] 3 320,80|CS ÚRS 201702m3
Sejmuti omlce nebo lesní pudy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebeni nebo na 
dočasné Či trvalé skládky se sbžentn, na vzdálenost přes 50 do 1 CO mPP

■plocha sejmuté omlce (stávající 2el.pás):‘S93 
■plocha nově zbudovaného zel.pásu:* 516,2 
gP-VO.2

w szp_1 
w zp_1

593,000
516,200
118,600w

7 | K |132201201 |řtiouben1 ryh i do 2000 mm v hornině tf. 3 objemu do 100 m3 29,4841 300,001 8 845,20|CS ÚRS 2017 02 1m3
Hloubeni zapasených i nezapažených rýh šířky přen 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v homfrté tř. 3 do 100 m3
‘propustek-*8,9*1,04*1 ,S 

PP

W hl 29,434
442,26|CS ÚRS 2017 02 *18 1 K 132201209 |přlplatek za lepivost k hloubeni ryti i do 2000 mmvhomlné tf. 3 29,4841 15,00]n>3

Hloubeni zapažených í nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 9 urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornfré tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost homfr>y tř. 3PP

W hl 29,484
~33,00']’9 | K 1162301101 I Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 118,600 3913,80|CS ÚRS 201702m3

Vodorovné přemístění výkopku neb© sypániny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř, i až 4 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

PP

w ‘mea<teporrie'szp 1 *0,2 118,600 
15.36o] 126.Co| 1 935.3fe|cS ÚRS 201702'!10 | K 1162701105 {vodorovné přemístění do 10000 m výtapku/sypaniny 2 horniny tř. 1 až 4 m3

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypániny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř, 1 až 4 na vzdálenost pros 9 000 do 
10 000 m

PP

"odvoz přebytečné zeminy* opz,1w 15,360

1 536,OojcS ÚRS 201702 |Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypamny z horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 ,
mpfes 10000 m. tOx 1 mS

11 K 162701109 1S3.600 10,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém (fcpravnlm proslfefcu, bez 
naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti 2 horniny tř. 1 až 4 rte vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m

PP

15,360
153,600

w skli
15,36*10 Přepočtené koeficientem množstvíw

] mJ 414.72JČŠÚRS201702 j|Nak1édáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m312[ K 1167101102 15,3601
Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypanlny nakládáni, množství přes 100 
mj, z hornin tř. 1 až 4PP

W op2_1 
W sW

(szp_1-zp_1>*0.2 
15,36 

15,360
15,360

.L“I. 76.80|CS ÚRS 2017 02 I13] K |171201201 | Uloženisypanlny na skládky m3 " 15,360
Uložení sypanfrjy na sklányPP

W skli 15,360
.......... 2 672,32|C3 ÚRS2Q17 02 j[ULK [171201211 [Poplatek za uloženi odpadu ze sypanlny na skládce (skládkovné) 26.112] 110, COt

Uložení sypanlny poplatek za uležení sypanlny na skládce {skládkovné;
skU*1,7

PP
26,112w

[l5_|_K |l74101101 723,98|CS ÚRS 2017 02 ‘| Zásyp jam, jachet rýh nebo kotem objektů sypaninou se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet. rýh 
nebo kolem objektu v těchto vyfcopávkách 
'obsyp propustttrdp‘2-0,3*0,84

 9,526[" 76,Ol]-

PP

w opr 9,526
* •]

3 613,40|CS ÚRS 2017 02 J16 I K 181301113 Rozprostření omlce ti vrstvy do 200 mm pl pres 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 516,200m2 7.00
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TyPČ J.cena
[CZK]

Cenová
soustava

Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]o
Rozprostřeni e urovnáni omicev rovině nebo ve svahu sklonu Po i:S při souvislé plose přes 500
ns2, tl. vrstvy pres 1S0do200mm 
zp.l

PP

W 514,200

17 I K [181411131 Založeni parkového trávníku výjevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 516,200 8,00 4129.60 CS ÚRS 201702

Založeni trávníku ne pádě předem připravené plochy do 1000 mi uýsevem včetně utaženi
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PP

w zp 1 514,200
18 | iH 005724100 josístopmés travní parková 7.743 \ 100,00ks 774,30 |CSt)RS 2017 02PP ostv© směs t/avrd parková

a>1*0,015w 7,743
|~ 19 | K 1181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 j~ 516,200 Tm[ 548,60|CS ÚRS 2017 02 |t

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. i až a bez zhutněni
ZP-1 W 516,200

20 | K |t81951102 |Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 1 316,1001 6.00 7896.60|CS ÚRS 201702m2
Úprava pláně vyrovnánim výškových rozdělí v hornině tř. I až 4 se zhutněním
ab_1 *bd_1+psvzvpvvýčvvr

PP
w

1 316,100

0 2 Sanace zeminy Ol 312.86
21 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapeřené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 393,270 1S,00 5 899,05 CS ÚRS 201702

Odkopávky a prokopávky nezapaženě pro silnice s přemístěním výkopku v přišitých profilech na 
vzdálenost do 15 m nabo s naležením ne dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 mí

'výměna v aktivní žóně komunikace, vjezdů a prak.stáni z IOOk'8'0,3

PP

w odz 393,270

22 I K 1122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 2a lepivost m3 393,270 2,00 786,54 CS ÚRS 201702

Odkopávky a prokopávky nezapaženě pra silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech ne 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 1 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

PP

W odz 393,270
| 23 | K |16230110I [Vodorovné přemístění do 500 mvýkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 393,270 13,00 5 112,51 [CS ÚRS 2017 02 1m3

Vodorovná přemístění výhody nrto sypanlny po suctiu na obvyklém dopravním prostředku, ber
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 2 horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

PP

VV 'mezídepomďodz 393,270
| 24 | k Jřé2701105 Vodorovné přemístěni do 10000 ro výkopku/iypaníny z horniny tř. 1 až 4

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém 4>Dra*nvn prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením Bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost pres 9 000 do 
10 000 m

m3 | 393,270 51, OOj 20 056,77 |CS ÚRS 201702~]

PP

W "odvoz přebytečné zeminy* odz 393,270
Příp(at«V k vodorovnému přemístění výkopku/sypamny 2 horiWny tř. t až 4 ZKD 1000
m pros 10000 m, IQx

25] K 1162701109 m3 3 932,700 4,00 15 730,80 CSÚftS 2017 02

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složenin bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 ne vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých I 000 m

PP

w odz 393,270 
3 932,700

W 393,27*10 'Přepočtené koeficientem množství
26 | K [167101102 nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 393,27oj~ 11.00 4325,97|CS ÚRS 2017 02m3

Nákládání, skládáni a překládáni neutehlého výkopku níbo sypaniny nakládtfi, množství pros 100
m3. z hornin tř, 1 až 4PP

W odz 393,270
27 | K 1171201201 luioženl sypaniny na skládky 393,2701 2,00 786.54[CS ÚRS 201702m3

PP Lkoženi sypanlny na skládky
W 0<fe 393,270

28 | K [l7120~12lT | Poplatek za uloženi odpadu ze sypanlny na skládce (skládkovné) 668,5S9| 22^007 14708,30|CSÚRS 201702t
PP uipženi sypaniny poplatek za uloženi sypanlny na skládce Cskládkovné)

OdT1,7

[Zřízeni vrsory z geotéktltié v rovině nebo ve sklonu do ItS s do6m

Zřízeni vrstvy z geoteztlUe flUraíni, separaini, odvodňovací, pcluanné, výztužné nebo protlerozni
v rovině nebo v© sklonu de 1:5, šířky přes 3 do 6 m

W 668,359
29 | K |213141112 1 310,9001 3ÍČČ[ 3 932.70|cS ÚRS 2017 02~jt>2

PP

w g "separace plané při výměně zeminy* (ah_1 »v)Č«vr*2vp*ps) 1 310,900
30 | M \m21Q5iO | Sfomřiže tříosé my ř. TEhfSAP 77)Ax TK 160 ] J m2 | 1 507,535 [ 7 537,88 |Č5 ÚRS 2017025,00

PP geomříxe tříosé 75 x 4 m 
g'1,15VV

1 507,535
31 [ k |564851111 Podklad ze štěrkodně ŠD tl 150

Pcdklad ze štérkodrti 5ď s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 150
'dte 1007 výměny v aktivní zóně asf .komunikace, vjezdů a park. stání 2x" 2'g

2 621,800 [ 20,00[mm m2 52 4 36,00 [<CS ÚKS 2017 02PP mm
w

2 621,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
| Vyčištění odvodftovadbo přikopu

400,00
iil K |3Í»901111 L.J2. 4Ó,ÓoT10,0001 400,00 |cs Ú« 2017 02 |

PP Vyčištění stok jakékoliv výšky

D _ A___ _____ ____________________

I 33 f K 1451573111 (Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
PP
w lo_______

1*34*7 K *[452311151

Vodorovné konstrukce 28 989,78
„í 747,00- 3 176,99ÍCS ÚRS 2017 02 lm3

leže pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu a pisku e štěrkopísku do 63 mm

lože propustku'18.9‘0,15‘1,5
Podkladní ďěšky z betonu prostáno tř. C 20/25 otevřený výkop

Potfdadni a zajlštbveci konstnéoe z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí,
stoky e drobně objekty z betonu tř. C 20/75

~pod propustek16,6V,9-Q,22.2*0,72*1 ■1*2.5 
(Bedněni podkladních bloků otevřený výkop

áedněni pohledních e zajlšcoveclch konstrukci v otevřeném výkopu hlohů pro potrubí
2'16,6“0,22-4*1,1'0,72»4“2,5'0,72

4,253

7,2471 2 TSO.OoJí _JD?_ ! 19 784,31JČS ÚRS 2017_02_ j
PP

w 7,247

25E*ni5il52!£l rnl T_ 27.672] 340,001 6 008,48 fcS ÚRS 2017 02 |
PP
w

17,672

Ď 5 Komunikace 1 067113,86 ____
249,001 CS ÚRS 2017 CČ ]36 | K ]561121113 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy M2 tl 250 mm m2 J 8,3I»7 íO.OoJ

Zřízeni podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidáni 
poiivz nebe vylepšovnciho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promisenlm a zhutněnen, 
tloušťka po zhutněni 2S0 mm

PP

W zvp 8,300
37] K |564851111 [Podklad ze Štěrkodrté $D tt 150 mm 3 591,0q7cS~ÚRS 201702 j51,300| 70,00]
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PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [C2K]

£
Podklad z* itirkodrtt jo t rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
"dle skladby konstrukce chodníků z bet.dlažby'5,2
'dle skladby konstrukce parkovacích stáni z bet-dlažby* 46,1

pp
w bd.1 5.200

46,100w PS
33 | K |S64861Ht [Podklad ze itérkodrtěŽP tl 200 mm | m2 | I 165,900| 112,00 130 580.80|CS ÚRS 201702*

Podklad ze šlěrkodru So s rozprostřením a zhulnéniin, po zhutněni tl. 200 mm 
'dle skladby konstrukce asl-vozotWHěS.d

PP
w ab l 1 165,900

39 | K [564871111 | Podklad 26 ptértodrté Ž0 tl 250 mm i ni2 90,600| 134,001 12 140,40|C5 ÚRS 201702
Pcxfclad ze štérko^tJ SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni Cl. 250 mm 
vjg*vr

PP
W 90,600

40 | K 1564952111 I Podklad z mechanicky zpevněného kameniva M2K cl ISO mm 46,1001 127.0ÓT 5 aS4,70|C5 ÚRS 201702mž

PcxMad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, 
po zhutněni tL 150 mm

PP

W 46,100J*
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo QXS) tl 70 mm Š přes 3

373 083,00 CS ÚRS 2017 0241 K 565155121 m2 1 165,900 320,00
m
Asfaltový beton vrstva podtladní ACP 14 (obalované kamenivo strednězrnné * 0KS} s rozprostřenkn 
a zhutněnkn v priiiu šířky přes 3 m, po zhutněni tL 70 mm

PP

VV ab 1 1 165,900

42 | K |567122112 Ipodklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 130 mm m2 | 1 165,900 145,00 169 055,50|C5 ÚltS 201702

Poctilad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, & rozprostřením a zhutněním SC C 
t/10 (KSC l|, po zhutněni U. 130 mm

PP

W ab t 1 165,900

I 43 [ K 1567142111 Ipodklad 2 kameniva zpevněného cementem KSC I tl 210 mm 8,300| 225ÍQoT 1 867,50|CS ÚRS 201702tn2

Pc-Ailad ze směsi stmelené cementem SC bez dflatačních spár, s rovrostrerrím a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po Zhutnění tl. 210 mm

PP

W 8,300Zvp
44 | K 1573211111 Postřik ŽMfriý spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 1 165,900 n,oo| 1S 156,70|CSÚRS 201702m2

Postřik spojovad PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v mnostri 0,60 kg/m2PP
W abj 1 165,900

17 488,50|cS ÚRS 2017 02 |4S | K 1573231111 | Postřik žfvKný spojovací ze silniční emulze v nviGŽství do 0,7 kg/m2 j m2 | 1 165,900 15,00|

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze slrlcní emiize, inožstvíO,70kg/iri2PP
ab_1 1 165,900w

Asfaltový beton vrstva cbrusná ACO 11 (ABS) tr. I ti 40 mm * pres 3 m z 
modifikovaného asfaltu________________________

256 498,00 CS ÚRS 2017 0246 K 577134141 m2 1 165,900 220,00

Asfaltový beton vrstva obrusná AC011 (A6S) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu sirky pres 3 m tl. 40 mm

«b.1

PP

1 165,900w

[ 47 | K |Š9124l'ín 3 320,00|CS ÚŘŠ~2017 02 ]j Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm 8,3001 400,00 [m2

Kladeni dlažby z kostek s provedením lože ds tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beranenvn a 
se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do loze z cementově malty

PP

“zvýšené prahy*8,3 8,300w zvp
48 | M [583801230 [kostka dlažební drobná, žula velikost 8/ W cm U tf 0,996 | 1810,01)| 1802,76\CSÚliS20t302t

výrobky lomařshé a kamenické pro kommlkace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka 
dUzebni drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá tř.ll 
Poznámko Ar položce;
Jf*í,5 m2
(Zvp/8, Sl*1,02

PP

P

w 0,996

681,20 CS ÚRS 2017 0249 K 596211122 Kladem' zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2 5.200 131.00m2

Kladení dlažby z betonových zámkových dUzdtc komunikaci pro pési s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tL <±> 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici K. 60 mm skigrfrry 8, pro plochy pres 100 do 300 m2

PP

W bd 1 5,200

50 | U [592453140 dlažbo zdroioud 14x21x6 cm přírodní 1 206,66 \CS ÚK 2017 025,460 221,00m2
dlažba skladebná betonová základní 20x20x6 cm přírodní 
bd 1*1,05

PP
W 5,460

19 001,30 CS ÚRS 2017 0251 K 596212222 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 m2 136,700 139,00

Kladení dlažby z betonových zámkových daždtc pozemních komplikaci 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 ski^íny 8, pro plochy přes 100 do 300 mž

PP

'parkovací stání* ps 
"vjezd na pozemek‘88,4 
'reliéfní dtažha‘2,2

w 46,100
86,400
2,200

tn2_ ’ | * 2,3101 " * 295^00]

W vjc 
W vr

52 | M 1592453Q91 Idfartolámkovápro nevidomé20 x 10x3cmpňrodní 6ÍM5|

dlaždce betonové dlažba zámková (ČSN EN U38> dlažba vibrellsevaná 6£ST standardní povrch 
(uzavřený hladký povrch) provedeni: přírodní tvarově Jednoduchá dlažba KLASIKO pro nevidomé 20 
x 10< 6

PP

W vr*1,05 2,310
13 408,19\C$ ÚRS 201702 ]53 1 M |592453170 |ď/ažbtf zámková 21x28x3 cm přírodní

dlažba skladebná betonová základní 20x20x8 cm přírodní

ps*1.05 
[dtajba ldmkavá 21*28'B cm červená

m2 48,405 277,00 |
PP
W 48405

92,820 J 310,00154 M [592453171 . Lí»?.J 28 774,20 |
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vlbrolbovaná BEST standardní povrch 
(tcavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarové jednoduchá dlažba KÁRO 20 x 20 x 8PP

W víč*1,0S 92,820

11 648^wjcSÚRS 2017 02 J| Rl jol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového Ramena 10,400 i I20,00[m2

Rigol dlážděný do loze z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou
maltou z lomového kamene tl. do 250 mm
2*(2,0‘0,8+2*0,9‘2,0)

Jvyptnění spár mez) silničními dílci živičnou zálivkou 
Vyplnění spár mez) silničními dik! jakékoliv tloušcky živičnou zálivkou
"dle řezání: - ř_1

pp

w 10,400

J m l I 020, Ot>|cS ÚRS 2017 02 ]56] K 1*599141111 20,000
PP

20,000w

D 8 Trubní voděni   
Montáž potrubí z trub T2H s integrovaným těsněním otopný výkop skion do 20 % ON 1 1
400___________________________________  ____  _________ _ ____ 1 m '
Montáž potriAf z trub Železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % 
s Integrovaným těsněním ON 400

45 138,09
iT

8 259,3oJcS ÚRS 2017 02 j57 | K |822392111 18.9001 437,00
1

PP
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PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem JCZKjp
w dp 'Je délky trubbnftio pomustku-19.9 18,900

trouba Z6 hrdlová přímá siranov2domá s integrovaným spojem 77H-Q 40/250 SC O
40X250 cm

58 M 592225390 km 7,787 13 673.97 CSÚRS20I7021 756,00

pp trouba železobetonová hrdlová přímá siranovzčomá s Intonovaným spolem 40X250 cm
(dp/2,SH,03_____________________________W 7,787

59 K 899623141 Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop 15743,10 CSÚRS2017 02m3 8.115 1 940,00

PP Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15
'obetonováni potrubí přípojek'0,5‘dp-3,14-0,15'Q,15'dpw 8,115

60| K |899643111 iBedném pro obetonováni potrubí otevřený výkop 26,460 | 282,00| 7461,72|CS ÚltS 201702m2
PP Bednám pro obetonováni potrLárí v otevřeném výkopu

dp‘2'0,7w 26,460

D 9 Ostatní konstrukce a pržce-bourání 220 729,64
61 K 914111111 Montáž svtsté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 7,000 1 204.00 CS ÚftS 2017 02172,01

PP Montáž svWé dopraví vniky základní velikosti do 1 m2 ofrjln»aml m sloupky nebo konzoly

[znofta dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, Pí,N 700 mm| 62 | M [404440000 1,000 | 808,W[ 808,00 |CStiP5 2017 02kus
pp značka dopravní svislá výstražná Pe2n AI ■ A30, Pí ,P4 700 mm

63 | M \404Í4I010 Jznočko svisli zdkozowí B FeZn JAC 500 tm I kus | 1,000 | 644,00 | 644,00 les ÚRS 201702
PP ka dopravní svislá zákazová 6 FeZn JAC 500 mm

64 | M \404443I60 \2načka svistí FeZn Ufí 500X 300 mm l,OQO\ 597,00| 597,00 |cSt)BS 201702kus
PP značka svislá FeZn UK 500 X 300 mm

65 | M 1404442560 | inaika svistí FeZn UR 500 x 700 m 4,000 1 852,001 3 400,00\CS ÚRS 2017 02km
PP značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm

66 | K [914511111 |Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do totenového základu

600,00|CS ÚRS 2017 02 |6,000 j 100,00|kus
pp

| 67 | U [404452300 s/oupet Zn 70 • 350 | kus T~ 6,0001 503,00 \ 30IB,00\CSŮRS201702
PP ilonsek Zn 70 - 350

Vodorovné dopravní značeni retrorefleitnf bílou barvou přechody pro chodce, šipky 
nebo svmboiv__________________________

68 K 915131112 m2 7,010 602,86 CS ÚRS 20170286,00

Vodorovné dopravní značeni strhané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé 
retro reflexní

PP

w 47,6*0,1*0,25*9 7,010
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu
prostého

69 K 916131213 488,300 74 709,90 CS ÚRS 2017 02153,00m

Osazení slntčního ohrubmku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prošlého tS. C 12/15, do lože z bečenu 
prošlého téže značky 
328,5*73,3*86,5

PP

W 488,300
| 70 | M |592174600 obrubník betono-ý choCnikocj 100x15x25 cm 67,00 [ 23 109,98 \CSÚR520Í702344,925kus

PP obrubník betonový chodníkový slnlčiri vfcroiisovený 100x15x25 on
328,S*1,Q5W 344,925

71 | M 592173140 [obrubník betonový zabředni přírodní lidi ABZ 10195 50x8x25 cm 153,9301 36,00 I 5 541,46 |ČŠ~ito 2017 02 ~|kus
obrubník betonový zahradní přírodní šedi 50x8x25 cm
Poznámko k po/ežee: 
ipct/fbů: 2 kiufm

73,3*2*1,05

P

W 153,930
\72 | M |592174680 obrubník betonový silniini nojeidový Standard 100x15x15 67,00 | 6 085,28 |CS ÚftS 2017 02 \kus 90,825cm

pp obrubník betonový silniční nájezdový vlbroUscvMtý 100x15x15 cm 
86,5*1,05W 90,825

i 73 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 11,200 2128,00 CS ÚRS 201702190,00m

Osazení ebrubofcu kamenného se zřízením loze, i vypínáním a za třen bn spár cementovou malteu 
stojatého s boční operou z totenu prostého tř. C 12/15, do loze z betonu prostého téže značky

PP

74 | M 1583802070 | trojntá silniční kamenný, žida. KS2 16x20 x 30-80 ! m[  11,7601 299,00[ 3516,24 |C5C)W 201702
PP krajník silniční kamenný, zula 16x20 x 3lV 60
W 11,2*1,05 11,760

Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélné pevnost v tahu do 30 
kN/m

75 K 919721122 m2 1 310,900 53 746,90 CS ÚRS 2017 0241.00

PP Geomnz pro stabilizaci podkladu libá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 30 ktí/m

w g 1 310,900
76 | K |919731121 [Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného ti do 50 mm m J 20,000 j 20,00 400,00|CS ÚRS 201702

Zarovnání styčné plochy pokladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevréné 
plochy žMčné tt. do $0 mm

PP

W •dle řezáni:’ ř 1 20,000
| 77 J K jTl973Sl11 | Řezání stávajícího žMČného krytu hl do 50 mm

Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu Moiártiy do 50 mm
'dle napojení na přilehlé konutrikace.;' 20,0 
Úprava ploch kotem hydrantu, loupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných [ 
krytech pl do 2 m2 . ________________________ 1
Úprava ploch kolem hydrantů. Šoupat, kanalizačních poklepá a míížJ, sloifw a pod. v živičných 
krytech jakékoliv tloušťky, Jednotlivé v půdorysné ploše do 2 m2

600,00] CS ÚRS 2017 02~ }L.JP. 20,0001 30,00
PP
w řj 20,000

—i
78 K <919794441 ktc 19,000 7 600,00 CS ÚRS 201702400,001J

PP

Pvznémkc k položce:
potru: výskevé úprovo pokíepú do mrvénkvfeCy vwrty 
šotgjé” 15 

•šachta'4

p

w 15,000
4,000w

79 K 935113111 Osazení odvodňovadbo polymerbetooového žlabu s krycím roštem sirky do 200 mm 1 680,00 |c$ ÚRS 2017 025,600 300,00m

pp Osazení odvodnovaeího žlabu $ krycím restem polymerbetonového šířky do 200 mm
‘žbrs,6w (á 5,600

Ho]m \snz7Óooo.V |žtob odvodňovoci potymerbetenový df. 1,0 m 5,600j 1 200,00_[ 6 720,00 [CS Ú»$ 2013 02 []| kus

tvárníce meUoraěni a pNkopové z polymerlckého betonu žlaby odvodňcvací ACO DftAIN ACO H100 < 
Integrovaný spád dna 5* typ stav,délka x šířka x výška zac. x výška konec 6 100 x 13 x 15,5
xl6cm

PDznémkc k poM<t:
např. ífníovýedModííevecf žlebMonobíock PO, popřs viz, kíudečské schéma *wstí P. r, ro

PP

P

OŽw 5,600
[rořt mústkový dí. 1,0 m, gna/ítovd tvdmd íitina tř,zatíženi 040081 I M 1592270220-1 5,600 |’ kas 600,00 3360,00 |CS ÚRS 20/3 02
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Cenová
soustava

Ty J.cena
ÍCZK1PČ MJ MnožstvíKód Cena celkem [CZK]Popis

p
tvárnice mellerecni a příkopové z polyvnerlckéfco betonu rošty kryoi ACO N100 rošt mustkový * 
^efitová tvárné litina stev.délke x šířka h průřez vtoku 50cm v 12,7cm x493cm2řm, tř.zatiž.PP
C250

5,600W ož

82[ K |966008112 1 Bourání trubního propustku do ON 500 35,OQO| 590,001 20 65Q.OO|CS ÚRS 201702m
Bourání (rubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub PN přes 300 * 500 mm 
‘stávající propustek před vjezdy a před vjezdem do Uice 
P©dzámecká“5,0*1.0-5.0-5.0-19

pp

w 35,000

0 997 Přesun sutě 267 877,71
83 | K 797221S51 [vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km I 019,414 30,00| 30 5B2,42|CS ÚRS 2017 02C

Vodorovné doprava suti bez nalezení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 
na vzdálenost do 1 km

PP

84 | K |997221S59 ]Příplatek ZKP1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 1 t | 15 291,2101 7.00 107 038,47|CS ÚRS 2017 02 j

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za
každý dalsi I započatý 1 km pres 1 km

1019,414*15 Přepočtené koeficientem množství

PP

15 291,210w

l 85 | K 1097221815 j Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce iskládkovnél o 78,170| 16Q.OO| 12 507,20|aÚR5 2017 Q2 |
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce Iskláfrovnél betonového

| 86 | K 1957221845 Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) o 285,4261 50,00] 14 271,30|CS ÚRS 201702
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtuPP

| 87 | K |997221855 [poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 940,712| 110,001 103 478,32 |CS ÚRS 2017 02~
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce Isklidtovné) zeminy a kamenivaPP

t> 998 Přesun hmot 6 096>44
Pretun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným................................................................................................................. ..............

6 096,44 CSÚftS 20170288 K 998225111 217,730 26,00t

Přesun hmot pro komimlkace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo Živičným 
dopravní v2dálerest do 200 m Jakékoliv délky objektu

PP

Práce a dodávky PSVd PSV
0 711

509,08
509,08Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Provedení Izolace proti žemní vlhkosti svislé za studená 2x nátér krystalickou 
hydrottotad____________________________________________________________

114,40 CS ÚRS 2017 0289 K 711112053 2,600 44,00m2

Provedení izolace proti zemni vlhkosti natěredty a tmely za studená na plose svislé 5 
dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolaci

~nátér čela propustfcy'1,3*2 ___ __ ^
|sýžém iyďncrfzoíoáií práškový WATEflfZOL bal. 5 kg

PP

2,600w

90 \ M \24SSi0S00 H j 394J$\C$Úfi$ 2017 02 j4,290 92,00
PP systém hydroizolační práškový bal, 5 kg 

Pezflómie kpoMtf:
Spotřebo: ne d*é vrstvy 1,5 k$tm2
2,6*1,65 Přepočtené koeficientem množství

P

4,290w

Strana 81 z 146

j*3



KRYCÍ LÍŠT SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 -Etapa 0010
Soupis:

SOOI - Komunikace 
Úroveň 3:

SO Ote • ul. Dobřanská • větev E

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: Praha Koloděje 26-7.2017

Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2

IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ; 18626084
CZ18626084EKIS, spol. sr.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 264 286,09
Základ daně 

1 264 286,09
Sazba daně 

21,00* 
15,00*

Výše daně 
265 500,08DPH základě 

snížená 0.00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 529 786,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010-Etapa 0010
Soupis:

$001 - Komunikace
Úroveň 3:

50 01e - ul. Dobřanská • větev E
Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spol. sr.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Misto: Datum: 26-7.2017
Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 264 286,09 
1 264 286,09HSV - Práce a dodávky HSV

1 • Zemní práce 75 263,02
2 - Sanace zeminy 95 752,51
5 - Komunikace 794 724,83
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 136 635,37
997 - Přesun sutě 158 046,84
998 - Přesun hmot 3 863,52
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje

Objekt:

0010 -Etapa 0010

Soupis:

$001 - Komunikace

Úroveň 3:
SO 01e - ul. Dobřanská - větev E

Praha Koloděje

MHMPOTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Místo: Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty Cenová

soustava

J.cena
tCZKI

Pč Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 264 286,09

Práce a dodávky HSVo HSV 1 264 286,09
Zemni práced 1 75 263,02

1 | K |113106121 | Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší 2 betonových nebo kamenných dlaždic 43.500 30.00 1 305.00|CSÚR5 201702m2

Rozebrána dlažeb e dílců komunikací pro pní, vozovek e plech s přemršti nim hmot ne skládku ne 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením ne dopravní prostředek komunikací pro péší * ložem 
2 kameniva nebo žMce a s výplni spár 2 betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

PP

2 I K |1131Q7223 |Odstranění poddadu pt pfes 200 n>2 Z kameniva drceného tl 300 mm 43.500| 38,001 1 6S3.00|CS ÚRS 2017 02m2
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nato 
s naložením na dopravní prostředek v ploše JedneclWě pres 200 m2 z kameniva hrubého drceného, 
o U. vrstvy pres 200 do 300 mm

PP

m2 T ~ TIO.OOqT 34Q80,00|CS ÚRS 2017 02 ~|3 1 K |113107224 Odstranění podkladu p( přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 46,00mm

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše Jednotil*# přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, 
o li. vrstvy pres 300 do 400 mm

PP

21 300,00|cs ÚRS 2Q17Q2~j4 | K |l131Q7242 jOdstraněni podkladu pl pfes 200 m2 živičných tl ICO mm 710,000]' 30,001m2

krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m neboOdstře
s naložením na dopravní prostředek v ploše Jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 
do 100 mm

PP

5 | K 1I32Q2I11 | Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých 40,000 40,001 1 600,00|CS ÚRS 2017 02 |m

Vytrhání obrub s vybouráním lese, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

PP

6 | K 1121101102 Sejmuti' cvníce s přemístěním na vzdálenost do ICO m 38,720 28,00] 1 084,16 |CS ÚRS 201702m3

Sejmutí ©mke nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné cl trvalé skládky se složením, na vzdálenost pres SO do 100 m 
'plocha sejmuté omice (stávající zet.pá$):'193,6 
'plocha nové zbudovaného zel.pá$u:'148,5
«p 1»0,2 

pp

w szpj 
w 2p.1

193,600 
146,$00 
36,720w

1 277.7d|CS ÚŘS20170V17 (K Ji 62301101 | Vodorovně přemístění do 500 m výkopkuf sypanlny i horniny tř, 1 až 4 38,720] 33,00!m3
Vodorovné přemotání výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dspravním prostfediu, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

PP

*m czi deponie'szp r 0,2 36,720w

1 136,52 |CS ÚRS 2017 02~8 |K [l62701105 | Vodorovné praniísténí do 10C00 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 9,020] ' 126,00|m3

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

PP

w ski ‘odvoi přebytečné zemin/ opz 9,020
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 2 horniny tř. 1 až 4 2K0 1000 
m přes 10000m, IQx

902,00 CS ÚRS 2017029 K 162701109 m3 90,200 10,00

Vodo řevné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na ob/yklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 az 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PP

W ski 9,020
90,200W 9,02*10 'Přepočtené koeficientem množství

243,S4]CS ÚRS 2017 02 J101 K 167101102 |Nakládánf výkopku 2 hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 ~i" 9,020[ 27,00|

Nakládáni, skládání a překládám' neu lehlého výkopku nebo sypanlny nakládáni, množství pres 100 
mJ.zhorrrfn tř, 1 ai4

<szp.1*zpj)*0,2

PP

w opz 9,020
9,020W ski

1 i 45,lÓ[cS ÚRS 2017 02[nX.it X171201201 {uložení sypaníny na skládky 9,020; 5]ČÓ[
Uložení sypanlny na skládkyPP

W ski 9,020
[ilT k]t71201211 110,oo[ i‘«6,74jC$ÚRS_2017 02 ’||Pop1atek za uležení odpadu ze sypanlny na skládce (skládkovné) 1S.334J

pp Uložena sypanlny poplatek za uložení sypanlny na skládce ískládkevné}
skl*1,7 1S,334W

1 039,50|CSŮR$ 20170213 K 181301113 Rozprostřeni' omice tl vrstvy do 200 mm pí přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5! m2 146,500 7,00
j1

Rozprostření a urovnání arnice v rovtoé nebo ve svahu sklonu do 1:5 pri souvislé ploše pres 500 
m2, tl. vrstvy přes ISO d) 200 mm

PP

W zpj 146,500
i

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 mž v rovině a ve svahu do 1:5 I m2 1 188.00 CS ÚRS 2017 0214 K 181411131 148,500 8,00|

Založení trávníku na půdě předám připravené plochy do 1000 mž výsevem včetně utažení 
parkového v rovině nebo na svahu de 1:5

PP

148,500w ZP 1

222,«>]cS liRS 201702 Josivo směs travní parková 2,22«X15 | M 1005724100 100,00
osivo směs travní parkováPP

W zp.1*0,01S 2,228

I Til 445,5Ó]cS ÚRS 2017 02 |16 | K~[lg1951101 1 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez 2hutnénf 148,500[ 3,001

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. I až 4 bez zhutněniPP
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TyPČ J.cena
ÍCZK1

Kód Cenové

soustava
Popis MJ Množství Cena celkem (CZK]

w ZP 1 I-18,500
17 | K 181951102 Oprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním I 008.9001 6,00]m2 6 053,40]CS ÚftS 201702

Úprava pláni vyrovnáním výski
ab_l *-bd_1 -ps»zvp+vjc+vr

pp rých rozdílu v hornino tf. | až A se zhutněním
W

1 008,900

O 2 Sanace zeminy
95 752,51

18 I K 1122202202 OAopávky a prokopány nezapažeté pro silnice objemu do 1000 m3 v Komité tř. 3 n>3 286,770 15,00 4 301,55 C$ ÚftS 2017 02

Odtopávky a prgke pávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tr. 3 přes 100 do 1 000 mi

Výměna v aktivní zóně komunikace, vjezdů a park.stáni z 10Qyg*0,3

pp

w odz 236,770

19 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silníce v hornině tř. 3 za lepivost m3 286,770 2,00 573,54 IcS ÚftS 201702

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tr. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

PP

W odz 236,770
20 | K 1162301101 Ivodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tr-1 až 4 286,770] 13,00[m3 3 728,01 fcS ÚftS 2017 02 j

Vodorovná přemístěna výkopku nebo sypaniny po sudiu na obvyklém dopravním prostřenu, bez
naložení výkopku, avšak se složenén bez rozhrnuti z horntoy tr. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

PP

W 'mezideponíe‘odz 236,770
21 | K [162701105 Vodorovné přemBtěni do 10000 m výkopku/sypanftly z horniny tr. 1 až 4 286,770] 51,00]m3 14 625,27 |CS ÚftS 2017 02 ~|

Vodorovná přemrštění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřenu, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornfrry tr. t až 4 na vzdálenost pře* 9 000 do 
lOOOCm

PP

W ‘odvoz přebytečné zeminy* odz 236,770
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tf. 1 ai 4 ZKD1000
m přes 10000 m. 10x

22 K 162701109 m3 2 867,700 4,00 11 470,80|CS ÚftS 201702

Vodorovná přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se slezením bez rozhrnutí z hcrnbiy tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
eeré za každých dalíich i započatých 1 000 m

PP

w odz 286,770 
2 867,700

W 286,77*10 'Přepočtené koeficientem množství
| Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m323 | K 1167101102 286,7701 lT5Ó[m3 3 154,47 |CS ÚftS 201702
Nakládání, skládáni a překládáni neuleMáho výkopku nebo sypaniny nakládáni, množství přes 100
rrú, z Komín tř. 1 až 4PP

w odz 286,770
) 24 | K [l7t201201~ [Uloženi sypaniny na skládky 286,770] T»f S73,54[CS ÚftS 2017021m3

pp Uložení sypaniny na skládty
W odz 286,770

25] K 1571201211 Poplatek ?a uloženi odpadu že sypaniny na skládce (skládkovně) t | 487,509~[ 22,00 10725,20|CS ÚftS 201702
PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (sktádkovné)

0dz*1,7W
487,509

| 26 | K [213141112 |Zrizeni vrstvy 2 geotentilte v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m 9SS,900| 3ÍČň[m2 2 867,701CS ÚBS 201702
Zřízení vrstvy 2 geotextllle filtrační, seperaéni. odvodfovaci, ochrano#, výztužné nebe protíetozni
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky pře 3 do 6 mPP

W g ‘separace pižté při výměně zeminy" lab 1*yjč*vr*zvp) 955,900
27 | M |6?32l05t0 Igeomřife tříosí iMpř.TENMR TrIAx TX ItO 5,00 |m2 1099,2B5 $ 496,43\CSÚRS20t7 02PP gaomříže tříosá 75 * 4 m

ťl.15 w
1 099,285

28 j K |56485111T | Podklad ze Stěrkodrtě fott 150 mm | m2 | 1911,800 20,00| 38 236,00|CS ÚftS 201702
PP Podtlad ze ýtérfcodrti ID s rozprostřením a zhutnánkn, po zhutněni tL ISO

'dle 100* výměny v aktivní 2óně asf.komunikace, vjezdů a park.stáni 2x" 2‘g
mm

W
1 911.800

D 5 Komunikace
794 724.83

29 | K [56112lTl3 | Podklad z mechanicky 2pevněné zeminy MZ ti 250 m2 9,OOP] 30,00[
270,00|CS ÚftS 201702 ]mm

Zřízeni podkladu nebo ochranná vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidáni 
pojivá nebo vylepěovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promíjením a zhutněním, 
tloiátka po zhutněni 250 mm

PP

W IVď 9,000
30 | K ;564851111 [Podklad 2e stěrfeodrtě $0 cl 150

3 710.00|CS ÚBS 201702
53,000] 70,00]mm m2

PP Podklad ze Itěrkodrtl U> s rozprostřením a zhutněnvn. po zhutnění tl. 150
'dle sklady konstrukce chodílku z betdlaiby"53
'dle skladby konstrukce parkovacích nám z bet.dažbv' o

mm
yv 53.000

0,000vv

31 | K [564861111 {Podklad ze itěrkodrtě ŠD U 200 870,9001 112,00 ["mm
97 540.8ČfcS ÚftS »17 02 |m2

PP Podklad ze sterkodtt SD $ rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
‘dle skladby konstrukce asf .vo2ovky“870,9

| Podklad že itěrkodrtě $D tt 250 mm

Podklad ze štěrkodrtf SD s rozprostřením a zhutněním, po zhuuienrtL 250 
v]Č-»vt

Asfaltový beton vrstva podkladní ACPT6"(ěbiÍóvané kamenivo OKS) tl 70 mm i přeš 5

w abj
870,900

32|k [$64871111 76,000[
10184,00105^5 2017 02 I134,001m2

PP mm
W

76,000
33 K 1565155121 *1ml 870,900 320,00| 278 688,00 CSÚRS 201702m

Asfaltový beton vrstva poddadni ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné • OKS) s rozproelřením 
a zhutněrrán v pruhu sirky pfes 3 m, po zhutněni tl. 70 

 abj

| 34 [ K 1567122112___ TŘ»Jk1ad 2 kameniva zpevněného cementem KSC l tli 30 mm

Podklad ze směsí stmeleně cementem $C be2 dfUtaóiích spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
6/10 (KSC I}, po zhutnění tl 130 mm
ab 1

[podklad z kameniva zpevněného cementem KSC 1 tl 210 mm

Potfdad z# směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutněni tl, 210 mm

PP
mm

W
870,900

145.00[
1_26 “°-50[cS Úf02bl7 02 jm2 870,900|

PP

W 870,90035^x1567142111
m2 \ 9,000 | 225, OO] 2 025^00 [CS ÚftS 2017 02 ]

PP
w ZVp 9,000

[ 36 | K [573211111 jPostňk živičný spojovací z asfaltu v množství' do 0,70 kg/m2
Postřik spo (ovaci PS bez posypu kamenivem z asřallu sdnlčňito. v množství 0,60 kiřiňž
ab 1

|pQ«r)fc živičný spojovací ze slintali emulze v množávi do 0,7 kg/m2 
PostřikspojovaciPSb#zposypukameotvem zesilnťoiatnulze. vmnožstv7o,70kg/m2

J-mí" 870.900Í
11321,7Ó]cs ÚftS 2017 02PP !

W
870,900

37l Kj573231"i T. "i2 r 870,900|
U OÓ^SoJČS ÚftS 2017 02

pp
w ab-1 870,900

Strana 84 z 146



Ty Cenová

soustava

J.cena
TCZK1

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]
S

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ASSJ tř. I tl 40 mm i přes Jmi 
modifikovaného asfaltu   191 598.00 CS ÚRS 2017 0238 K 577134141 m2 870,900 220,00

Asfaltový betim vrstva obrusná ACO 11 |ABS| s ro2prostřankn a s« zhutnénim ž modlflkovanátio 
asfaltu v pneu šířky přas 3 m tL 40 mm

PP

W ab 1 870,9W

39 | K |591241111 iKladení dlažby z kostek drobných 2 kamene naMC tl 50 mm in2 [ 9,000| 400,00| 3 600,00|CS ÚRS 2017 02

Kladeni dlažby z kostek s provedením lože do tt. 50 mm, s vyplněnén spár, s dvojím beraněním a 
se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 2 kameře, do lože 2 cementové malty

PP

•gvýsené prah/9W 9,000zvp
I 954,80 CS ÚRÍ 2013 02 || 40 | AI 1583801230 | kostka dlažební drobná, juto vetlkost 6/10 an U tř 1,080 [ f 810,001(

výrobky lomarské a kamenické pro komunftace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky! kostka 
dlažební drobné žula (skitfna materiálu 1/2) vel. B/lOcm žedá tf.ll 
Pcxnámke k položce; 
icS,im2

(Zvpře,5)*1,Ctt______________________________________________________________

PP

P

1,080w

6943,00 C$ÚR$ 20170241 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny i pí do 300 m2K 596211122 m2 53,000 131,00

Kladení <Jaiůy 2 betonových zámkových daždie komunfcací pro pěší s ložem 2 kamenka tíženého 
nebo tčeného tL do 40 mm, » vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tU 60 mm skupiny 6. pro plochy pres 100 do 300 m2

PP

53,000w bd 1

42 | Aí 1592453140 \dlaibo BÍST-KORIO f4x2fx6qn přírodní 55,650 1 221,00 | 12 296,65 |CS ÚHS 201702m2
dlažba skladebná betonová základní 20x20x6 cm přírodní 
bd_n,05_____________________________________

PP
55,650w

10 564,00 CSÚRS20170243 K 596212222 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm ski^iny 6 p( do 300 m2 m2 76,000 139,00

kladení dtažby 2 betonových zámkových dlaždk pozemních komunhad s ložem 2 kameniva 
leženého nebo drceného tl do 50 mm, t vyplnéním spár, s dvojitý 
smetením přebytečného materiálu na krajnkl tl. 60 mm skupiny 8, pro plochy pres 100 do 300 mž

PP ase

W vjc 
W vr

'vjezd na pozemek‘72,5 
'reliéfní daŽba‘3,5

72,500
3,500

44 | M 1592453091 | dfažba BCST-KLASIKO pro nevidomé 20x10x6 cm pftrodnt 3,675 1 295,00]m2 I 084,12
dUždfce betonové dlažba zámková ÍČSN CN19301 dlažba vferollsovaná BEST standardní povrch 
(uzavřený hlrtcý povrch) provedeni; přínrtrí tvarové jednoduchá dlažba KLASIKO pro nevidomé 20 
*10x6

PP

W vtM,05 3,675

| 4$ | M 1592453171 I tífoibú tómkavá 21x28x8 an Červená 3ToIqo7ml 76,125 23 59$, 75

dUždke betonové dlažba zámková (ČSN EN13361 dlažba vferolhevané BEST standartu povrch 
(uzavřeny hlrtrý povrch) provedení: prínrtii tvarové jrtioduchá dlažba KÁRO 20 * 20 * 8
vjé*1,0$

PP

W 76,125

Ostatní konstrukce a práce-bouržntd 9 06 635.37

1 032,00 CS ÚRS 2017 02Moncát svislé dep řasni značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu46 K 914111111 kus 6,000 172.00

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na stoicky nebo konzolyPP

1 47 | AI [404440000 808,00 |CS ÚRS 2017 02 \Iznočftodoprgvnf svisfd rýíCražnó feřn AI • A30, P1.P4 700 mm kus ] 1,0001 808,00[

značka dopravní svislá výsbežná FeZn A1 • A30, P1,P4 700 mmPP

I 48 | M~|404442300 2 124,00 \CS ÚRS 2017 02 ]\2naik0 svislá Fe2n NK 500 x 500 mm kus 1 3.000 1 706,00 \
značka dapravni svislá PeZn HK 500 * 500 mmPP

[ 49 | At |4Q4442560 Iznočfeo svisfd FfZnNR 500x700 mm kus | 2,0001 852,001 1 704,00 |CS ÚRS 20)702
99 značka dopravní svislá FeZn HK 900 * 700 mm

SOQ,00|CS ÚRS 201702|moiIAZ sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 1 5,0Q0j 100,00|50 I K 1914511111

Montáž sloupku dopravních značek délky da 3,5 m do betonového základuPP

51 | M 1404452300 \ sloupek Zn70-350 5,0001 503.001kus 2 515,00 \C5ÚR5 2017 02
PP sloupek 2n 70'350

Vodorovné dopravní značení retrerellexní Mou barvou přechody pro chodce, Šípky
nebo symboly

r
369,80 C$ ÚRS 2017 0252 K 915131112 m2 4,300 86,00

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé 
retroreflexrrí

PP

W 33*0,1*0,25*4 4,300
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opérou do lože z betonu 
prostého

53 305,20 CS ÚRS 2017 0253 « 916131213 348,400 153,00m

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

PP

W 224,3*43,0*81,1 348,400

15 779,51~\Čs ÚRS 201702 !54 | M ~[Š92174600 obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm 235,5151kus 67,00
PP obrubník betonový chodníkový silniční vlbrolisevaný 100*15x25 cm

224,3*1,05

[obrt/bjrfA betonový zahradní přírodní šedá AB210/95 50x8x25

 235,515

1 *"Í'"TT
w

£250,80 ]CS]Ú«S 20>«^ ]55 I M 1592173140 -56,00,cm
obrtámlk betonový zahructoí přírodní sedá 50x6x25 cm 
Poznámko k položce: 
spotřebo; 2 kus/m

43,0*2*1,05  
|obrufwéA betonový silniční nájezdový Stenďard HMxfSxfS cm

PP

P

W 90,300

GE >7?í . . 5 705,89]ČS ÚR5201702 jI 85,155]M 592174688 kus1
obrubník betonový sflrliní nájezdový 
81,1*1,05

PP .15x15cm
W 85,155

CS ÚRS 2017 02 ~157 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože 2 betonu prostého 12,600 190,001 2 394,00m
i

Osazení obrubrriku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže vačky

PP

^955,77 \cŠÚRŠ20l702 158 | M (583882078 \kiajnik sffnlfni kamenný íula,KS216x20 x 30-80 I3,2.30j_ 299,00m
krajník silniční kamenný, Žula 16x20 x 30*80
12,6*1,05 
Geomříž pro stabilizací podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 
W/m

pp
w 13,230

*159 I K <919721122 39191,90 CS ÚftS 2017 02m2 955,900 41,001

PP Oeomhz pro stabilizaci poddadu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 30 kH/m
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TyPČ J.cena
ICZKi

Cenová
soustava

Kód Popis MJ Množství Cena celkem {CZKJp
w 955,900

Iprava ploch kotem hydrantů, Šoupat, poklopů a mřiží nebo sloupů v živičných 
krytech Dl do 2 ml

60 X 9X9794441 kus 10,000 4 000,00 CSÚRS 2017 02400,00

Úprava ploch kolem hydrantů, loupat, kanalizačních poklopů a mříži, sloipú apod. v živičných
kfYtech jakékoliv tloiitky, jednotlivé v půdorysné pkriedo2m2 
Pezndmáe k položce:
pozn.:výifco*d úprota poklopů do nové nlvetery vozovky 
■šoupě'7 
■šachta’ i

pp

p

w 7,000
3,000w

0 997 Přesun sutě 158046,84
01 | K [997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 606.4331 3Q,00| 18 192,99|CS ÚKS 201702t

Vodorovná doprava sutí bez naložení, ala se složená* a s
na vzdálenost do 1 km

ím ze sypkých materiálu.PP

62 I K |997221S59 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t | 9 096.495[ 7,00 63 67S,4?|CS ÚR5 2017 02 |
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Přetek k ceně za
každý další l započatý i km přes I km
606,433*15 Přepočtené koeficientem množství

pp

w 9096,495
63 I K 1997221815 Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce Iskládkovné) 19,2931 160,00| ,88|CS ÚRS 2017 02 |l 3086,

PP Poplatek za uloženi staveimlho odpadu na skládce IsMédkovné) betonového
64 | K |997221845 |Poplatek ža uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce Iskládkovné) t | I73,95Ó[ 50,00| 8 697,50|CSIÍ8S 201702

PP Poplatek 2a uložení stavebního odpadu na skládce Iskládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
65 | K |997221855 | Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce iskládkovné) [ t [ 585,400 110,00 64 394,00|CS ÚRS 2017 02 |

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovné) zeminy a kamenfra

D 998 Přesun hmot 3 863,52
Přesun hmot pro pozemní komunikace i krytem 2 kamene, monolitickým betonovým
nebo živičným

66 K 99822S111 f 37,983 3 863,52 CSÚRS201?02t 28,00

Přesun hmot pro komumkace s krytem z kameniva, m on otřele kým betonovým nebo živičným
dopravní vzdálenost <b 200 m )akékolhr délky objektu

PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010- Etapa 0010
Soupis:

SOOl - Komunikace 
Úroveň 3:

SO01f-chodník I-D2

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: Praha Koloděje 26.7.2017

IČ:Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradské S1,128 00 Praha 2 DIČ:

IČ;Uchazeč: 18626084
CZ18626084DIČ:EKIS, spd. sr.o., Náchodské 2421, 193 00 Praha 9

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 546,54
Základ daně 

139 546,54
Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Výše daně 
29 304.77DPH základní 

snížená 0,00 0.00

Cena $ DPH v CZK 168 851,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 - Etapa 0010
Soupis:

S001 • Komunikace
Úroveň 3:

SOOlf- chodník I-D2
Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKIS. spot. s r.o., Náchodská 2421,193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 139 546,54 
139 546,54HSV • Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 13 944,00
2 - Sanace zeminy 3 666,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce 250,00
5 - Komunikace 77 358,65
9 - Ostatní konstrukce a práee-bourání 8 554,95
997 - Přesun sutě 34 569,50
998 - Přesun hmot 1 203,22
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010- Etapa 0010
Soupis:

SOOI • Komunikace
Úroveň 3:

SO 01f-chodník I-D2

Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r,o., Náchodská 2421,193 00 Praha 9

Oatum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty J.cena
[CZK1

PČ Cenová
soustava

Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]p

Náklady soupisu celkem
139 546,54

Práce a dodávky HSVo HSV 139 546,54
D 1 Zemni práce 13 944,00

| 1 | K [113107224 Odilranžnl podkladu pí přes 200 cn2 z kameniva tkceného ti 400 166,a»| 48,00| 7 968,00|CS ÚRS 2017 02 [m2mm
Odstranění podkladů neb© krytů s přemístěním hmot ne skládku na vzdálemst do 20 m nebo 
s náloženin na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hnilého *cer*ho, 
© tl. vrstvy pres 300 do 400 mm

PP

| 2 I K |mi07242 | Odstraněni poddadu pí přes 200 m2 žvlčných tl 100 | m2 166,OOOj w.ooT 4980,00[CS ÚRS 201702mm
Odstraněni podkladů nebo krytů s přemetením kmet na skládku na vidálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě pres 200 m2 živičných, o tL vrstvy pres $0 
do 100 mm

PP

| 3 | K |l819S1102 Úprava pláně v hornině tr. I až 4 se 2hutněnfm Ifcž.OOO Tóo[ 996.00|CS ÚRS 2017 02 jm2
Úprava pláně v
bd_1*vjř*vr

pp výškových rozdílů v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním
W 166,000

0 2 Sanace zeminy 3 666,22
4 K 122202202 Odtopávky a profcopávky nezapálené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 164,70 CS ÚRS 201702m3 10,980 15.00

Odkopávky a prokop ávky nezasažené pro silníce s přemístěním výkopku v příčných profitech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

"výměna v aktivní zóně komunikace, vje2dů a park.stáni z I00y<v1č*vr)*0,3________

pp

w odz 10,980

5 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 2f,96 CS ÚRS 201702m3 10,980 2,00

Odkopávky a prokopá*ky nezapeřené pro sflnke s přemístěním výkepku v příčných profilech na 
vzdálenost do iS m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tr. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř, 3

PP

W odz 10,980
6 | K 162301101 Vodorovné pfeffllžtěnl do 500 m výkopku/sypanlny 2 horniny tf. 1 až 4

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanfny po suchu na obvyklém dopravním prostredtu, bez 
naležení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tr, 1 až 4 na vzdálenost přes 90 <to 
500 m
'mezi depo nte'od2

1 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypanWy z horniny tr. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku nebe sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tr, i ai 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
lOOOOm

1 T 10,980 13,0p| 142,74|CS ÚRS 201702 1

ff

w 10,980
7 | « (162701105 10,980 51,00| 5S9,98|CS ÚRS 201702mi

PP

VV *1 'odvez přebytečné žeminy* odz 10,980
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tf. 1 až 4 ZKD 1000 T
m přes 10000 ro. lOx  I

8 K 162701109 m3 109,800 439,20 CS ÚRS 2017 024.00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dspravnim prostředku, bez 
naložení výkepku, avšak se složenkn bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně 2a každých dalších í započatých 1 000 m

PP

w edz 10,980
109,800w 10,98*10'Přepočtené koeficientem množství

(Nakládání výkopku i hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

nakládání, skládání a překládáni neuteklého výkopku nebo sypanlny omládáni, rniožstvi pres 100 
mi, z hornin tr. 1 až 4

9 | K |16710H02 1ll0Ó[ 120,7S | CS ÚRS 2017 02m3 10,980

PP

w $U 10,980
| Uleženi sypanlny na skládky10 | K 1171201201 **

21.961ČS ÚRS 20170211 ' m3 [____10,980j 2.oo;
Pí Uložení sypanlny na skladky
W ski 10,980

| Poplatek za uleženi odpadu ze sypanlny na skládce (sklédkovné)11 K 1171201211 4iO,6S;CS ÚRS 201702 ^18.666 22,001t
PP Uk ek za uloženi sypanlny na skládce ískládkevnéi
W skl‘1,7 18,666

]12 I K 1213141112 |Zřízení vrstvy 2 geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m 109,Žo]cSÚRS 20170236,600l 3,00[
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodnovací, ochranné, výztužné nebo prouerozní 
v rovíné nebo ve sklonu do 1:5, šířky pres 3doém 
'separace pláně při výměně zemin/ (vtč*vr)

pp

VV | 36,600
13 1 M |6932105iO [ggpffiřtfg tříosé napf.TENSAfi TríAx 7X160 5,Ď0| 2~10,45~[Čs ÚRS 2017 0242,090 |m2

pp geomnze tříosé 75 x 4 m
n,i5W 42,090

| 14 | K 1564851111 |Podklafl2e5tér1mdrtž5Dtl150 73,200 2Ó,00[ 1 464,CC|CS ÚRS 2017 02mm m2
Podklad ze itěrkoAtt SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 150 mm
‘dle 100% výměny v aktivní zóně vjezdů 2x"2*g

pp
w 73,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 250,00
[vyčištění odvoctiovaciho přikopu15 | K 1359901111 Jio.oooj 25jOQ} 2 50,001 CS ÚRS 2017 02m

pp Vyčištění stok jakékoliv výsky

D 5 Komunikace 77358,65
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Ty J.cena
[CZK1

Cenová
soustava

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celtem [CZK]
P.

16 | K 1564851111 |Podklad ze štérkodrté Sp tl 150 mm 12».400[ 70,00 9 0S8,00|CS ÚRS 2017 02m2
Podklad ze štěrtccdni ŠD s lozpfostíoivmazftutnóflim, po zhutněni II. ISO mm 
"dle skladby konstnAce chodníků z bet.dlažby'f29,4 
"dle skladby honstrukce parkovacích stáni z bet.dlažby*0

pp
w bd_1 129,400

0,000w ps
17 | K |S64871111 [Podklad ze štérkodrté ŽP tl 250 mm 26,600 112,00 4 099,20|CS ÚRS 2017 02m2

Podklad ze štérkodrtt $01 rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm 
yjg*yr__________________________________  _____ _

PP
36,600w

16 951.40 CS ÚRS 20170218 K $06211122 Kladení zámkové dažby komunikaci' pro pěší tl 60 mm skupiny 6 p* do 300 m2 129,400 131,00m2

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždk komunikaci pro pějí s lezem z kameniva těženého 
nebe drceného fl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním s $e smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy pres 100 do 300 m2

pp

129,400W MJ
19j M \$92453140 dlažba zámková 14x21x6 cm přírodní i m2 125,670 221,00 \ 30 027,27 |cs ŮK 2017 02

PP dtazba skladebná betonové základní 20x20x6 cm přírodní 
M_1*1,05_______________________________ 135,870w

5 087,40 CS ÚRS 2017 0220 K 596212222 Kladeni zámkové dlažby pozemnkh komunikaci tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 36,600 139,00m2

Kladení dlažby 2 betonových zámkových dlaždic pozemních kominikacl s lezem 2 kameniva 
teleného nebo drceného tl. do 50 mm, * vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním » se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 6, pro plochy pres 100 do 300 m2

PP

W vjc 
W vr

30.300
6,300

\jezd na p02emek’W,J 
‘reliéfní dtažba"6,3

21 | M 1592453091 Idlažba zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní 6,615 1 295,001 ) 951,43 Im2
dlaždice betonové dUžba zámková (Č$H fH 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch 
(uzavřený hladký povrch! provedení: přírodní tvarově Jednoduchá dlažba KLASIKO pro nevidomé 20
x 10x6 
vr*1,0$

re

w 6,615
22 [ M 1592453171 31,815| 310,001 9 862,65 |I dtaibo zámková 2 1x28x8 cm červená m2

dlaždice betonové dlažba zámková {ČSN EN 1338) dlažba vibroUsovaná BEST standardní povrch
KAR0 20 x 20 x8re {uzavřený hladký povrch) provedeni: prrodní tvarově Jedí

W V3C*1,0$ 31,815
23 | K 1599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou 6,300 51,00 321,30|C$ ÚRS 201702 |m

vyplněniPP rtcními dílci Jakékoliv Uoustky živičnou zálivkou

Ostatní konstrukce a práce-bouránfD 9 8 554,95
24 | K [912111112 | Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou 1,000 | 474,00| 474,00 jcS ÚRS 2017 02 ~|kus

PP Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výsky 800 mm se zabetonovanou patkou
25 [ M 749101630 sloupek parkovací sklopný, 6 » 6 x 80 cm linkovaný základní, zámek FAB 1,00t>| 2 110,00 | 2 f 10,00 |CS ÚRS 201702kus

sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek vložkovýre
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého___________________ __________________________ 3 014,10 CS ÚRS 2017 0226 K 916131213 19,700 153,00m

Osazení silničního obrubníku betonového se Znzenkn lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opérou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože 2 betonu 
prostého táže značky

re

19,700w 13,4*6,3
27 | M |592173140 obrubník betonový zahradní přírodní iedáABZ 10195 50x0x25 cm 28,140 | ’ 36,00 [ l013,04\cSÚřlS20l702kus

o0rubně< betonový zahradní přírodní šedá 50x8x25 cm 
Artndmfco A položce: 
spcfřrbc; 2 kut/m

re

P

28,140w 13,4*2*1,05
28 | M |592I74680 obrubník betonový silniční nájezdový Standord 100x15x15 cm 67,001 443,211 CS ÚRS 201702kus 6,615

obrubnfc betonový silniční nájezdový vibroUsevaný 100x15x15 cm 
6,3*1,05_____________________________________

re
6,615w

Gecmříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá i PP podélná pevnost v tahu do 30 
kN/m________________________________________________________ 1 500,60 CS ÚRS 2017 0229 K 919721122 36,600 41,00m2

re Geomnz pro stabilizaci po4dadu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 3b kN/m

VY 36,600g

Přesun sutěa 997 34 569,50
30 | K [997221551 jvodoroynádoprava suli ze sypkých materiálů do 1 km ]__ t_ T' 132,800] __30,0Č[ 3984,00|CS ÚRS 201702

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale sesloženán a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 
na vzdálenost do 1 kmPP

[ ~3l ]~ ~K *[997221559 I 1 _"f|pňplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy suli ze sypkých materiálů 7,00] 13944,0p|cs ÚRS 2017 02
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým irovnánim Příplatek k ceně za 
každý další J započatý 1 km pres i km 
132,8*15 'Prepcctené koeficientem množství  

pp

1 992,000w
2 033,50 {cS ÚRS 2017 02 i 

14 608,w[« Sltt 20Í7jj2

j Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchu na skládce (skládkovné) 40,6701 so^oj32 I K 1997221845 t
PP Poplatek za uložení stavebmho odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

! »I.r«7221855 {Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t"’T' J32.8w[" 110,oof
Poplatek za uležení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamenivaPP

Přesun hmot» 998 1 203,22
Presiai hmot pro pozemní komunikace i krytem z kámene, monolitickým betonovým 
nebo živičným 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamen**, monolitickým betonovým nebo žMČným 
dopravní vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky objektu

1 203,22jcS ÚRS 2017 0228,00 j34 K 998225111 42,972t

PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 • Etapa 0010
Soupis:

$001 * Komunikace 
Úroveň 3:

SO 01g • chodník II ul. Podzámecká • D2

KSO: CC-CZ:
Datum:Místa Praha Koloděje 26.7.2017

Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2

IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 18626084
CZ18626084EKIS, ípol.sr.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 231 712,52
Základ daně 

231 712.S2
Sazba daně 

21,00* 
15,00*

Výře daně 
48659,63DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 280 372,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 • Etapa 0010
Soupis:

SOOI • Komunikace
Úroveň 3:

SO Olg - chodník II ul. Podzámecká • D2

Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spol. sr.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Misto: Datum; 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu * Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 231 712,52 
231 712,52HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 23 064,40
2 - Sanace zeminy 4 647,89
5 • Komunikace 80 710,95
8- Trubní vedení 12 854,00
9 • Ostatní konstrukce a práce-bouráni 96177,09
997 • Přesun sutě 11 755,13
998 • Přesun hmot 2 503,06
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010-Etapa 0010
Soupis:

SOOI - Komunikace

Úroveň 3:
SO 01g • chodník II ul. Podzámecká - D2

Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spd. sr.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Místo: 26.7.2017Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty J.cena
TCZKl

Cenová
soustava

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]
Ě_

Náklady soupisu celkem 231 712,52

Práce a dodávky HSVo HSV 231 712,52
Zemni prácep 1 23 064,40

| 1 | K 1112101102 I Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm | kus 7.000 | 217.00 f 1 S19.00|cS(lftS 2017 02

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvenou listnatých, průměru kmene pres 300 do 500 mmPP

| 2 | K |113106121 Rozebrání dlažeb kornuilkad pro pěS z betonových nebo kamenných dlaždic j m2 29.000| 3Ó!ÓÓ[ 870.00|cSÚftS 2017 0?

Rozebrání dtažeb a díků komunikaci pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebe s nalezením na dopravní prostředek komunikací pro paši s ložem 
z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

PP

3 | K |t13107223 | Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm ]m2 29,000 38,00 1 102.00 |CS ÚftS 2017 02

Odstranění podkladů nebo krytů s premístěrJm hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s nalezením na dopravní prostředek v plose Jednotlivé pres 200 m2 z kameniva hnitého drceného, 
o U. vrztvy pres 200 do 300 mm

PP

4 | K 1113107232 [Odstraněni podkladu pl přes 200 ro2 z betonu prostého tl 300 [ m2 40,000| 170,00| 6 800.00|CS OftS 2017 02mm

OdstranérJ podkladů nebo krytů s přemetáním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé ples 200 m2 z betonu prostého, o U. vrstvy 
pres 150 do MO mm 
~de stávajících vjezdů*40

pp

w 40,000

5 K 1121101102 f Sednutí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 34,0001 28,00 952,00|CS JRS 2017 02m3

Sejmutí ornlce nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě ie»třebení nebo na 
dočasné <1 trvalé skládky se složením, na vzdálenost pres 50 do 100 mPP

'plocha sejmuté omice (stávající 2el.pés):"170 
'plocha nové zbudovaného zel.pásu:78,4 
szp 1 *0,2

170,000
78,400
34,000

w szp.1 
w zp_1
w

1 122,00 |CS ÚR5 2017 02 ]6 | K 162301101 Jvodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaidny z horniny ti. 1 až 4 m3 | 34,0001 33,00|

Vodorovné přemístěni výfcopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výhopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr. 1 až 4 na vzdálenost pres 50 do 
500 m

PP

W ’merideponle‘gp 1‘0,2 34,000

| 7 | K |l62701105 [Vodorovné přemístění do 10000mvýkopku/sypanlny2 horniny cř. I až4 m3 I 18,320| 126,OÓ| 2 308,32|CS ÚftS 2017 02

Vodorovné přemístěni výfcopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výhopku, avšak se složením bez rozhrnuti z homfriy tr. 1 až 4 na vzdálenost pres 9 000 do
10 000 m

PP

W ski 'odvoz přebytečné zemin/ op2 18,320
Příplatek k voda rovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1« 4 ZKD1000
mpresiOOOOm. 10x 1 832.00 CS ÚftS 2017 02K 1627011098 m3 183,200 10,00

Vodorovné přemístění výfcopku nebo sypantny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výhopku, avšak se složením bez rozhrnutí z tomáty tí, 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších I započatých 1000 m

PP

S»w 18,320
183,20018,32*10 Přepočtené koeficientem množstvíw

| "9'[7 |Í67i'óí7o2 494,64 |CS ÚftS 2017 02 ~|| Waklidám výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 n»3 ir>3 [ 1S, 320 ] 27,001

Nakládání, skládaní a překládáni neiáehlébo výkopku nebo sypanky nakládání, množství přes ICO 
m3, z hornin tr. 1 až 4
(szp_1-zp_1)“0.2

PP

w opa 18,320
18,320sMw

K Ji71201201 | Uložení syparony na skládky m3 [ 18,320; 91,60 |CS ÚRS 2017 02 ]10 5,00j

PP Uloženi sypanlny na skládky
W ski 18,320

I Poplatek za uložení odpadu ze sypanlny na skládce (skládkovné)[llf* [171201211 3 425.84jC5 ÚftS 2017 02110,00!31,144jt
Uloženi sypanlny poplatek za uložení sypanlny na skládce (skládkovné) 
Skl‘1,7

PP
w 21,144

1181301113 Rozprostřeni omice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovlné nebo ve svahu do 1 :SJ m2 j121 X 548,80 |CS ÚRS 2017 0278,400, 7,00!

Rozprostřeni e urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 pN souvislé ploše přes 500 
m2, tt vrstvy pres 150 do 200 mm

ZP 1 
PP

W 78,400

78,400 i 627,20 CS ÚRS 2017 0213 K 181411131 Založení parkového trávníku výjevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 ir>2 8,001

Založení trávníku na půdě předem prlprm 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

né plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženiPP

W ZP-1 78,400

»7,60|CSÚ«20I7Ó2 i14 \M~[Ďbí724UOO [osíwosmésffovnl parková I.I76J 100,001kS
pp osivo směs travní parková

ZP-1 *0,015W  1,176 
m2_[- 78,400[

78,400 
m2 £[[ 169,700!

15 | K |l81951101 Úprava plžněvhodunětí. 1 až 4 bez zhutněni' 3,ÓĎ[ 235,201 CS ÚRS 2017 02
Úprava pláněPP v hornině tr, t až 4 bez zhutněni

W 2P-1

16 | K |181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 6J00[ 1 018,20|CS ÚftS 201702
Úprava pláně vyrovnáním výikoyých rozdílu v hornině tř. 1 oš 4 se zhutněnímpp
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Ty J.ceria
fCZKl

Cenová

soustava

PČ Kód Popis Mi Množství Cena celkem [CZK]P.
w WJ *vjč*vr 169,700

D 2 Sanace zeminy A 647,89

17 K 122202202 Odkopávky a prokopávky rtezapažené pro sliníce objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 13,920 208,80 CS ÚRS 201? 0215,00

Odkopávky a prekopávky netapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebe s naloženen na doprawm prostředek v hornin* tř. 3 pes 100 do i 000 m*

Výměna v aktlvni zóně komunikace, vjezdů a prak.stáni z100%‘g*0,3 _________

pp

w odz 13,920

18 K 122202209 Příplatek k odkopávfcám a prokopávkám pro silnice v hornině tr. 3 za lepivost m3 13,920 27,84 C$ ÚRS 2017022,00

O*opévky a prekopávky nezapaiené pro silnice » přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek  v hornin* ti. i Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tr. 3

PP

W Odz 13,920
19 | K 1162301101 | Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 li,920 13,00 i80,96|cs Prs 201702mi

Vodorovné pi nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tr. 1 až a na vzdálenost pres 50 do 
500 m

PP

W •metidepcrneVdz 13,920
20 | H 1162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopkuřsypjniny z horniny tr. 1 a? 4 mi | 13.920 [ S1,00| 709,92|CSÚHS 201702

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřenu, tez
naloženi výkopku, avšak se složenin bez rozhrnuti 2 horniny lř. I až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

PP

W "odvoz přebytečné zeminy* odz 13,920
Příplatek k vodorovnému přemístění výfcopku/sypanfny z horniny tř. 1 až 4 ZKD1000 
m pres 10000 m, 10x_______

21 K 162701109 m3 139,200 556,80 CS ÚRS 2017024.00

Vodorovné přemrštění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
cen* za každých dalších i započatých 1 000 m

PP

VY odz 13,920
139,200W 13,92*10 Přepočtené koeficientem množství

j22 | K jl67IQ1102 Naklidžnl výkopku z hornin 1/ I až 4 přes 100 mi | m3 153,12|CS ÚRS 2017 02 ]13.9201 11.00|

Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládám, množství přes 100
m3,2 hornin tr. 1 až 4PP

W odz 13,920
| 23 | K 1171201201 1 Uloženi sypaniny na skládky 13,920] 2,00 27,84|CS ÚRS 201702m3» Uleženi sypaniny na sklá£ty

W OdZ 13,920
24 | K 1171201211 | Poplatek za uložení odpacki ze sypaniny na skládce (skládkovné) 23,6641 22,ÓÓ[ 520Í6l[c$ PRS 2017 02t

PP Uloženi sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné)
odz*1,7 W 23,664

| 25 | K |2I3141112 Zřízeni vrstvy z geoKxIHW v rovině nebo ve sklonu do 1:5 i do 6 m 40.400 3,00] 139,20 [ CS ÚRS 201702 |m2
Zřízeni vrstvy 2 geetexUtle filtrační, separacni, edvodňovaci, ochranné, výztužné nebo protlerozni
v rovině nebo ve sklenu do 1:5, sirky pres 3 do 6m

PP

W 'separace pláně pří výměně zeminy" (vjč*vr)g 46,400
26 | M 693210510 Ueomňze tňosémp/.TINSMI TrIAx TX 160 53,3601 5,00 | 266,80 |CS ÚRS 2017 02m2

guamřlže tříosé 75 * 4 m
e‘1.15w 53,300

| 27 | K 1564851111 | Podklad ze Irérkodrté ŠO tt 150 mm~ ( m2 92.800 20.001 1 856,00|CS ÚRS 2017 02
Podklad zokěrkod-tlšbs rozprostronim .zhutněním, po zhutnění tl. 150mm
*dle 10051 výměny v akthmi zóně asi.komunikace, vjezdů a park. stáni 2x*2'g

PP
w 92,800

0 5 Komunikace 80 710,95
28 | K |564851111 [Podklad ze štěriuxfrté Sp ti 150 123,300] 70,00| 8631,00|CS ÚRS 2017 02mu m2

Podklad zu štěrhadrtl ŠO s rozprostřením a 2hutněnkn, po zhutněni ti. 150 mm
"dle skladby konstrukce chodníků z bet.dlažby*123,3 
'dte skladby konstrukce parkovacích stánlz bet-dažby~Q

PP
w bd_1 123,300

0,000w PS

| Podklad ze itérkodrtě !>D tl 250 mm29 K |564871111 i m2 46,400| 112,001 5 196.80jCS ÚRS 2017 02
PP Podkladze ttérkodrti Ibs ro&rostruním a zhutněním, pd zhutněni tl. 250

vjč.vr
mm

VY 46,400
] 30j K |S91241111~ | Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm 360,00|cs ÚRS 2017 020,900 400,pojm2

Kladení dlažby z kostek s provedenfcn lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s drojén beraněním 
se smetením přebytečného materiálu na krajnici cfrobrtých z kamene, do leže 2 cementové malty

aPP

W zvp 1 ‘dláždění kolem vpustí* 0,9 0,900
| 31 | M j5$3301230 dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm fl tř 195,46 |CS ÚRS 2013 02 ]I 8)0,00J0.108

výrobky lomarské a kamenické pro komtmikace (kostky dlažební, krajníky a obrtemíky) kostka 
dUzební drobná žula (skupina materiálu 1/2) veL 6/10 cm šedá tr.ll 
Poznámka k poíeice;
I1« 8,5 m2 
(gYP.1/8,5|*1,Q2

PP

P
w 0,108

.1I 32 I K J4514S9777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC

Podklad nebo lože pod dlažbu (pndlazbu) Příplatek k cenám za každých dalších I započatých 10 
mm tleustky podkladu nebo lože pres 50 mm z cementové malty 
5*zvp 1 

m2 4,500 22,GO| 99,00!« ÚRS 201702

PP

w 4,500

16 152,3o|cS ÚRS 201702 "|33 1 K 596211122 Kladení zámkové dlažby korrunikací pro pěší tl 60 irm skupiny 8 pí do 300 m2 m2 123,300 131,001(
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci 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 krajnicí tl. 60 mm skleny 8, pro plochy přes 100 do 300 m2

PP

W bd.1 123,300
fit dlažba žemlově 14*21x6 cm přírodníM ‘,592453140 28 61L,77jcS ÚRS 2017 02129.465 ] 221,00ml

PP dlažba sklac 
bd 1*1,05

vá základní 20x20*6 cm přírafrií
W 129,465

6 449,6ůfcs ÚRS 20170235 K 596212222 Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci tISOmm skupiny Špádo 300 m2 I is>2 ; 46.400 139,00

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždk pozemních komunfiaci s ložem z kameniva 
těženého nebo (frčeného O. do 50 mm, s vyplněním spár. s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tL 80 mm skupiny 8, pro plochy přes 100 do 300 m2

PP
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Ty J.cena
rCZK)

Cenová
soustava

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
JL
w vjč 
w vr

'vjezd na pozemek'40,8 
'reliéfní dlažba~5,6

40,800
5,600

36 | M [592453091 dlažba zámková pro nevidomé 20 * 10 x 8 cm přírodní m2 | 5,880 [ 295,00 f 734.601
dlaždice betonové dlažba zámkoví (ČSN EN 13381 dlaibj vlbrolhovaná BEST standardní povich 
(uzavřený hladký povrchy provedeni; přírodní tvorové jeilwduchá KLASKO pro nevidomé 20
x 10x6

PC*

5,890W vr‘1,05
|~37 | «|592453171 \dlafbo zdrotovd 2 1x28x8 cm červená m2 1 42,8401 31040\ 12 280,401

dlaždice betonové dlažba zémfcové (ČSN EN 1238) dtašba vlbroltsovaná SEST standardní povrch 
(uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní cvarové Jednoduchá KÁRO 20 x 20 x 8
vjč*t,05

PP

W 42,840

Trubní vedeniD 6 12 854,00
08 j K 1899211114 [Osazení mřížíš rámem hmotnosti nad 150 kg 1,000 600,00[ 60Q,00|CS ÚRS 2017 02kus

PP Osazení litinových mříži» rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti Jednotlivé pres 190 kf
‘litinová houká mříž* 1w 1,000

I 39 | M 552423100 \mrtl litinová s rámem litinová $125 1260x600 mm 1,000 4 430,001 4 430,00 |ciWS 201302kus
výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, resty, vpusti, poklopy mříž struzková s rámem 9 129 
500 x 500 mmPP

| 40 | K 1899211111 |Osazení mňžís rámem hmotností do 50 kg 3,000 | 268,00 864,00[CS ÚftS 2017 02kus
PP Osazeni litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti Jednotlivé do 50 kg

"litinová řlab.mrfnW 3,000
41 [ M 1592277270 litinová ke ílobům BEST 7/10x29x21 6 960,00 [CS ÚRS 2017 02kus 3,000 I 2 320,00

mříž littoové ke Slabin betonovým pro povrchové odvodnění 2/10 x 28 * 21PP

Ostatní konstrukce a práce*bouránio 9 96177,09
860,00 CS ÚRS 2017 0242 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti I m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 5,000 172,00

Montáž svislé dopravní značky záklafrri velikosti da 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzolyPP
~2~I24,00 \CS ÚRS201702 j43 | M 1404442209 spojka svjsfd FeZrt NK 500 x 500 mm 3,000 | 708,001kus

značka dopravní svisli FeZn NK 500 x 500 mmPP
44 \ M \404443m lnaoko svisíó FeZn UK 500X30Ů mm 597,001 597,00 |cs WS 201702 |1,000kus

PP značka svislá Pe2n NK 500X300 mm
[znoflco dopravní yvisíó výstražná FeZnAf • 430, Pt,P4 700 mm | to 1,000 I 808,00 I 508,00 | CS ÚftS 2017 0245 I M 1404440000
Značka dapraviri svislá výstražná FeZn 41 - A30, P1,P4 700 mmPP

46 | IC |9145t111l [Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem I kus 2,000] 100,00| 200,00|CS ÚRS 2017 02 |
Montáž sloupku dapravních značek délky do 3,S m do betonového základuPP

[ -47 [ M ~|404452300 sloupek Zn 70 • 350 I 2,000 [ 503,001 t 006,00 \CS ÚRS 2017 02
PP sloupek Zn 70 - 3W

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 1 
prostého_______________________________________________________ j___™ 25 719.30 CS ÚRS 20170248 K 916131213 168,100 153,00

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením loze, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého % boční operou z betonu prostého tř. C 12/19, do lože z betonu 
prostého téže Značky
1 $4,2*13,9 

PP

W 168,tOO
1 49 I M |592173140 \obrubnlk betonový zahradní přírodní šedá ÁBZ <0/95 50x3x25 on kus f 323,820 36,00 | 11 657,52 |CS WS 2017 02

obriAnik betonový zahradil přírodní šedá 50*8x25 cm 
Poznámko k poJožce: 
spotřeba: 2 kus/m
1$4,2*2*1,0S

PP

P

W 323,820
[ 5t> | AS 592174680 lobrubnlá betonový silnlint nájezdový Standard 100*15x15 cm kus | 14,595 67,00 | 977,87 |CS WS201702

obrrtnik betonový sflnicm nájezdový vibrotisovaný 100x15x15 cm 
13,9*1,0$

PP
W 14,595

GeomfíŽ pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30
kN/tn 1 902,40 CS ÚRS 2017 0251 X 919721122 m2 46,400 41,00

PP Oaomříž pro stabilizaci podkladu líhá drouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 30 kN/m

W 46,4008
9 900,OojcS ÚRS 2017 02..H...:65'“L52 X 935112111 Osazeni příkopového žlabu do betonu tl 100 mm 2 betonových tvárnic š do S00 nvn

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 
100 mm z betonu prostého tr. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mmPP

W ž 22,3*9,8*27,9 60,000
53 | M [592277240 \ilob betonový dvouvrstvý S£ST2LtB II 7/10 » 2fl< 21 kus 3' 225,«»L 49,00 [ 1102S.00jcS ÚRS 2017 02

Žlab betonový dvouvrstvývibrolisovaný pro povrchové odvodtěni 7/10 x 26 x 21 
^0,28*1,05

PP
W 225,000

4 2CD,OojcS ÚRS 2017 02 |54 K 935113111 Osazeni odvodňovadho polymerbe ta nového Žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm 14,000 300,001m

PP Osezení odvodnovactie žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm
‘žb1*žb27,0*7,0............. ............ ................
Iftob odvodňovaci poiymerbetonový df. 1,0 m

w ož
i~Í5~~|~AI 1592270000.1

14,000
kus '][’]” 14,000] I 200,00] féSOO.OdJcS WS2013 02

tvárnice meHoračni a příkopové z polymerlckého betonu Žlaby odvodňovací ACO OftAIN ACO N100 • 
integrovaný spád dna 5% typ stev.délke x šířka x výška zač. x výška konec 6 lOOx U x 15,5 
x 16cm
Poznámko k položce:
nopr. liniový odvodřvvoci zlob Monoblok PO, popis viz. Uoáočtkó schéma vpusti D. 1.10

PP

P

OZw 14,000
8400,Op|«WS2(113 02I Šé]Mj592270220.1 jřžt můstkavý dl. 1,0 m, grafitová tvámi litina tř.zatíženi 0400 [ 'kw'")...... "l4,0úó] 600,00

cvámke molieračni a příkopové z polymerlekého betonu rošty krycí ACO N100 rošt mústkový < 
graíitová tvárná litina stav.délka x šířka x průřez vtoku 50cm x I2,7cm x 493cm2/m, tř.zatiž. 
050

PP

W ot 14,000

Přesun sutěo 997 11 755,13
1 354.65 |CS ÚRÍ"2017 02 ~|57 [ K 1997221551 |vcdorovná doprava sutí ze sypkých mdteriélú do 1 km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slezením a s hrubým urovnánan ze sypkych materiálů, 
na vzdálenost do 1 km

t ~£ 45,155] 30,00

PP

t 677,325 4 741,28fČŠÚRS 2017 02 ||prípfatek ZXO 1 km u vodorovné dopravy suti z, sypkých materiálů 7.0ČJ58 | K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes i kmPP
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Ty J.cena
[CIKj

CenováPČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [C2K]JL ústavaw 45,155'IS 'Přepočtené koeficientem množství 677,325
59 | K [997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovnél 27,3951 160, oo| 4 383,20[CS ÚRS 201702t

PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovnél betonového
60 | K 1997221055 [Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovnél 11,600| 110,00 1 27»,00|CS ÚRS 201702t

PP Poplatek u uloženi sta na skládce feklédccvné) zeminy a kameniva

Přesun hmot0 998 2 503,06
Přesun hmot pro pozemní komulíkace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným__________________________

61 K 998225111 2 503.06 CS ÚRS 2017 0289,395 28,00t

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky otyektuPP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 • Etapa 0010
Soupis:

$002 - Dešťová kanalizace
Úroveň 3:

SO 02a • ul. Kvasirtská

KSO: CC-CZ:
Oatum:Mfsto: Praha Koloděje 26-7.2017

IČ:Zadavatel:
MHMPOTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 DIČ:

IČ:Uchazeč 18626084 
CZ18626084DIČ:EKIS, spol.sr.o.. Náchodská 2421,193 00 Praha 9

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:
Upozornění: Rozsah sanaci, rekonstrukce a oprav kanalizačních stok byl stanoven na základě kamerových 
průzkumů, které byly provedeny před rokem 2010. Projektant upozorňuje, že od této doby mohlo dojít ke 
zhoršení stavu stávající kanalizační sítě, která se nachází v místě stavby, a proto je třeba očekávat, že rozsah 
stavebních prací může být oproti projektu větší v závislostí na rozsahu poškozeni. Projektant doporučuje před 
zahájením stavebních práci provést kamerový průzkum stávajících stok v místě stavby, který je součástí VRN.

Cena bez DPH 2 576 322,37
Základ daně 
2 576 322,37

Sazba daně 
21,00* 
15,00*

Výše daně 
541 027,70DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 117 350,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 • Etapa 0010
Soupis:

S002 - Dešťová kanalizace
Úroveň 3:

SO 02a - ul. Kvasinská
Místo: Praha Koloděje

MHMPOTV, Vyšehradská 51, 128 00Praha 2 
EKIS, spol. s r.o.. Náchodská 2421,193 00 Praha 9

Datum: 26.7,2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu > Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV

2 576 322,37

2 576 322,37
1 - Zemní práce 938 142,78
2 • Zakládání 51 683,76
4 • Vodorovné konstrukce 64 450,51
8 ■ Trubní vedení 1 219 189,59
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 96 000,00
997 • Přesun sutě 32 096,00
998 • Přesun hmot 174 759,73
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 • Etapa 0010
Soupis:

SO02 • Dešťová kanalizace

Úroveň 3:
SO 02a • ul. Kvasinská

Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKIS, spot. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017
Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty J.cena
[CZK]

PČ Cenová
soustava

Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]JL

Náklady soupisu celkem 2 576 322,37

o HSV Práce a dodávky HSV 2 576 322,37
D 1 Zemní práce 938 142,78

K |l1510120r Čerpám' vody na dopravní výšku do 10 m průměrný pfttok do 500 l/min1 j hod | 600,000 57,001 34 200,00|CS ÚRS 201702
pp Čerpán vody na dopravní výšku do 10 m » uvažovaným pr>

"Čerpáni 24 hodin denné~25‘24_______
doSOOl/mln

W 600,000
2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do $00 l/mm den 25,000 1050.00 CSÚftS 20170242,00

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m t uvažovaným poměrným 
přítokem do 500 l/mtn

PP

2 | K |119001401 [Počas.žaJISt.potniri oceí.PN 200irim 9,9001 228,00| 2 257,20 |CS ÚRS 201702m

Dočasné zajištění p nebo vedení ve výkoplšt/ ve stavu I poloze, ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvéšenfcn, prip. s ochranným 
be*ěním, se zřízením a odstraněním za jtštovací konstrukce, s opotřebením hmot potru tri 
ocelového nebo lltlrwého, Jmenovitě světlosti DM do 200

PP

W •stávaíád plynovod:" 1,1*9 9,900
[ 4 | K TTÍ9001411 |Dožasné zajištěni potrifcí betonového, 2B nebo kameninového DN do 200 8,8001 289,001 2 S43,20|CS ÚRS 201702m

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výfcopSd ve stavu i poleze, ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, přip. s echrwným 
bedněním, se zřízením a odstraněním ze jifrovaci konstnAce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí ĎN do 200

PP

W "stáv.vodov. přípojky.1,1 ‘8 8,800
5 \ K |119001412 Dočasné zajištěni potrubí betonového, ŽBnebo kameninového DN do 500 15,400 | 358.poj 5 513.2p|CS ÚRS 2017 02 |m

Dočasné zajištění podzemního potriárf nebo vedení ve výkeptiU ve stavu i poloze , ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to $ podepřenán, vzepřením nebo vyvěšením, přfp, s octvamým 
bedněním, se zřízením a odstraněním za Jtšrovací konstrukce, s opotřebením hmot potněsí 
betonového, kamencového nebo železobetonového, světlosti DN pres 200 do 500 
'kanallzace'f,l»l4

pp

w 15,400

6 K 130001101 Ztížení vykopávky příplatek za blízkost podzem .vedení nebo výbušnin pro lib.tf.hor. m3 328,754 342,00 112 433,87 CS ÚRS 2017 02

Příplatek k cenám Moifcených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni rebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu homfrry 
"z 40&:"0,4*ÍA1 2)

|HloubenírýhŠdo2000mmvhorwtfié tr. 3 objemu do 1000 m3

Hloubeni zap&ženýth í rtezapažených rýh sirky přes 600 do 2 000 mm s irovnánim dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. i přes 100 do 1 COO rrJ
celkový výkop" *J*(d J_1+d+<L2ťhU 
‘odpočet odstraňování povrchu:'
'asf.komunikace:" *Š.l‘íd.l-l*d*d_2)‘Qp 
Mezíš© učet
*navýšerri výkopu o á 5% na šachty:" 0,Q5*A
Součet
At_2"k3
"šířka výkopu:" 1,1 
'průměrná hloubka výkopu:" 2,3 
'délka potrubí DN300r* 236,64-147.02 
‘délka potrubí DN400:‘ 237,7
‘délka potrubí přípojek:*!,0*4,4*3,3*3,8*5,6-2,0*3,2*2,8*1,8*7,8*2,6*2,5-5,4
délka potrubí bourané 320
'délka potrubí přípojek pro svislé napojeni:* 5
tloustka stáv. komunikace:" 0,4
'tloušťka lože"0,15
'obsyp potrubf (0-1 >*O*<0,3*p_1 )-vz1 *d_2*š J'•(0,3+pl-vz
'obsyp potrubí přípojek" (d}*šj*íO,3‘P.J)-vzp
‘vytlačená zemina potrubím hl.řadu DN300:‘3,14*{p.l /2)*(p_l /2l*0_1
‘vytlačená zemina potrubím hl.řadu DN400:'3,14*(p/2»*(p/2)*d_2
Vytlačená zemina potrubím přípojek DN200:"3,14"(p.2/2}*(p_2/2)*d
"koeficient přepočtu hmotností písku*l ,7
"koeficient množství tř. 3*0,5
'koeficient množství iř. 4*0,45
“koeficient množství lř. 5*0,05
■profil potrubí DN300* 0,315
"profil potrubí-přípojek:" 0,2
"profil potrubí DN400" 0,400

|Příplatek 2a lepivost k hloubení rýhTdo 2000 mm v hornině tř. 3 ]

Hloubení zapájených l nezapažených rýh šířky pres 600 do 2000 mm s irovnánim dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 
ht3 1

[Hloubení rýh i do 2000 mm v hornině tf. 4 objemu do 1000 m3 1

Htoibeni zapečených 1 nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádů v hornině tř. 4 přes 100 do 1 0Q0 mi

Al2‘k4
[Příplatek za lepivost k hloiAem rýh š do 2000 mm v hornině tř, 4 I

PP

w  328,754 
m3 J' 410,947T7! »|l32201202 212,00| 87 119,70|CS ÚRS 201702

pp

w a.l 947,536
w
w •164,789

782,747
39,137

821,884
410,942

1,100
2,300

89.620
237,700
47,200

320,000
5,000
0,400
0,150

206,821
24,478
6,981

29,855
1,482
1,700
0,500
0,450
0,050
0,315
0,200
0,400

410,9421

W A
W
W A1.2 
W ht3J 
w ÍJ 
W MJ
w OJ
w o 
w d 
w db 
w d_s 
w tzp 
w tl_P 
w o 
w opi
W V2l 
W V2
W vzp
w kp 
w k3 
w k4 
w k5 
w pj
w Pw2
w p

[ 8 | K )l32201209 2 0S4,71~[CS ÚRS 201702 1)&[m3

pp

w 410,942Cl K 1132301202 *147 569,3~5]CS ÚRS 2017 02 j] 369,848? 399,001m3

pp

w 369,848
JOI K jl3230*209 1 849,24[C5 ÚRS 2017 02m3 [ 369,8481 5,ČČ[
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Ty J.cena
TCZK1

Cenová
soustava

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]
Ě

Htoubeni zapařených I nezapažených rýh ěárky přec 600 do 2 000 mm s urovnáním rhia Co 
předepsaného protnu a spádu v hornině ti. 4 Príplatet. h cenám za lepivost horniny li. 4 
A1 2‘k4

PP

W ht4J 369,848

40272,12[CS ÚRS 2017 02 ~]i 11 | K |132401201 | Hloubeni rýh S do 2000 mm v hornině tř. S i ™3 980,m[41,094

Hlolišeni zapálených 1 nezepažených rýh srky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tr. 5 pro Jakékoliv množství 
Výkop v hornině 5 2 At 2K$

pp*
W ht5 41,094

12| K 1151101102 I Zřízení položivého paženi a rozepřeni scén rýh hl co 4 m | m2 629,3721 73,00 45 944.16|CSÚRS 201702 ~|

Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny sirky rýhy prkozné pro 
Jakoukoliv mezerovftost, Moiéiky <k» 4 mPP

W ZPP (d+d.1J)‘hU‘2 629,372

13 | K |l51101112 Odstranění příložného paženi a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 I 4297372] 20,00 12 587.44|C5ĎRS 201702

Ocbtraněni pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení > uložením materiálu ne vzdálenost 
d» 3 m od kraje výkopu přfložné, hloubky přes 2 do i mPP

W 629,3722PP
14 | K [161101101 |žv1slé přemístěni výkopku z horniny tř. I až 4 hl výkopu Jo 2,5 m m3 I 780,79Q j 37,00 28 889.23|CS ÚRS 201702

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebe do dopravního prostředku z horniny tr. 1 až 4, pří hloubce výkopu přes 1 de 2,5PP

W A1 2*t5 760,790
| 15 | K 1161101151 |Svislé přemístěni výkopku z horniny tr. S až 7 hl výkopu do 2.5 m 41,0941 44,opy 1 806.14 |CS ÚRS 2017 02m3

Svislé přemístění výkopku bez nabženf do dopravní nádoby avšak svypráztfcténírn dopravní nádoby 
na hromadu nebe do dopravního prostředku z horniny iř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5PP
m

ht5 41,094w

16 | K 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 780,790 33,001 25766,07|CS PRS 2017 02 ]m3
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se stolním bez rozhrnutí z horniny tř, I až 4 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

PP

'všechen výkopek na roeadeponH:* Al 2-tit5w 780,790

17 | K 1162301151 •Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. S až 7 do 500 m 42.00] 1 725,95 |CS ÚRS 201702 1m3 41,0941

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřela* bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost pres 50 do 
500 m

PP

‘všechen výkopek na megídeponHfhtSw 41,094 
635,94p| 126.0o[~! 18 | K 162701105 I Vodorovně přemístěni do 10000 m výkopku z hcminy tř. 1 až 4 | m3 80 128,44|C5 ÚBS 201702

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, Bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr. 1 až 4 na vzdálenost pres 9 000 do 
lOOOOm

PP

W sW_1_1 
W $W34

’odvo2 vytlač, zeminy :* Io*o*op1*v2l+vzpvzz_1,0,75 
0,95‘skU_l________________________________ _

669,411
635,940

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD1000 m přes 
10000 m____________________________________________________________________

31 797,00 CSÚftS 20170219 K 162701109 3 179,700m3 10,00

Vodorovné přemrštěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tr. I až 4 na vzdálenost Příplatek k 
cena za každých dalších I započatých 1 000 m 
5'skl34

PP

w 3179,700

20 | K ]162701155 Ivodoromé přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 j 33,4711 176,00 5 890,90|CS ÚRS 2017 02

Vodorovné přemrštění výkopku nebe sypaniny po suchu na 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost pres 9 0000
do 10 000 m

bez
PP

vv skl$ 0,05‘skLU 33,471
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 
m pres 10000 m 2 510,33 CSÚftS 2017 0221 ti 162701159 167,355m3 15,00

Vodorovné přemístím výkopku ras Co sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se s lože nim Bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších l započatých 1000 m 
5*skl5

PP

W  167,355

[ ~m3 ‘1 " 144lÍ49|22 | K [167101102 |NakládánívVhopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 27,00 3 910,92[CS ÚRS 2017 02 |

Nakládání, skládání a překládáni nevleklého výkopku nebo sypantiy nakládání, množství přes 100 
mí, z hornin tr, 1 až4

PP

'výkopek na mezídeponíl pro zásyp* Al_2-skl_f_l 
0,95‘za

W 222 152,473
144,849W

23 ] K p167l0l 152 |Nakládán|výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m 3 7,624| 37,00] 282,Ó9|CS ÚRS 201702m3

Nakládání, skládání a překládáni neuteklého výkopku nebo sypanfcry nakládání, množství přes 100 
m3. z hornin tr. 5 až 7PP

W 0,05*222 7j624 
669.4111[ 24 |~'k' ['171201201 j Uloženi sypaniny na skládky 5^1 3 347!06[ČSÚRS201702

PP Uložení sypaniny na skládry
*L1.1

|Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce Iskládkovné)

w 669.411
i 25]itjl7l20l211 73 635,21 [ífs ÚRS 20Í7 02 ]t T 669,411]

669,411 
490,471 [

Uloženi sypanfeiy poplatek Za uloženi sypaniny na skládce ($klé*ovné)
&KL1-1

pp
w

26*]K Ji?410HW.2 [zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou se 2hutněním 
Zásyp sypán krou z jakékoliv horniny $ uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vytopávkách

76,00]' 37 275,8o[cS ÚRS 2013 02m3
pp

Poznámka k položce;
ve štítní komunjkad předpoklad zásyp zemrnov vhodnou do ckfívní zóny komuníkocc (tfe ÍSN?i 
3050, ČSH76 6I33, ČSH72 tOQ6)

P

‘předpoklad 2pétný zásyp ÍO alt. vhodnou zeminou {využití vykopané zeminy z 25%y.' 
A1 24o-o-op1-v2Vvzp’VZ

w zz_i 490,471

[ “_62Š7J5Í[ 12 507.02 ][ 27 j M [5834417JR \ Zemina '/hodná pro Zásypy. štěrkopísková sjemnozrmu příměsi 20,001t ...J
kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PC* (drobné, hrubé a štěrkodrť) štírkedrtě 
&N£N 13043 frakce 0-32 <Spilll>

Poznámka k položce:
alt zemina vhodné pro zásypy, itírkcpUke*á s Jemnwnov příměsí

PP

P

W zzJ*0,7S‘kp 625,351
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny 2 hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m ód kraje 
vykopu . . 260:00.28 K 175101101 m3 231,299 60137,741

Obsypáni potrubí b«2 prohozeni sypaniny z hornin tr. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 
b»0p1 

PP
w 231,299

293,208

op

[ 29] « ]583372CI20 166,03[ ~~| itárkopteek frakct 0-8 73 136,69~|CS ÚRS 2017 02t
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TyPČ J.cena
fCZKl

Kód Cenová

soustava
Popis MJ Množství' Cena celkem [CZKJ£.

w itěrkcc^r" frakce 0*16
op-kpw

393,208

O 2 Zakládání 51 683,76
Trstivod 2 <řenáinich trubek plastových flexibilních Ď do 100 mni včetně lože
Itl.lOOmni se žtěrkodrti frakce 32-63

30 I K 1212752212 374,520 138,00 51 683,76|CS ÚRS 201702m

TraUxedy z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky e s Jejich obsypete v
průměrném celkovém mnoátvi do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z tnérek plastových ItevftrOnlch 
0 přes 65 do 100 mm

"předpoklady celé déUcehl.řadu swky:'d_1_l-»d*0

pp

w
374,520

0 4 Vodorovné konstrukce 64 450,51
| 31 1 K |451573111 [ Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 61,7961 747,00mJ 46161,61 |C$ ÚRS 201702

PP lože pod potrubí, stoky a drobná objekty v otevřeném výkopu z písku a Štěrkopísku do 63
ícLt 1 ♦d-d.2)*dj>*s 1

mm
W lo 61,796

\ 32 | K 1452311171 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop

Podkladní a zajtštovací konstrukce 2 betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí,
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37 
'dle nových Sacheť14*1,5*1,5*0,15

m3 [ 4,7251 3I4Ó!mT 14 836,S0|CS ÚftS 201702 |
PP

W
4,72S

33 | K |452351101 Isecktém podkladních desek nebo bloků neber sedtového lože otevřený výkop I m2~~f 12,600f 274,00| 3 452,4Q|C5 ÚR5 2017 02 |
Bediěni podklatkiich a zajlitovaejch konstrukci v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loži pod
potrubí, stoky e drobné objekty 
"dle nových !echet'14-4'1,5"0,15

PP

w
12,600

D 8 Trubní vedení
1 219 189,59

341 K |8573I2121 Montáž II ti nových tvarovek jednaosých přírubových otevřený výkop ĎN 150 r-us i 14,000[ 615,00] 8 610,00|cSliRS 2013 02 ]
montáž litinových tvarovek tu potrubí litinovém tlakovém jedmsosých na potrubí z trub
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě ON 150

PP

W "deT2:"4*4*4.2 14,000
35 M 1552532860 troubo přírubové Wtfimvé prdJkoiý epoxid tt.lStym FF DH ISO mm délko 400 mm kus 4,000 19240,00 CS ÚRS 2017024810.00

PP trotfea féřubová litinová práškový epoxid U.ŽSOpm PF DM 150 mm délka 400 mm

36 M 552532890 trouba přírubová litinová práškový epoxid ti.250pm FF ĎN ISO mm délka 600 mm kus 4,000 7630,00 31320,00 CS ÚRS 2017 02
PP trouba přírubová litinová prásko FF ON 46Q mm délka 600 mm

37 M 552532930 troubo přírubová litirxnó práikcný epoxid ti. 250pm FF ON 150 mm délko 1000 mm kus 2,000 8280,00 16 560,00 CS ÚftS 2017 02
PP trouba •i práškový apeatd tl-250pm FF ĎN 150 rmn délka 1000 mm

38 M 552538950 tvarovka přírubová s hrdlem 2 tvárni fffiny,prdškový epoxid, tt.250)im E-kus ONISO kus 4,000 3 130,00 12 520,00 CSÚRS20I702
PP ká pruubová i hrdlem z tvárně litiny, práškový epoxid, tí.250|im EU-kus 0N1501135tVfifO! mm

39 | K |8S7314I21 jMontáž litinových tvarovek odbojných přírubových otevřený výkop DN150 8,000] 811,00kus 6488,00|CS ÚRS 2013 02
Montáž litinových tvarovek na potriáM litinovém tlakovém odbočných na potrubí 2 trub přírubových
v otevřeném výkopu, kanálu naho * Šachtě ĎN 150

PP

W 'dle TZ:*8 8,000

40 I M \552540140 |*oíe/» přírubové 2 tvárné lithypráškový epoxid, tí.250pm FFK-kus ON 150- 45' kus 8.000 5 020,00 40 160,00 CS ÚRS 2017 02
PP koleno přírubová 2 tvárné litiny,práškovýapoxíá, tU50um FFK-kig ĎN 150- AS'

CSĎRS201702I41 I K 1671313121 Montáž potrubí z kanalizačních tni z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 7,800 96,00m 748,80

Montáž kanaltzaemho petnérf z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném
výkopu ve sklonu do 20 % ON 160

PP

W pí ~dle přepojeni k žlabu v komunikaci* 7,8 7,800
42 I M \286102I50 | trubko PVC $N >2 hrdlovaná vodovodní ON 150 x 3m 2,678 | 1 900,00 | 5 088,2P|CSIiB5 201702kus

PP trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní DN 150 0 160 * 6.2 * 6000
Poznámka k poioUe: 
barva modrá 
ÍPŽ/3H.03

[Manipulace na stávající vodovodní sítí

Montáž potrubí 2 plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE
svařených vnějšího prienérv 160 mm

Poznámka k pcicitt:
Přttoika stávojkřbo vodovodu (uprenv uspořádáni) v míst* napojení uí, Viípórft c v
místě k/íitni aUc MdaFmká a hvaslnská

mm

P

W
2,678

] 43 | K [87132112R 40,000 2 00Q,00| 80000,00m
PP

P

44 K 871353121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 S DN 200 52,200 100,00 5 220,00 CSÚRS 201702m
‘ JMontáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým krouživém v otevřeném'

výkopu ve sklonu do 2D % DN 200

*dle potrubí napojení uličních vpusďd*d s 
|trubfai PVC SN12hrdtovonď vodovodní 0W 200 xim '
trubka PVC tlaková hrdtovwá vodovodí DN 200 0 22S x «, 7 * 6000 mm"..................
Poznámka k pefeftt: 
bcrveieott

dpf1,03 

PP

w dpr 52,200
45 f M j 266102210 Aus j 53,766 f 765,001 41_ ^«]CS ÚRS201702PP

p
w

53,766r46 K 1871373121 ,Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300

Montáž kanaUzacmho potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gcenovým kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % DN 315 
d 1 t

ItrubkaPYC SN 12 hrdlovaná vodb vodní 0W 300 x 6m

89.620 104,00 9 320,48 CS UPS 2017 02J.
PP

W
89,620

47 I M 1286f02220 15,885 I i 230,00"[ 49 693,5S~[cSÚffS 201702 \kus
PP Irubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní ON 300 D 315 x 12,1 x 6000 mm

Poznámka k poíoice: 
barvasedá 
(d.1.1 /6,O>*1,03

P

w
15,385

48 K 871393121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % OH 400 237,700 116,00 27 573,20|C$ ÚRS 2017 02m

Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném
výkopu ve sklonu do 20 * DN 400

PP
i

w <L2 237,700
jfřubfco PVC SN 12 hrdlovaná vodovodní DN4Q0x6m

trubky z polyvinytchtortdu tlakové. ČSN EN 1452 vodovodní potrubí PIPE-LIFE PN 10, trhované 
barva šedá DN 300 D3I5 x 12,1 x 6000 mm 
Poznámko k potoice:
Mrvo lede

49 | M \266I02221
5 434,00 | 1221 734,3ŤT40,805

PP i
P
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Ty J.cena Cenová

soustava
PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]

fCZKIP.
w (d 2/6,0)*1,03 40,905

Montáž tvarovek jednookých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený 
vvkopDN150 _______________________________ __

157,00 CSÚRS 2013 0250 K 977313123 kus 1,000 157,00

uontáž tvarovek na potnfcí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150

PF

r< "dle přepojení k žlabu v komunlkacf 1w 1,000

230,00[CSti«201702 |51 I M | juímto kolem Xa/xil/zočnl plazové s hrdlem 150/15' PVC | kus | f.OtW | 230,001
pp odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 110/110/97°

Montáž tvarovek Jednookých na potrubí 2 trub 2 PVC těsněných kroužkem otevřený 
výkop ON 200_________________ ^_______________________________________________

3 690,00 CSÚRS 20130252 K 977353123 kus 23,000 160,00

Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým
kroužkem v otevřeném výkopu jednookých DM 200

"dle poctu na připojených uličních vpustech" 13*5*2 
pp

w 23,000

53 [ M |286119000 kolem kamlnaini plastové s hrdlem 200/15' PVC 13,000 [ 561,001 7 364,00 | CS tím 201702kus
PF koleno kanalizační plastově s hrdlem KG 200x1$'
W 8-5 13,000

| koleno konoiteoční plastové $ hrdlem PVC 200/60* 10,0ÓÓ\54 I M \266I19021 kus 622,00 6220,00
PP trubky z polyvlnylcMoridu kanalizace KG 2000 kolena PPKG8 PPKGS 200x45°
W S*2 10,000

Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený 
výkop. DN 300 _________________________________ _

350,00 CSÚRS2013 0255 K 877373121 kus 1,000 350,00

Montáž tvarovek na potrubí 2 kanalizačních tn±> z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 300

PP

‘dle napojení žalbu v komunikaci* tw 1,000

56 | M 1286114040 j odbočka faneflzoťnf pfosfovd s hrdlem 300/150/45* PVC 1,0001 1360.001 1360,00 |CSÚR$ 70170?kus
ocfcožka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/150/45’PP
Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený 
výkop. ON 300________________._______________________________________________

2 900,00 CS Úft$ 2013 0257 K 877373121 kus 8,000 350,00

Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 300 
'dle počtu vpusti na kanalizaci' 8

PP

w 8,000

58 | M |7a6)l4050 | odbočko kaitolizacní plastová s hrdlem 300/200/45' PVC 8.008 | 2 330,00 \ 18640,00 [CSÚRS 2017 02~jkus
PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200/4$'

Montáž tvarovek odbočných ne potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený 
vykop. ON 400_________________________________________

2 250,00 CSÚRS 2013 0259 K 877393121 kus 5,000 450,00

Montáž tvarhveh na potrubí 2 kanalizačních tnfc z plastu z tvrdého PVC těsněných pianovým 
kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 400

PP

dte počtu vpustí a žlabů na kanalttacf 5w 5,000
60 | M |286H4110 [odbočko kůnoíi2očnl plastová s hrdtem 400/200/4$' PVC 4 360,00 | 21 800,001 CS ÓftS 201702kus 5,000

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/200/45'PP

61 I K [892372121 [Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým 13,0001 872,001 11 336,00|CSÚRS 201702úsek
PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

62 | K j 892381113 [Kamerová prohlídka potrubí 379,5201 50,00] 18 976,00m
PP Kamerová prohtfefca potrubí

d-d.1_1-d_2-<Ls______w 379,520
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno 1 
beton tř. C 25/30 __________________________________________________ I

125 160,00 CS ÚRS 20170263 X 894411121 kus 14,000 8 940,00

2řízenf šachet kanalizačních z betonových diků výšky vst\*ju do 1,50 m s obložením dna betonem 
tř. C 25/30, na potrttt ON pres 200 do 300 
'dte šachet Dl -DŠ13:~ 14

PP

w 14,000
sksví betonová s ocelová se stupadiy *P£ povlakem T8$*<2 1000/500/120 SP 
100x50x12 cm_____________________  __ ___________ 14320,00 CSÚRS 2017 0264 M S92241610 kus 8,000 T 790,00

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm 
1+I+1+1.M+U1W 8,000

i skruž betonová $ ocelová se stupodfy »PE povlakem 7BS*Q 1000/1000/120 SP
100x100x12 cm

24 800.00 |CS WW 20T7 0265 M 1592241620 9,000kus i 3 100,00;
skruž kanalizační s ocelovými stupadlylOOx 100 x I2cm 
1.*,1.1.1*1*1*1

PP
W 8,000

skmi betonová s ocelová se stupodiy *PC povlakem TG$<11000/250/120 SP 
100x25x12 cm 7 770,00 CSÚRS 2017 0266 M 592241600 kus 7,000 1 110,00

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 2$ x 12 cm 
1*1-1*1-1*1-1W 7,000

[prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 800/60/150 469,001 5 623,00 \CS l)RS 20170267 I M [59224)750 kus 12,000
prstenec betonový vyrovnávací $2,5x6x12 cm 
2*1»2-2*2-t*2

PP
W 12,000

68 | M \S9224176R \ prstenec betonový vyrovnávací nw-Q 600/80/150 7,0001kus 499,00 3 493,00

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní Uchtice (betonově a železobetonové} šachty pro 
odpadní kanily a potrubí uležená v zemi prstenec vyrovnávací T9W»Q 625/90/120 62,5 x 8 x 12

PP

w 1-1*1-t*1-2 7,000
! 69 [« [592241770 2 12Q,0t>1ČS ÚŘ$ 201702| wtfrrw betonový vyrovnávací TW-Q 800/100/150 

prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm 
2-1-1

jďěškabetonová3ákiytová 78241100(800,1/200 
prefabrikáty pro vstupní šachty a <frenážni šachrice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí liožená v zemi deska zákrytová TZK-Q.1 100*80/17 100/90 x 16,5 

| dno betonově jachty kmallsainl pflmé TBZ-Q. 100/800 
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x90x50 cm 

| dno betonově jachty fcono/fzočnf přímé 782»Q 1000/700

prefabrikáty pro vstupní šachty a dranážní šachtlce (betorové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uležená v zemi dne šachty kanalizační přímé V . průměr odtoku T92>Q.1 
100/60 V maix.40 100 / 60 x 40

4,0001 "530.QĎJkus
PP
W 4,000

.... 4396O,O0j7°Y.M 14,000 | 3 140,«]

PP

[7l]_íi 1592243380 II6870,ÓO|CSÚRS20I702 | 

9 650,00

kus 13,000 I 8 990,00
PP

1,0001 9 650,00172 I M [592243379 kus

PP

[ WJ "ííjOOO].......988,001 11 856.00|CS ÚftŠ 2017 02 jZřfteni vpusti kanalizační uliční z betonových dilců typ UV 50 normální73 | K |895941111

Zří&ní vpisu kanaltzační Jícní z betonových díků typ UV-50 normální 
"UV1-UV14:"12

PP
W 12,000

74 M 592228500 6952,00 CSÚRS201702dno betonové pro MM vpusť s výtokavým otvorem T5V*Q450/330/ la 4$x33x$ cm kus 12,000 5 71,00
,-j

PP fro betonmě pro ullcni vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm

[skruž betonová pro MM vpusť horní TgV-Q. 450/ 555/ 5d, 45x55x5 cm 12,0001~ 592,OOj 7 104,00 |CS1)RS20)702 ]75 | AI |592238S80 kus
skruž betonová pro uliční vpust horní 45 x 57 x 5 cmPP

2 796,00 CSÚRS20170276 M 592238640 prstenec betonový pro utlíní vpust vyrovnávocí 7řV'Q 390/60/ 10a. 39x6x5 cm kus 12,000 233,00

PP prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

Strana 99 z 146



Ty J.cena
ÍCZKi

CenováPČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]Ě soustava
77 | M 1592238740 Itoipoilnlt. C3 DIN <052, vysoký, pro mu 500/300 563,00 6 756,00 [CS (ft?S 2017 02tas 13,000

PP kol vysoký pro ultčrl vpaBtl, žirově zinkovaný plech.pro rám 500/100
| 7» | M \592233760 \rám zabetonovaný DIN 19583-9 5001500 mm 12,000 | I 040,00 | 12 4t0.O0\CSÚK20<7Q2kus

pp rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm
| 79 | U [592238780 \mfilM1MM0m 19533-13, 500/500mm IS 720,00\CSÚRS 2017 02~\I l«g | 12,000 > $60,00 \ V

PP mříž noc ková pro alžní vpusti 50Q/S0Q mm

80 K 899103111 Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 k? 8 134,00 CS ÚRS 2013 02kus 14,000 $81,00
PP Osazení poklopů Hlínových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivé pres 100 do 150 kg

"D§1-0§13:'14_______w 14,000
poklop Šachtový $ rámem DN600/800 třída 0 400, BHupton s odvětráním, bez zámku 
*e znakem Praiská kanaUzoce_________________________

6i M 552414140 120 120,00 CSÚRS201702kus 14,000 8 580,00
PP poklep šachtový s rámem DH600 třída D 400, s odvětráním se znakem Pražská kanalizace

0 9 Ostatní konstrukce a práce-booráni 96 000,00
82 | K |969021138 | Vybouráni kanalizačního potrubí PN do 400 vč.iachet j m l 320.000 f 300,001 96 000,<»|

PP Vybouráni kanalizačního potrubí ON do 300 mm
W db 320,000

0 997 Přesun sutě 32096,00
83 | K |997221551 [Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 108,800 3o7oo| 3 264.00|cs ÚRS 2017 02t

Vodorovná doprava suti b«2 naložení, ale se složenin a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 
rva vzdálenost do 1 kmPP

84 l K |897221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů, 5x I 632,000] 7,00| 11 424,00[CS ÚRS 201702t
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složenin a s hrubým trovnámm Příplatek k ceně za
každý další 1 započatý 1 km přes 1 km
108,8*1 $ Přepočtené koeficientem množství

pp

w 1 632,000
85 | K 1997221815 [Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 1 t [ 108,8001 160,00) 17 408,00 |CS ÚRS 2017 02

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

o 998 Přesun hmot 174 759,73
86 | K [998276101 | Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop

Přesun kmet pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebe sklotemlnálových pro 
vodovody nebo kanaltzeee v otevřeném vykopu dopravní vzdálenost do iSm

252,00[ 174 759.73|CS ÚRS 2017 02693.491t

PP
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KRYCÍ LIST SOUPISUv

Stavba:
TV Koloděje

Objekt:
0010 -Etapa 0010

Soupis:
S002 - Deltová kanalizace 

Úroveň 3:

SO 02b • ul. Dobřanská

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.7.2017Praha Koloděje

lč:Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 DIČ:

lč:Uchazeč: 18626084
CZ18626084DIČ:EKIS, spol. s r.o.. Náchodská 2421. 193 00 Praha 9

lč:Projektant:
DIČ:

Poznámka:
Upozorněni: Rozsah sanací, rekonstrukce a oprav kanalizačních stok byl stanoven na základě kamerových 
průzkumů, které byly provedeny před rokem 2010. Projektant upozorňuje, že od této doby mohlo dojít ke 
zhoršení stavu stávající kanalizační sítě, která se nachází v místě stavby, a proto je třeba očekávat, že rozsah 
stavebních prací může být oproti projektu větší v závislosti na rozsahu poškození. Projektant doporučuje před 
zahájením stavebních prací provést kamerový průzkum stávajících stok v místě stavby, který je součástí VRN,

Cena bez DPH 960 256,10
Základ daně 

960 256.10
Sazba daně 

21,OCR 
15,00*

Výše daně 
201 653,78DPH záklatM 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 161 909,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010- Etapa 0010
Soupis:

S002 • Deltová kanalizace
Úroveň 3:

SO 02b - ul. Dobřanská
Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

26.7.2017Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 960 256,10
HSV • Práce a dodávky HSV 960 256,10

1 • Zemní práce 179 011,45
4 ■ Vodorovné konstrukce 24 980,93
8- Trubní vedení 685 657,59
9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 262,80
997 - Přesun suté 5951,63
998 • Přesun hmot 34 391,70
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 -Etapa 0010
Soupis:

S002 • Deltová kanalizace

Úroveň 3:
SO 02b • lil. Dobranská

Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spoi. sr.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017
Zadavatel;
Uchazeč:

Projektant:

Ty J.cena
fCZKl

Cenová
soustava

Pč Kód Popis MJ Množství Cena celkem [C2K]p

Náklady soupisu celkem 960 256,10

Práce a dodávky HSVp HSV 960 256,10
o 1 Zemni práce 179 011,45

K |l19001401 | Počas.zajižt.potrubi ocel. ON 200irm 3.300j 228,00 752,40|CS ÚRS 2017 02m

Dočasné zajíkáni podzemního potrubí nebo vrtěni ve výkoptki «e stavu i poloze, ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, príp. s ochranným 
be*ěrím, se zřízením a odstraněním za jtirovací konstrukce, $ opotřebením hmot potrubí 
ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DM do 200

PP

W 'stávající plynovod:' 3,300
[ 2 | K~|l19001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ZSnebo kameninového DN do 200 4,400 289,00| 1 271,60|CS ÚRS 201702m

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vrtaní ve výfcoplstí ve stavu \ poloze , ve kterých byla 
na začátku zemních před a to s podepřením, vzepřenbi nebo vyvěšením, příp. » ©chramým 
bedněním, m zřízením a odstraněním ze jisrov&eí konstnéice, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DN do 200

PP

W •$tiv.vodov. přípojky, 1, f {i +1 »1 * 1) 4,400
3 | K |lf9001412 | Dočasné zaJHténl potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 7,7001 358.001 2 736.601CS ÚRS 2017 02 |m

Dočasné zajištěni po&amniho potnbi nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 
na začátku zemních svaci a to s podepřenkn, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ocřeararým 
bedněním, se zrhenim a odstraněním za Jišravaci konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kaméntmého nebo železobetonového, svétlostl DN pres 200 do 500 
"kanalizace"! ,1*|1«|*1.|*1*1*1)_____________

PP

w 7,700

4 K 130001101 Ztížení vykopávky příplatek za blízkost podzemívedení nebo výbušnin pro lib. tf.bor. m3 54,926 342,00 18 784,69 CS ÚRS 2017 02

Příplatek k cenám hloubených vykopévek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny 
"z405i:"0,4"(A1 2)

PP
w 54,92b

5 | K |l32201202 [Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tr. 3 objemu do 1000 m3 68,6571 212.00 [ 14555,28|CS ÚRS 201702m3
Hloubeni zapažených i nezapežených rýh šířky přes 600 da 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného prořllu a spádu v hornině tr. 3 přes 100 do 1 000 m3 
"celkový výkop" š_V|<JJ *d)"hl_1 
"odpočet odstraňování povrchů:"
"asf.komunikace:" -š_i,{d_1*d)*tzp 
Mezísoučet

"navýšení výkopu o á 5* na šachty:" 0,05"A
Součet
A1_2"k3
"šířka výkopu:" 1,1
"průměrná hloubka výkopu:" 1,84
"délka potrubí nového (sanované-nové):" 65,7*6,66
"délka potrubí vtožkovaného:" 87,94
"délka potrubí přípojek:" 2.6*3.0*4,6
"délka potrubí bourané'65,7
"délka potrubí přípojek pro svislé nápojem:* 0
"Uouštka stáv. komunikace:" 0.4
"tlouštka lože‘0,15
"obsyp potrubí" M_t)-šJ"(0,3*pJ|-v71
"obsyp potrubí přípojek" (d)"š.1"|0,3*p.2)-vzp
"vytlačené zemina potrubím Kl.řadu DN300:"3,14,(p_1/2)‘(p_1/2)"d_t
■vytlačené zemina potrubím přípojek DN200:"3,14"(p_2/2)"(p_2/2)"d
"koeficient přepočtu hmotnosti písku"!, 7
"koeficient množství tř.3"0,5
"koeficient množství tř.4"0,45
"koeficient množství' tř.5"0,05
"profil potrubí sanovaného" 0,315
"profil potrutoí-připolek:" 0,2 

| Příplatek za lepivost k hloubení rýh š de 2000 mm v hornině tř. 3

pp

w a_1 167,101
w
w -36,326

130,775
6,539

137,314
68,657

1,100
1,840

72,360
87,940
10,200
65,700
0,000
0,400
0,150

43.316
5,290
5,636
0,320
1,700
0,500
0,450
0,050
0.315
0,200

W A
W
w A1_2 
w ht3_1
w Š_1
w hl_1 
w d_1 
w d_2 
w d 
w db 
w d_s 
vv tzp 
w tLp 
vv o 
w opi 
w vz1
w vzp
w kp 
w k3 
w k4 
w k5
W p_1 
w p 2

i 6 | K {732201209 68,657 343,29[CS ÚRS 201702i. JH?_
Hloitení zapaŽenýdi i nezasažených rýh šířky přes 600 dg 2 OQO mm s urovnáním dna do 
předepsaného profHu a spádu v hornině tr. 3 Příplatek k ceiwn za lepivost horniny tr. 3
hU t

[Hloubení rýh $ do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 mi

Hloubení zapažených i režapazených rýh sirky přes 600 do 2 000 mm % irovrtárrán dna do 
předepsaného profilu a spádu v horntoé tf, 4 pres 100 dc 1 000 mi

A1 2‘k4  
[Příplatek 2a lepivost fc hloubeni rýh i do 2000 mm v hornině tř. 4
Hloubení zapažených i nezasažených rýh sirky přes 600 do 2 000 nwi s 
předepsaného profilu a spádu v hornin* tf, 4 Příplatek k cenám za lepivost torrriny tř. 4 
A1 Tk4

| Hloubem rýh i do 2000 mm v hornině tř. 5
Hloubeni zapasených i nezapálených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s irovnánim dna do 
předepsaného profilu a spádu % použitím trhavin « homlné tf. 5 pro Jakékoliv množství 
'výkOD v hornině 5 z 5%:' AI 2*k5

PP

w 63,657
7 | K 1132301202 399, ooj 24654,6Í]csijRS20t702m3 61,794

PP

W 61,791
fa | K 1132301209 T "i 61,7911 308,961 CS ÚRS 2017 02 ]

4oPP

w ht4 1 61,791
9 | K |132401201 6,8661 980jwf 6 728,ň8|c$ ÚRS 2017 02m3

PP

w ht5 6,866
| 10 I K |l$t 101102 ] Zřízeni pffložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 73^00[303,8211 22 178,93 |CS ÚŘŠ 2017 02m2
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Ty J.cena

[CZK1

Cenová

soustava
Pč Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem (CZKJ

p
Zřízení paženi n rozepřeni scén rýh pra podzemní vedeni pro vlechny šířky ryby priložné pro 
lahoiAolív mezeravitoyt, hloubky do 4 m
(d»<Linn r2

pp

w 303,821zpp

II | K |151101112 | Odstranění priložného paženi a rozepřeni stěn týh N do 4 m m2 1 303,821 20,Op] 6 076.42|CS ÚRS 2017 02

Odstraněn' paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s úloze rum materiálu na vzdálenost 
do 3 m od hraje výkopu pnložné, hloubky přes 2 do 4 mPP

w 303,821ZPP
12 | K 161101101 | Svislé přemístěni výhopku z horniny tr. 1 až 4 ht výkopu do 2,S m m3 | 130,448 37,00 4 826.58|CS ÚRS 2017 02

Svhlé přembtíml výhopku bez naloženi do dopravní rádoby avšah s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravmho prostfedw z horniny tr. 1 až 4, pí! Mcubce výhopu pres 1 do 2.5PP
m

130,448w A1 2-ht5
13 I K |l61101151 Svislé přemrštěni výkcpku z horniny tr. 5 až 7 hl vykopu do 2,5 m 6,8661 44,001 3Q2,io|cs Prs 201702m3

Svislá premis táni výhopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprá2dněnfcn dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z hornkiy tr, 5 až 7. při hloubce výkopu pres 1 do 2,5PP
m

ht5 6,866w

j'"ÍTf'k 1162301101 Vodorovné přemístěni do 300 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 ař 4 130,4481 33,00| 4 304,78[CS ÚRS 2017 02m3

Vodorovné přemístění výhopku nebo sypaniny po sudtu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složenkn bez rozhrnutí z hornkry tř, 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

PP

“všechen vý kopek na megdeponil:' Al 2-ht5 130,448w
15 | K ]162301151 I Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m [ mi 6,866] 42,00 288,37|CS ÚRS 2017 02

Vodorovné přemístím výhopku nebo sypaniny po suchu neobvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost pres 50 do 
500 m

PP

•yžedien výkope* na meadeponil:~ht5w 6,866

16 | K [162701105 | Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Z14,0301 126,00 14 367,78 |CS ÚRS 201702m3
Vodorovné přemístím výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výhopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr. 1 až 4 ne vzdálenost pres 9 000 do 
10 000 m

PP

W skl„1J 
W $k!34

'odvoz vytlač, zeminy Io*o*op1-»vz1-»vzp*zz_1*0,75 
0,9S*skL1_1____________ _

120,032
114,030

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku 2 horniny tř. 1 až 4IKD1000 m přes 
10000 m____________________________________________________________________

5 701.50 CS ÚRS 2017 0217 K 162701109 570,150 10,00m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšah se složením bez rozhrnutí z horniny tr, i až 4 na vzdálenost Příplatek h 
sně za každých dalších i započatých 1 OCO m
S*skl34 

PP

w 570,150

18 1 K 1162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 3 až 7 6.002| 176~,00| 1 056,3S|CS ÚRS 2017 02m3
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřenu, bez 
naloženi výkopku, avšah se složením bez rozhrnutí z horniny tř, 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000
do 10 000 m

PP

W sk(5 0,QS**L1_1 6,002
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 
m přes 10000 m_______________________________________________________________

450,15 CS ÚRS 20170219 K 162701159 30.010 15,00fll3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředni, bez 
naložení výhopku, avšah se složením bez rozhrnutí z horniny tr, 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
5*sk>5

PP

W 30,010

20 | K 167101102 |Nakládáni výkopku z hornin tf. 1 až 4 přes 100 mi 16,4181 27,001 443,29|cs ÚRS 201702ni3

Skládáni, skládáni a překládání neuleMého výhopku neBo sypaniny nakládáni, množství pres 100 
mí, z hornin tr, 1 až 4PP

W ZIT Výkopeh na mezideponii pro zásyp- A1_2«skl_1_1 
0,<>S*bz

17,282
16,418W

21 | K 1167101152 [Nakládáni výkopku z hornin tr. 5 až 7 přes 100 mi 0,864] i7,00| 31,97 |CS ÚRS~2017 02mi

Nakládáni, skládáni a překládáni neuleMého výkopku nebo sypaniny nakládám, množství pres 100 
m3, z hornin tr. 5 aŽ 7PP

W 0,05‘zzz 0,864

221 K 171201201 Uoteni sypaniny na skládky ] m3 120,0321 s,oo| 600,16|CS ÚRS 2017 02 ...I
Uloženi sypaniny na skládky 
Skl 1 1

PP
w 120,032

| 23 | K 1171201211 | Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 120,032 [ 110,00) 13 203,52] CSÚftS 2017 02 Jt
PP Hozeni sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce iskláúhovnéi

skLtJ 120,032w

24 | K |l 74101101 <*2 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu zypaninou se zhutněním *K.__ ; 52S3,88|CS ÚRS 20130269,9 301m3

Zásyp sypanlneu z Jakékoliv horniny s uležením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektu v těchto vykopávkách 
Poznámko k poloice :
ve státní komurrikai předpoklad zásyp 2tmtnou vhodnou do 
ÍOSO. N76 6133. ČSM72 1006/

'předpoklad zpětný zásyp ŠD alt. vhodnou zeminou (využití vykopané zeminy z 25%):* 
A1 2*lo*o,op1 »vzl»vzp 

I Zemino vhodné pro zdsypy * štěrkopísková s Jemoozrnoo příměsi

pp

rttoce (dle Č5H7SP

W ZZJ 69,(30

25] m'\$$344Í71R 88,141 20,00 1 762,82t i

kamenivo přírodní tkcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkocátl stěrkodrtě 
tSH CN 13043 frrtee 0-32 (Splltt)

PP

Poznámka k potozce:
ait. ttmioQ vhodná pro zásypy, štěrkopísková s Jemnozmu příměsi 
aj^^kp
Obsypání potrubí bez prohozem' sypaniny z hornin tr. 1 až 4 uloženým ďo 3 m od krájel
vykopu _____________________________________[_____
Obsypáni potrubí bez prohození sypaniny z hornin tr. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 
©+op1

P

W 88,141

48,60626 K 175101101 260,00 12 637,56
..i

PP
w op 48,606

[ 27 | M 1583373020 štěrkcplsek ýrúKCe 0-8 82.630J 186^ÓJ 15 369,18 |CS ÚRS 2017 02 !t
štěrkopísek frakce 0*16 
op'kp

PP
W 82,630

Vodorovné konstrukce
[lože pod potniri otevřený výkop ze štěrkopísku 
Leže pot point;, stohy, drobné objekty v oterreném výkopu 2 páku a štěrkopísku Po 6i mm

td 1-d)‘tLp*3.1 
Podklacbí desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop

0 A ZA 980,93
mi’ J ‘ 13,622]

13,622 
3,825] 3 140,0o|~

747,06]28 | t [451573111 1017S,ži|cSÚŘS 201702
PP
W lo

]~ m3 12 010,50jČS ÚRS 2017 02 |29 K "[452311171
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Ty J.cena
[CZK1

Cenová
soustava

Pt Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]£
PccMaá-l a za>tšt%vad kanstriátce z betonu prostoto v otevřenám výkopu tosky pod potrubí, 
stoky o <*oDré ob)el>[y z betonu -i. c 30/37

'dle nových š»cheC5*1.5*1,5*0,34

PP

w 3,825
30 [ K [452351101 [Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 | 10.200 274.00| 2 794.80|CSÚRS 2017 02

bednění podkladních a zajtírovackh konstrukci v otevřeném výkopu de*
potrubí, stoky a drobné objekty 
"dle nových šachet"5"4* 1,5*0,34

rýchtoží podPP

w 10.200

D 8 Trubní vedení 685 657,59
[ 31 | K [831263298 Příplatek za napojení přípojných trub 2,000] 4 000,00 8000, oo |kus

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s Integrovaným těsnánim Příplatek k cenám za
třízení kanalizační přípojky ON od 100 do 300

‘připojení UV6, UV27 na stávající sanovanou kanalizaci" 2
pp

w 2,000
| 32 | K |83126330R [Příplatek za napojení na stávající zatrubněnf 1,000| 5 000,00 [ 5 OOP. 001kus

Montáž potrubí z trub kameninových hrdUrvých s titegrovaným těsněním Příplatek k cenám za
zřízení kanalizační přípojky ON od 100 do 300

"napojení nově budované kanalizace na stávající vyvtožkovanou" 1
pp

W 1,000
| 33 | K |871000C0R Isanace potrubí DN 300 bezvýkopovuu metodou "tkaninovým rukávcem" 87,9401 S000,00| 439 700,00|m

Kladení drenážního potrubí z plastických hmot bejvýkopovým systémem z flexibilního PVC,
průměru do 65 mm bez obsypu 
POzndmJto k položce:
ceno nhmujt: monitoring stávajřóbc ne vy TV komorou, itftird potrubí, případné vysprovení 
dna, proces samotné tonact s vyfvrzeniro

PP

P

W d_2 87.940

34 K 871353721 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 I 020,00 CSÚRS 20170210,200 100,00m
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných (umovým kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

PP

W "dle potrubí napojení uKčnkh vpusti"d 10,200
3$ | M \2š6tQ22tQ | trubka PVC SW ?2 hrdlovaná vodovodní DN 200 x 1m T~fas | 10,5061 785,00 8037,09\ČŠÚ8$201702 \

PP trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní ON 200 0 225 x 0,7 x 6000 mm
Poznámko k položce:
ĎOíMJŽedó

<ri,03

P

W 10,506

36 K 871373121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 7 525,44 CSÚRS20170272,360 104,00m
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných (umovým kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

PP

W 8.7 72,360
37 \ M \286102220 | trubka PVC S» i2 hrdlovaná vodovodní W 300 x 6m ri*TT 12.422 | J ÍIo^OoT 40 123,06 | CSÚRS 2017 02

PP trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní DN 200 0 315 x 12,1 x 6000 mm
ftoandmto * položce: 
ttfjvoífdé

P

W (8 1 /6,0)*1,03 12,422
Montáž tvarovek je8noc«ých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený
výkop DN 200 480.00 CSÚRS 2013 02 I38 K 877353123 kus 3,000 160,00

Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu 2 tvrdého PVC těsněných (umovým 
kroužkem v otevřeném výkopu je£wo$ých DN 200 
'<fle počtu připojených ulic nich vpustT3

pp

w 3,000
[39 | M \286i 19000 |fa?řerw Jtarw/ízoČni piastevé s hrdlem 200/15’ PVC 3,000 [ 568,001 7 704,00 |cStft« 2QJ7 02kus

PP koleno kanalizační plastové s hrdlem KO 200x15*
Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený 
vykop. DN 300_________ _______________

40 K 877373121 kus 350,00 CSÚRS 2013 021,000 350,00

Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub 2 plastu z tvrdého PVC těsněných (umovým 
kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 200

_̂___________ __ ~de počtu vpustí na nové kanalizaci (UV5)" 1_________________________________
| 47 | M \286114050 |odbočko karialftatni plastová šhrdlem 300/200/45’ PVC

pp

w 7,000

7,0001 2 330,00 \ 2 330,001 CSOfít20í7Ó2kus
pp odbočka kanalizační plastová s frdlem HO 200/200/434

42 | K í892372121 [Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnicím vakem ucpávkovým 6,0001 872,007 5 232,00[CS ÚRS 201702úsek
PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými ON 200

43 | K |892381113 | Kamerová prohlídta potrubí 170,500f so.oo| a 525,00m
pp Kamerová prohlídka potriix

d*d 1»d 2w 170,500
44 | K 1894102211 |stěny šachet z cihel kanalizačních Kllnker tl 2S0 mm m3 [_ 1,472| 14 9Q0.w[ 21 932^80|CS ÚRS 2017 02 j

Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné stěny šachet z cihel kanalizačních (Klfnker) na 
cementovou maltu MC 10, tloušťky 250 mm 
•die Šachet5"0>3‘(3,14"0,78‘0,75-3,14*0,5*0,5)

[Žlaby jachet z cihel kanalizačních Kllnker prCmeru do 500

Ostatní konstrvéce na trubním vedeni zděné žlaby šachet z cihel kanalizačních (Kllnker) na
cementovou maltu MC 10. průměr žlabu do 500 nun

‘dte Sachet-kyneta:" 5*1,5*0,5*(3,14*0,29*0,29-3,14*0,15*0,15)
•fclenba‘5‘2^,25‘0,5‘<3,14"0,29*0,29-3,14*0,1 S"0,15) 

| Dlažba jachet z cihel kanalizačních Kllnker čtyř a vícehranných

Ostatní konstrukce na trubrán vedení zděné dlažby Šachet z cihel kanalizačních (Kllnker) na 
cementovou maltu MC 10 čtyř a vícehranných 
'dle nových šachet:' 5*<l ,0-1,5-0,3*1 ,01*0.13
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí OH nad 200do 300 dno" 
beton tř. C 25/30
Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením táta betonem 
tí. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 3CO

~de šachet - montáži z 80% DŽ135-OŽ147,DŽ101-0Ž103:' 5*0,8

jikru? betonová iochefnl TBS-Q, 1100/500100x50x12 cm

pp

w 1,472
J 45 | K j 894104111 1'

0,967[ 23 600,Qo[ 22 821.2o]cS ÚRS 2017 02 ]m3mm

pp

w 0,72S
0,242W

46J K 1894705111 11 466,Óo]cS ÚRS 2077 02 10,780| 14 7()0,0q\m3

PP
w 0,780

8 940,00|47 K 894411121 kus 4,000 3S 760,00|CS ÚRS 201702

PP

w 4,000
f 48 | M [5922420611 5,0001 t 790,0t>| 8 950,00 [cSÚŘS 2017 02 ] 

5 550,00 | CSÚRS 2017 02 "j

kus
PP skruz betonové Šachtová 100*50x12 cm

skruí betonová šactetnl TBS-Q, 1 100/25 0100x25x12 cm49 | M \ 592243050 5,000 J 1110,00kus
PP sftruž betonová šachtová 100x25x12 cm

|dái*o balonově zdk/ya>vó77ř(-Q,1 100-80/17 100/80x16,5 cm| 50 | M \59224315fí 5,000 | 3 140,00 175 700,001kus
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šaehtke (betonové a železobetonové) Šachty pro
odpadní kanály a polrt*>f uložená v zemi deska zákrytová TZK*Q.( 100*60/(7 100/60 x 16,5 
|prstenec betonový vyrovnávací DM800 v,80

pp

51 | <1 592241738 5,000] 499,00 [ 2 495,00 [kus

prefabrftáty pro vstupní šachty a tkenázní šechtice (betonové a železobetonové) Šachty pro 
odpadni kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací T6W*Q 625/60/120 62,5*6* 12

PP
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JLí.

52 | M 1592241771! prstenec betonový vyrovnáme* DM00 v. 100 5,000] 520,00 2 650,00 |kus

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní Jachtíce (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpaAií kanály a potnjbí uložená v zemi prstenec vyrovnávací T|W*Q 625/60/120 62,5*6* 12

PP

2964,00fcS ÚRS 2017 02 ]53 | K ]895941111 |2flzenl vpusti kanalizační ulični z betonových tBců typ UV-50 normální' ] kus 3,QQo[ 986,00
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových d*cú typ JV-50 normální 
"UV5,UV6,UV27:*3________________________________________

PP
W 3,000

1713,00 CSÚHS20170254 M 592238500 dno betonové pro ulični vpusťs výtokovým otvorem TBV4l4$0f330f 1a 45x23x5 an km 3,000 571,00

PP dno betonové pro uliční vpust» výlohovým otvorem 45x33*5 <m

55 | M [592238580 IštnžTbetonoví pro uliini vpust horní rHV-CMSO/555/5ď, 45x55x5 n^i 592,00 | I 776,00 |CS ÚRS 2017 02 )3,000cm
PP skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm

699,00 CS ÚRS 2017 0256 M 592233640 prstenec betonový pro uliřnf vpusť vyrovnámá TBV-Q 390160110a, 39x6x5 cm kus 3,000 233,00

prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací W x 6 x 13 cmPP

57 | M 1592238740 | fceš pozírá. C3 DM 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus | 3,0001 563,00 [ 1 639,00 |ťS ÚRS 2017 02
PP kos vysoký pro uliční vputU, žárové zinkovaný plech,pro rám 500/300

58 j « \ 592233760 [ rám zabetonovaný OW 19583-9 5001500 mm kus 7 3,000 \ 1 040,00 3I2Q,00\CSÚRS201702
rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mmPP

59 | iM 1592238780 D4Q0DÍH 19533-13, 500/500mm 3,000 l t 560,00 | 4 630,00 \CS tlftS 2017 02kus
mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mmPP

| <50 | K |»99211112 | Osazeni mřfii s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg S.000[ 370,00 f 1 850,00|CS ÚRS 201702kus
Osaarrf litinových mřfcH s rámem na šachtách tunelová stoky hmotnosti Jednotlivě přes 50 do 100PP
><e
*dle počtu nových Sacheť5 5,000w

61 | M 1592238740 kol pozírá.. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 5,0001 563,001 2 315,00\CS ÚRS 2017 02kus
PP kos vysoký pro uliční vpusti, žárové zinkovaný plech,pro rám 500/300

62 | 61 1592238781 mříž D400 průměr 605 mm, zajištění proti krádeži, např. typ HASÍ I 800,00 | 9000.00]kus 5,000
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem mříž 
Ml 0400 DIN 19533*13, 500/500mm

PP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 30 262,80
63 [ K |969021I3R | Vybouráni kanalizačního potrubf ON do 400 vč.šachet 3Óo]ÓĎ] 30 262,80]100.876m

Vybotrání kanalizačního potrubí ĎN do 300 mm
likvidace potrubí stávajícího do sanace:" db
*pc«e likvidace šachet dle vtožkovánl • á 40% z délky* 0,4"d_2

pp
w 65,700

35,176W

Přesun sutěD 997 5 951,63
605,25|CS ÚRS 2017 02 164 | K |997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 20,1751 30.00t

Vodorovná doprava suU bez naloženi, ale se složením a s trubým urovnáním ze sypkých materiálu, 
na vzdálenost do 1 km

PP

65 | K 1997221559 Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 5x 302,6251 7,OOl 211»,38|CSÚRS 201702
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k cené za 
každý další (započatý I km pres i km

PP

20,175*15 Přepočtené koeficientem množství 302,625w
66 | K |99722~t8Í? | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 20,1751 160,001 3 22&,00|CS ÚRS 201702t

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce iskládkovnél betonového

Přesun hmotD 998 34 391,70
34 391,70|C5 ÚRS 201702 167~[ K |998276101 {přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických Ivnot otevřený výkop | t 1 136,475 | 252.0o[

Přestal hmot pro tnáxri vecteré hloubené z trub Z plastických hmot nebo sktoUminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 mPP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 • Etapa 0010
Soupis:

S002 - Peštové kanalizace
Úroveň 3:

SO 02c - ul. Kourtovská

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum: 26.7.2017Praha Koloděje

Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2

IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 18626084
CZ18626084DIČ:EKIS, spol. sr.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Upozorněni: Rozsah sanaci, rekonstrukce a oprav kanalizačních stok byl stanoven na základě kamerových 
průzkumů, které byly provedeny před rokem 2010. Projektant upozorňuje, že od této doby mohlo dojit ke 
zhoršeni stavu stávajici kanalizační sítě, která se nachází v miste stavby, a proto je třeba očekávat, že rozsah 
stavebních prací může být oproti projektu větší v závislosti na rozsahu poškozeni. Projektant doporučuje před 
zahájením stavebních prací provést kamerový průzkum stávajících stek v místě stavby, který je součásti WIN.

Cena bez DPH 827 058,19
Základ daně 

827 058,19
Sazba daně 

21,00* 
15,00*

Výše daně 
173 682,22DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 OOO 740,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 -Etapa 0010
Soupis:

S002. Dešťová kanalizace
Úroveň 3:

SO 02c • ul. Kourtovská
Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 81, 128 00 Praha 2 
EKIS, spol. sr.o., Náchodská2421, 193 00Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel;
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 827 058,19 
827 058,19HSV • Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce 94 177,05
4 - Vodorovné konstrukce 29 719,81
8- Trubní vedeni 642 664,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 088,20
997 - Přesun sutě 3 557,62
998 • Přesun hmot 29 851,42
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 - Etapa 0010
Soupis;

S002' Deifová kanalizace

Úroveň 3;
SO 02c • ul. Kounovská

Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKfS, spol. s r.o,, Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 20.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty J.cena
ICZK1

Cenová
soustava

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J>
Náklady soupisu celkem 827 058,19

o HSV Práce a dodávky HSV 827 058,19
o i Zemní práce 94 177,05

1 7SS,60|CSÚRS201702 |1 | K |119001401 | Dořas.zajfit.potrubí ocel.tm 200nun 7,700 | 228,00|m

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výfcoplštf ve stavu i po loga , ve kterých byla 
na začátku zemních penci a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, příp, s ochranným 
bedno nim, se zřízením o odstraněním za JtŠttvaci konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
ocelového nebo litinového, Jmenovité světlosti ON do 200

PP

"stávájící plynovod:* t,1*(1*1*1»1*1*1*1) 7,700w
2 | K |il900141l |Dočasné zajištěni potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 3.300 | 289,00| ~953~7O|CSÚKS2017O2 |m

Oočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopfiU ve stavu i poloze , ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to $ podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
betfeěnfm, se zřízením a odstraněním za Jísťovad konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti ON do 200

PP

‘stáv.vodov.pnpojky.:" 1,1*<1*1*Uw 3,300

7] K 1119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, 26 nebo kameninového PN do 500 7,700 358,00| 2 756.60|CS ÚRS 2017 02m
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výfcoptštl ve stavu I poloze, ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšena*. přip, s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za Jiiťovaci konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN pres 200 Co 500

•kánallzace'1,1*<i*M*1*1*l *1)_________ _____________________________________

pp

7,700w

4 265,42 CSÚRS201702K 130001101 Ztížení vykopávky příplatek za blízkost po džem .vedení nebo výbušnin pro lib. tf .hor.4 m3 12,472 342,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo 
výbušnin pro Jakoukoliv třídu horniny

"z 20%:' 0,2*<A1 2)

PP

12,472w

5 | K |l32201202 | Hloubení rýh Ido 2000 *nm v hominé tr. 3 objemu do 1000 m3 31,160| 212,001 »610,té|cStHtS 2017 02m3

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tr. á přes 100 do 1 000 m3 
"celkový výkop’ Š.l*(OJ *d)*hU 
"odpočet odstraňování povrchů:’
"asf.koímjnlkace:* *i.l*(d.1.l *d)*tzp 
Mezi součet
"navýšení výkopu o á 5% na šachty:* 0,0S*A
Součet
A1.2*k3
‘šířka výkopu:’1,1
‘průměrná hloubka výkopu:" 1,14
‘délka potrubí nového (sanované+novéj:* 56,5106,45
‘délka potrubí vločkovaného: * 64,46
‘délka potrubí přípojek:* 0
‘délka potrubí bourané’56,51
‘délka potrubí přípojek pro svislé napojení:" 0
"ttouštka stav. komunikace:" 0,4
"tlouštka lože"0,lS
"obsyp potrubí" <d_1_1 >“s_1*(0,3*p_1 )*vz1
"obsyp potrubí přípojek (d)‘š_1*(Q,3*p_2)*vzp
‘vytlačené zemina potrubím hl.řadu 0N300;"3,14*(p_1 /2r(P_1'2)’dJ J
"vytlačená zemina potrubím přípojek DN200:"3,14‘<p_2/2)*(p_2/2)*d
'koeficient přepočtu hmotnost) písfcu'1,7
"koeficient množství tř, 3*0,5
"koeficient množství tř.4*0,45
"koeficient množství tř. 5*0,05
"profil potrubí sanovaného’ 0,315
'profil potrubí-přípojek:* 0,2

| Pňplatek za lepivost k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3
Hloubem zapasených 1 nezapažených rýh šířky pres 600 de 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tr. 3

ht3 1 

PP

a.1w 91,492
w
w •32,102

59,390
2,970

62,360
31,180
1,100
1,140

72,960
84,460
0,000

56,510
0,000
0,400
0,150

43,674
0,000
5,663
0,000
1,700
0,500
0,450
0,050
0,315
0,200

w A
w

AU
hU.1

w
w

Ow

hUw
dJJw
d_2w
dw

dbw

<Uw
w Gp

tLpw
w o
w opi
w vzi
w vzp

kpw
w k3 
w k4 
W k5
w pj
w P 2

m3 ’ ’[ ’ JŠUŠĎT 155.«]c5úě 2017'q2 |K 132201709 s.oofé

PP

w 31,160

11 Í«-74]C5 ÚKjomtt7 \ K [ 132301202 | Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 28,062) 399, db]m3

Hloifcení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hominé tř. 4 pres 100 do I 000 m3

PP

W A1 2*k4  28,062 
I"_m3_'l 28,062 140,31 jČS ÚKS 2017 02 J8 | K 1132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh i do 2000 mm v hornině tř. 4 Wo[)

HloiAerrf upažených i nezapažených rýh šířky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tr. 4PP

W ht4.1 A1 2*k4 .................28,062

m3 [ 3.1 ij)jHloubaní rýh i do 2000 mm v hominé cí. 5 3ÓS5,64j« ÚRS 2017 02 ]980,009 I K 1132401201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 OOO mm s urovnánfen dna do 
předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině (ř. 5 pro Jakékoliv množství

"výkop v hominé 5 z S*:‘ A1_2‘k5............... ... ........................ ..................

| Zřízení přňožného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m

PP

w ht5 3,118
10 | K jí51101102 166,349| 12143,48|CS ÚRS 2017 0273,00m2
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reTy J.cena

J5ZKL
Cenová

soustava
Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]p

Zřízeni paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni pro všechny srky rýhy prAožné pro 
Jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m 
id-d 1 1)fit l*2

pp

w ZPP
[ H l K 1151101112

166,349
Odstraněni přiložného paženi a rozepření stěn rýh hldo 4 m 166,319 20,00 3 326,98|CS PRS 2017 02 Im2
Odstraněni pažení a roje přeni slin rýh pro podzemní ve<tení $ uložením materiálu na vzdálenost
do 3 m od kra}# výkopu pNložné, hloubky přes 2 do 4 mPP

w ZPP 166,349
12 | K 161101101 [Svtsté přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2.5 rn rs-r 59.212 34.00 2 014,23 |CS ÚRS 2017 02 |

Svislé přemístěni výkopku bez naloženi do ctopravnl nádoby avšak s vyprázdním dopravní nádoby
na hromadu nebo do dopravního prostředni z horniny tř. i až 4, při hloubce výkopu přes i do 2,5PP

W At 2 ht5 59,242
13 | K 161101151 | Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 5až7hl výkopu do 2,5 in 3,118 44,00 137,19|cs ÚRS 201702 |m3

Svislé přembténí výhopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, pfl hloubce výkopu pres 1 do 2,SPP
m

W ht5 3,na
14 I K 1162301101 | Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny 2 horniny tř. 1 až 4 59.242 33.00| 1 954.99|CSÚIt$ 201702m3

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naležení výkopku, avšak se slezením bez rozhrnuti z ho máry tř. 1 až 4 na vzdálenou přes 50 do 
500 m

PP

W ‘všechen výkopek na tnezidéponlí:* Al 2-ht5 59,242
15 | K |162301151 | Vodorovné přemístění výhopkuf sypanlny 2 hornin tř. S ai 7 do 500 m E=I 42.00 130,96|CS ÚRS 2017023,118

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu rva obvyklém dopravnen prostředni, bez 
naložení výkopku, avšak sesložením bez roztanuti s horniny tř- 5 až 7 na vzdélanost přesSOtb 
SOOm

PP

vy 'všedi on výkopak na mezídeponíiťhtS 3,118
161 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 S9.0131 126,00 7 435,64|CS ÚRS 201702 [m3

Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředky bez 
naložení výkopku, avšak se slezením bez rozhrnuti z ho miny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

PP

W skIJJ 
W $k!34

“odvož vytlač, zeminylo*o*op1 *vz1 »v?|>*2Z_1*0,7$ 
0,95*skl 1 1

62,119
59,013

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 2KD 1000 m přes
10000 m17 K 162701109 2 950,65 CS ÚRS 2017 02m3 295,065 10,00

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř, i až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých I OOP m 
5*skl34

| Vodorovné přemístění do 10000 tn výkopku/rypanlny z horniny tf. 5 až 7

pp

w 295,065
| 18 | K |l627011S5 m3 J 3,106 f 176,001 546,66 |CS ÚRS 201702 ~|

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostfecfcu, bez
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř, 5 až 7 na vzdálenost přes 9 COOO 
do 10 000 m

PP

W sk!5 0,05*skL1 t 3,106
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD1000
m přes 10000 m 19 K 162701159 m3 15,530 232,95 C5 ÚRS 2017 0215,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku. aviak se složením bez rozhrnuti z hornkiy tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých i 000 m
S'skl5

PP

w 15,530
[~20 f K [167101102 | Nakládán* výkopku 2 hornin tř, 1 až 4 přes 100 m3 l "35 I 0.229 27,OOl 6,18|CS ŮRS 2017 02

Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku 
ml, z hornin tr. I až 4 množství pres 100PP

w 222 ‘výtopek na mezídeponli pro zásyp' A1_2*skU 1 
0,9S*zzz

0,241
0,229w

21 | K 1167701152 [Nakládáni výkcpku 2 homln tf. 5 až 7 pres 100 m3 0,012] 37,0Óf 0,44[CS ÚRS 20170211)3
Nakládáni skládáni a překládání neulehlého výkopku nebe sypanlny nakládáni, množství pres 100 
m3, z hornin tř. 5 až 7
0,05‘gg

PP

W 0,012
22 | K 1171201201 | Uloženi sypanlny na skládky 310,60|CS ÚRS 2017 02 ]m3 j 62.119| 5.00

PP Uložení sypankry na skládky
skU.lw 62,119

23 | K |171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypanlny na skládce iskládkovnél 6 833,09fc~S ÚRS 2017 02_]62,119| 110.00)t
PP Uložení sypanlny poplatek za uložení sypanlny na skládce iskládiovné)

skLl 1

(zasyp Jaro, šachet rýh nebo kotem objektu sypaninou se zhutněním

Zásyp sypaninou z Jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutné 
nebo kolem objektu v těchto vykopávkidi

W 62,119
24 | K 1174101101.2 0,96S| 76,00l 73,34[CSÚRS2013 02m3

šachet, ryhPP

Poznámko k položce;
ve sřdMi kcmvntkočl předpoklad zásyp zeminou vhodnou do aktivní zóny komunito?* (dl* ČSN73 
3OS0,ÍlH7í6’3i, ÓSN72 1006)

"předpoklad zpětný zasyp ŠĎ alt. vhodnou zeminou (využiti vykopané zeminy z 25%}:' 
AT 24oo-op1-v7l-v7p 
Zemím vhodná pro zásypy - itirhophkBvů s jemmzrnoupftmisi

kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK {drobné, tvubé a štěrkuje! štérkodrlě
ČSN EH 13043 frakce 0-32 lípllltl

Poznámka k položce:
alt. zem/na vhodná pro zásypy, sterkopiíková t Jemrcmou přiměn 
ZZ 1*0,75*kp
Obsypání potrubí bez prohození sypanlny 2 hornin tf. 1 az 4 uloženým do Viň ód kraje 
výkopu

p

w 2zj

\25 ]"m\$Š344í7ÍR

0,965

I M.OOj 24.60]1,230

PP

P

w 1,230
26 K 175101101 m3 43,674 260,00 11 355,24!

PP Obsypání potrubí bez prohozeni sypanlny z homln tř. J až 4 uloženým do 3 m od hraje výkopu 
o*opiW op 

I 27 | M 1583373020
43,674

| Štěrkopísek frakce 0-6 186,00 [ 13 909,761 CS ÚRS 2017 02_]74,246t
PP štěrkopísek frakce CM 6 

op-kpw 74,246

D 4 Vodorovné konstrukce 29 719,81
28 | K [451573111 [Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

Lože pod petrifcl, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu t pisku e íteckopis,ňďo63 miň 
(d 1 l-d)'tl p'ž l

| Podkladní desky 2 betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop

12,038 [ 747.0Q 8 992.39|ČŠ ÚRS 2017 02m3
PP
w lo  12,038

1 mí"! ~535Š[29 | K 1452311171 16814,70|c5 ÚRS 201702']3 I-40TČ0J
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Ty J.cena
ICZK1

Cenová

soustava
Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]

p
TotfAadní a zajfštbvací konstrukce z betonu prostého v otevienám výkopu desky pod potrubí,
stoky a drobné objekty z betonu tr. C 30/37
•dle nových jachet 0122-0128~7-1,5'1,5'0,34

PP

w 5,355

P30 | K 1452351101 iBechěnl podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otesfený yýkop m2 | 14.2W| 274,00 3912,72|CS ÚRS 201702

8e4téni poďdadních a zajíš rovackh konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedU*vých loží pod 
potrubí, stoky a *©bná objekty

-dl© nových šacheť7*4* 1,5*0,34

pp

w 14.280

Trubní vedeníd 8 642 664,09
31 | K S3126329R jpňplatek za odf/ézovánl a napojeni potrubí 1,000| S OOO.OOl 5000,00kus

Montáž potrubí Z trub kameninových hrdlových S Integrovaným těsnáním Příplatek k cenin* za 
zřízeni kanalizační přípojky ON od 100 do 300

PP

‘napojení přípojky k žlabu na 2atrubněnl želbet troubou* 1w 1,000

32 [ K |83126330R Příplatek za napojení na stávajfd zatrubnéní 1,000| S ooo.ool 5 000,001kus

Montáž potrubí Z trub kamencových hrdových s integrovaným tésněnfen Příplatek k cenám za 
zřízení kanalizační přípojky ON od 100 dq 300

PP

‘napojení nově bodované kanalizace na stávající vyMožtovanou-1w 1,000

33 | K |S710000QR Sanace potrubí DN 300 bervýkopovou metodou 'tkaninovým rukávcem* 84,460|5 OOO.OOl 422 300,00[m

Kladení <©enážního potrubí z plastických hmot bezvýkcpovým systémem z flexibilního PVC, 
priinéru do 65 mm bez obsypu 
Poznámka k položce:
ceno zahrnu}*: mortfortog sfóvcficiho ttovu TV kamerou, ČHtéol potrubí, případné vyspraveni 
dno, proces samotné senese t vytvrzrWm

PP

P

84,460w d_2

566,40 CS ÚRS 2017 0234 K 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN150 5,900 96,00m
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném
výkopu ve sklonu do 20 % ON 160

'dle přepojení k žlabu v komunikací* 5,9

PP

w pá 5,900
35 [*1 [236102150 | trubku PVC 5M12 hrdlovaná vodovodní DN 150 x 3m~ t 900,001 3 $49,40 | CS ÚPÍ20I7 02kus 7,016

7, trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní ON 150 D160 x 6,2 * 6000 mm 
Poznámko k položce:
Porve modrá
(pž/3n,03_______________________________________________

p

1,02bw

7 587,84 C$ ÚRS 2017 0236 K 871373121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % ON 300 72,960 104,00m

Montáž kanaUzacmho potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % ON 315 
d l T

PP

72,960w

13?r*T**^*> 12,525 | 3 230,00 I 40 455,75 CS ÚRS 2017 Oltrubko PVC SW 12 hrdiovoná vodovodní OM 300 x 6m hň
pp trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní DN 300 0 315 * 12,1 *6000 mm 

Pozndmto k položce:
Porve itdá

P

12,525w «L1-1/6,On,03
Montáž tvarovek jecftwosých na potntí 2 trub z PVC těsněných kroužkem otevřený f
výkop ĎN 150 l 157,00 C$ ÚRS 2013 0238 K 877313123 kus 1,000 157,00

Montáž tvarovek na potnbi z kanalizačních trub z plastu 2 tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 
*dle přepojeni k žlabu v komunikaci' 1

PP

1,000w

p»T*> [286119260 [koleno fcotMlizadrri ptofovd s hrdlem >50/>5'WC | kus 1,000 | 230,00 [ 230,00 |CS ÚRS 201702
77 odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KO 110/110/67'

úsek ~[' ’ 8,QQo[| Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnicím vakem ucpávkovým 872, Qpf 6 976,00|CS ÚRS 20170240 I K 1892372121

Tlaková zkoušky vzduchem těsnícfoi vaky ucpávkovými DN 300PP

41 | K [892381113 | Kamerová prohlídka potrubí 157,420 50,00 7 871.00|m
pp Kamerová prohlídka potrubí

<M-1 1*d 2 157,420w

42 | K 1894102211 Istěny šachet z cihet kanalizačních Kllnker U 250 mm T~ m3 2,061 [ 14900,00| 30 708,90|CS ÚRS 2017 02

Ostatní konstrukce na trubním vedeni zděné stěny šachet z cihel kanalizačních [Kllnker] na 
cementovou maltu MC 10, tloustky 280 mm

‘dl© jachet7*0,3*(3,14*0,75*0,75-2,14*0,5*0,5)

PP

2,061w

31 930,80[CSÚRS 2017 02 J[žlaby šachet z cřiel kanalizačních Kllnker průměru do 500 mm 1,353j 23 600,00[43 I K 1894104111 mj
Ostatní konstriétce na trubním vedení zděné žlaby šachet z cihel kanalizačních [KlinkerJ na 
cementovou maltu MC 10, průměr žlabu do 500 mm

‘dle $ech©t*kyneta:‘ 7*1, 5*0,5*<3,14*0,29*0,29.3,14*0,15*0.15) 
T<lenba'7*2*0,2S*0,S*(3,14*0,29*0,29*3,14*0,15*0,15)

PP

W 1,015
0,338W

44 | K ]894105111 loiažba šachet z dhel kanalizačních Kllnker čtyř a vlcehranných m3 1 1,092 14 700,001 16052,40] CS ÚRS 2017 02

Ostatní konstance na bubnén vedení zděné dlažby šachet z cihel kanalizačních [Kllnker) na 
cementovou maltu MC 10 čtyř a vlcehranných

"dle nových šachet-* 7*{ 1,0*1,5-0,3* 1,0>*0,13
Znzeni Šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí ON nad 206 do *300 dno [ 
beton tr C 25/30    I

PP

w 1,092

15 645.0ojcS ÚRS 2017 02 j45 K 894411121 1,750| B 940,001kus

Zřízení šachet kanalizačních 2 betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obloienwn dna betonem 
tf. C 25/30, na potrubí ON přes 200 do 300

PP

'dle šachet - nízká sestava, montáž á z 25% 0Ž122-DŽ128r 799,25w 1,750

7 222,60\VIM IS±2241?SP | prstenec betonový vyrovnávací DN8Q0 v.60 kus 469,00

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní saehtke {betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uležená v zemi prstenec vyrovnávací T6W.Q 625/60/120 62,5 * á * 12

PP

'dle nově zbudovaných Šachet [předpoklad použiti v nízké sestavě 2 ks * 10% 
rezerva):' 7*2*1,1

w 15,400

47~]~M j59224315R |desko betonová zdtrytovd TZK-šj. 1 100-80/17100/80*16,5 cro 7,0001 3 140.00 21 980,00]kus

prefabrikát pro vstupní šachty a tbenážré Šachtke {betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uležená v zemi deska zákrytová T2K*Q,1100*80/1?100/80 * 16,5

PP

2 590.00|ČS ÚRS 201702 ]48] K |899211112 |Osazem mřtzlšrámem hmotnosti nad 50do 100 kg kus [' ‘ ~ 7,000[ ~370,00|

Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové sloky hmotnosti jedtotlbé přes 50 do 100PP
k?
*dle poctu nových Šacheť7 7,000w

49 | M 1592238740 j 941,00]C5 ÚRS 2017 02 |\koipo2tnk. C3CTN4052. vysoký, pro nim 500/300 7,000J 563,00*]kus
koš vysoký pro uliční vpusti, žárové Antovaný plech,pro rám 500/300PP

T”*“" 150 | M 159223878? |nrflí 0400 průměr 605 mm, zgjíšfénl proti krádeži, např. typ KASi 12 600,00]7,0001 i 800,00
prefabrikáty pro uliční vpustí dike betonově pro uliční vpusU vpisť destová uliční s rámem mříž 
Ml 0400 DIN 19583*13, 500/500mm

PP
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TyPČ J.cena
ICZKI

Cenová
soustava

Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZKJP.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 088,20
j 51 | K {96902113R {Vybouráni kanalizačního potrubí DN do 400 vč .šachet 90,294| 300.00| 27088,20|m

PP Vybouráni karaftzačmho pctní.' on do 300
"likvidace potiubí stávajícího dle sanace:" db
"póze likvidace šachet de víožkcrvánl - á 40X z délky" 0,4"d_2

mm
W $6,510

33,784w

D 997 Přesun sutě 3 557,62
j 52 | K {997221551 {vodorovná doprava suU ze sypkých materiálů do 1 km 18,059 3Q.OOj 541,77|cs ÚftS 2017 02t

Vocbrovné Ooprava suti bez naloženi. ale se složením a s luvbým urovnáním ze sypkých materláté,
na vzdálenost do 1 km

PP

53 | K |997221559 | Příplatek 2K0 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 1833591 7oo[ 126.4l|cSÚRS 201702t
Vodorovná doprava suti ber naložení, ale se sležením a s bmbým urovnáním PHpUtek k cené za
každý další i započatý i km přes 1 km

PP

J54 | K |99722181S {poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné) 16.059 160,00| 2 889,44 |CS ÚRS 2017 02 |t
PP Poplatek za uloženi stavebního o4»du na skládce ishtádknvnéi betorového

o 998 Přesun hmot 29 851,42
S5 | K |998276101 |Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop | t [ 118,458[ 252.00 29 851.42|CS ÚRS 201702

Pfesím hmot pro tnimf vedení hloubená z trub z plastických hmot nebo sUotaminátových pro
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 mPP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010-Etapa 0010
Soupis:

SO02 - Dešťová kanalizace
Úroveň 3:

SO 02d - ul. Bohdašínská

KSO: CC-CZ:
Datum: 26.7.2017Místo: Praha Koloděje

IČ:Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradské 51, 128 00 Praha 2 DIČ:

IČ:Uchazeč: 18626084
CZ18626084DIČ:EKIS, spol. s r.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

Upozornění: Rozsah sanací, rekonstrukce a oprav kanalizačních stek byl stanoven na základě kamerových 
průzkumů, které byly provedeny před rokem 2010. Projektant upozorňuje, že od této doby mohlo dojít ke 
zhoršení stavu stávající kanalizační sítě, která se nachází v místě stavby, a proto je třeba očekávat, že rozsah 
stavebních prací může být oproti projektu větší v závislosti na rozsahu poškozeni. Projektant doporučuje před 
zahájením stavebních prací provést kamerový průzkum stávajících stok v místě stavby, který je součástí VRN.

Cena bez DPH 782 693,12

Základ daně 
782 693,12

Sazba daně 
21,0O)i 
15,00*

Výše daně 
164 365,56DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 947 058,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 - Etapa 0010
Soupis:

5002 • Dešťová kanalizace
Úroveň 3:

SO 02d - ul. Bohdašínská
Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZKj

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV

782 693,12

782 693,12
1 • Zemní práce 387994,45
4 • Vodorovné konstrukce 25 172,02

8• Trubní vedení 
998 - Přesun hmot

306 369,65

63 157,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 ■ Etapa 0010
Soupis:

SO02 • Pěšcová kanalizace

Úroveň 3:
SO 02d • ui. Bohdašfrtská

Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spd. sr.o., Náchodská 2421,193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty J.cena
[CZK]

Cenová
soustava

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]2.
Náklady soupisu celkem 782 693,12

Práce a dodávky HSVp HSV 782 693,12
Zemní práce0 1 387 994,45

1 I K |n9001401 [Dočas.zajišt. potrhl ocel.DN 200irm l,100[ 228,001 250,80|C5ÚRS 201702m
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopíkl ve stavu I poloze, ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, phip. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jHrovací konstrtécce, « opotřebením hmot potrubí 
ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti ON do 200

PP

'stávající plynovod:" 1 ,t*1w 1,100
2 | K 119001411 | Dočasné zajištěni potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 1,100| 289,00] 317,9p|cs OftS 2017 02 |m

Dočasné zajištěni podzemního potrtfcí nebo vedení ve výtoptsti ve stavu í poloze, ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podapřenhn, vzepřením nebo vyvěšením, prip. $ ochranným 
berfriěním, se zřízením a odstraněním za Jísfoveci konstrukce, s epotřebenán hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200

PP

W •sJáv.vodov. přípojky.:' j,n 1,100
3 | K [119001412 |Ooóasné zajištěni potrubí'betonového, ŽBnePo kameninového PN do 500 4,4001 3S6,00| 1 575,2o]c$Ú« 201702m

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopStf ve stavu»poloze , ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, príp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jílťovad konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 d» 500

-k»nalizace*t,1‘4________________________________________

pp

w 4,400

4 K 130001101 Ztížení vykopávky příplatek 2a blízkost podzem .vedení nebo výbušnin pro llb.tř.hor. 32 691,78 CSÚRS 2017 02m3 95,690 342,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vyhopávhy v blízkosti podzemmho vedení nebo 
výbušnin pro jakoiécoltv třídu horniny 
"Z 30%:’ 0,3*(A1 2)

PP

W 95,590
5 | K |132201202 | Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 159,316| 212.00] 33 774.99 |CS OftS 2017 02 [

Hlotfeerri zapařených 1 nezapaženýeh rýhi iiřhy Dres 600 do 2 OOO mni s urovnáním dis ds 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do I 000 m3

"celkový výkop" i_1‘(d_1_1 •d)"hl_1 
"odpočet odstraňováni povrchů:"
‘asi.komunikace." -š_1"(d_t_1*d)"tzp
Mezi součet
‘navýšeni výkopu o á 5% na šachty:* 0,05"A
Součet
A1_2"k3
"sirka výkopu:"1,1
"průměrná hloubka výkopu:" 2,0
"délka potrubí nového:' 44,14.54,76*46,12
"délka potrubí vločkovaného:* O
"délka potrubí přípojek:‘2,4*3,8*1,2*1,5*3,6-2,5+10,4
‘délka potrubí bourané~0
"délka potrubí přípojek pro svislé napojeni:" 2
"tlouštka stav. komunikace:" 0,4
'tlouštka lože "0,15
"obsyp potrubT (d.1.1)"š.1"|0,3*p.l )-vzi
"obsyp potrubí přípojek" (d),ž_1"(0,3*p_2)-vzp
"vytlačená zemina potrubím ht.fadu 0H300:"3,14-|p_l /2l‘(p_t/2)‘d_1_1
"vytlačená zemina potrubím Spojek DN200:-3,14‘<p_2/2|‘(p_2/2)*d
"koeficient přepočtu hmotnosti písku‘1,7
"koeficient množství tř.3"0,5
"koeficient množství tř.4"0,45
"koeficient množství tř.5*0,05
"profil potrubí sanovaného" 0,315
"profil polrubi.přípojek:' 0,2 
|pňplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hominé tř. 3

pe

w aj 379,324
w
w -75,865

303.4S9
15,173

318,632
159,316

1.100
2,000

147,020
0,000

25,400
0,000
2,000
0,400
0.150

88,007
13.172
11.452
0.798
1.700
0.500
0.450
0,050
0,315
0,200

m3_i "lS9,3lój

W A
w
w A1_2 
w ht3_1 
w Š_1 
w M_1 
w d_1_1 
w d_2 
w d 
w db 
w d_s 
vv tzp 
w tLp 
w o 
w opi 
w vz1
w vzp
w k*l 
w k3
vv k4 
w k5
W p_1
w p 2

796,58[cŠ ÚPS 2017 02
16 I K ,132201209 5,00|

Hloubení zapažených i rwzapažených rýh Šířky pres 600 do 2 000 mm s irovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tf. i 
ht3 1

PP

W 159.316

| Hloubení rýh í do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 143,3841 399,00)7 I K 1132301202 57 210,22 jCSÚRS 2017 02 jm3
Hloubeni zapajerých i nezamezených (ýh šířky přes 600 do 2 COO mm s urovnánfcn dna do 
předepsaného profilu a spádu v hominé tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 
A1 2*k4

PP

w 143,384
8 I K 112301209 [příplatek za lepivost k hloubeni rýh i do 2000 mm v hornině tř. 4 !43,384[ 5,00[ 716,92 |CS ÚftS 2017 02m3

Hloubení za pažených i neža pažených rýh sirky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profHu a spádu v hornhě tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 
A1 2*k4

PP

w ňt4 1  143,384 
m3 j 15,932|_'T] K 132401201 [Hloubeni rýh š do 2000 mm v hominé tř. 5 980,00 25 énTitJoS ÚRS 2017 02 j

Hloubem zapařených I nezapeřených rýh lilky přes 600 do 2 000 mm s urovnénim dno do 
předepsaného proTUu a spádu s použitím trhavin v hominé tř. 5 pro Jakékoliv mnořatvi 
"výkop v hominé 5 z 5%:" A1 2"k5 
Zřízeni príložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m

pp

w htS

10 | K 1151101102
15,932

TmZ 669,660| 73.00T 50 346^64[cS ÚRS 2017 02 |
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Ty Cenové

soustava

J.cena
fCZKI

PČ Kód AU MnožstvíPopis Cena celkem JCZKj
S

Zřízeni pažení a rozepření stiň rýh pro podzemní vedeni pro všechny Jirky rýhy příežné pro 
jakoukoliv mezerovltost, hloubky do 4 m
(d-d 1 1 )*N r2 689,680w zpp

II | K j151101112 lodstranění přfložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 689,680] 20,00] 13 793,60|CS 085 2017 02
Odstranění pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu přiožné, hloubky přes 2 do 4 mPP

689,630W ZPP
12] K |161101101 Svislé přemístění vykopku z horniny tř. 1 az4 hl výkopu do 2,5 m mi | 302,7001 37,00] 11 m.90|CSÚRS~201702 [

Svfclé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tf, I až A, pA hioiixs výkopu přes I do 2,5PP

302,700W Al 2-ht5

13] K |i61101l51 Svislé přemístění výkopku z homlny tř. S až 7 hl výkopu do 2,S m m3 | 1S,932| •ŘoÓ[ 7Q1.0Í|cSťÍR5 2017 02

Svislé přemrštěni výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak svyprázétérím dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostřenu z homlny tř, 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5PP

W ht5 15,932

[ 14 [ K [162301101 | Vodorovné přemístění do S00 m výkopku/sypanlny z homlny tř. 1 až 4 302,700| 33,00] 9 989,10]CS ÚRS 201702m3

Vodorovné přemístění výkopku nebe sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr. 1 až 4 na vzdálenost pres 50 do 
500 m

pp

w Všechen výkopek na mezideppníi:‘Al 2»ht5 302,700

| Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tr. 5 až 7 do 500 m 15,932[ 669,14[CS ÚRS 2017 0215 | K 1162301151 m3 42,00

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu ne obvyklém dopravním prostředtu. bez 
naložení výkopku, avšak se slezením bez rozhrnuti z homlny tř. 5 až 7 na vzdálenost pres 50 do 
500 m

PP

“všechen výkopek na mezideponíí:"ht5 15,932w

161 K 162701105 Ivodcfcwné přemístěni do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 260,7221 126,00 j 32 8S0,97|CS ÚRS 201702 ~|m3

Vodsrovné přemísténi výkopku nebo sypanhy po suchu na obvyklém tfepravním prostřediu, bez 
naložení výkopku, avšak se slezením bez rozhrnutí z homlny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10000 m

PP

W skU-1
W skl34

'odvoz vytlač, zeminy :* lo*o*op1 -vil *v2p*n.í*0,75 
0,95*910.1.1______________________________________

274,444
260,722

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 ai 4 ZKfi 1000 m pres 
10000 m____________________________________________________________________ 13036,10 CS ÚRS 20170217 K 162701109 m3 1 303,610 10,00

Vodorovné přemísténi výkopku nebo sypa obry po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. i až 4 na vzdálenost Příplatek k 
cené za každých dalších i započatých I 900 m 
5*9*d34

PP

1 303,610w

18 | K 1162701155 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 5 až 7 ! m3 13,7221 176,001 2415.07|CSÚR~S20Í7 02'

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnwn prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složenin bez rozhrnutí z homlny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 
do 10 000 m

PP

W *15 13,7220,05*9*0 J
Příplatek k vodorovnému přemísténi výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 ai 7 ZKD1000
m přes 10000 m________________ ______________ ____ ___________

t 029,15 CS ÚRS 2017 0219 K 162701159 m3 68,610 15,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složenkn bez rozhrnutí z hornty tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších I započatých 1000 m 
5*skl5

PP

w 68,610

| 20 | K 1167101102 | nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 ir>3 41,979] 27.00] 1 133.43 ]CS ÚRS 2017 02m3

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

\ýkopek na meztoeponli pro zásyp" Al_2*skl_l_1 
0,95‘za

w 222 44,188
41,979VY

| 21 | K |867101152 | Nakládáni výkopku z hornin tř. 5 až 7 pres 100 ir>3 2.209] 37.00 81.73[ČS ÚRS 2017 02m3

Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, mrožstvi přes ICO 
mi, z hornin tř. 5 až 7
0,05‘ZZZ 

PP

2,209w

f*22 | K ~[ím01201 | Uloženi sypaniny na skládky 274,4441 š]óo| 1 372,22] CS ÚRS 201702m3 j
PP Uloženi sypaniny na skládky

skL1 1W 274,444

1 23 | K 1171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládtosné) 274,444] iio,oo[ 30 188,84|CS ÚRS 201702 jt
PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 

9kL1 1W 274,444

76.«I 13 433,30|CS ÚRS 201302 ]) 24 | K |l74101101.2 [zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou se zhutněním 176,754[m3
Zásyp sypán lnou 2 jakékoliv homlny s uložením výkopku ve vrstvách se 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

rt. fýhPP

Poznámko k peleše*:
ve slctni komunikoti předjpefcfod zásyp zeminou vhodnou do oktivm zány komunikace ídfe ($H7i 
3OS0, ČSN76 6Í33, ČSN72 1006)

'předpoklad 2pětný zásyp ŠD alt. vhodnou zeminou (využití vykopané zeminy z 25%):" 
AI JMo-o-opl -vzl -vzp

| Zemina vhodná pro zásypy • Štěrkopísková s Jemnozmov příměsi

p

w 12.1 176,754

t ] 225~36T! ' 20,M] 4 $07.22' r25 | M 1583441718

kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely POK (drobné, hrubě a šterkedrfl štérkodrté 
ČSN EN 13043 frakce 0-32 ISpllltl 
Poznámko k poCoitt:
o(l. zemina vhodná pne zásypy, itfrkopitková s temnotmou příměsi 
zz 1*0,75*kp
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny 2 hornin tř. 1 až 4 uloženým ďo 3 m od kraje’ ^ ] 
vykopu j | 

pp

p

225,361w

26 K 175101101 101,179 260,001 26 306,541

Obsypání potntt bez prohození sypanfny z hornin tř, 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 
0*0P1 

PP
w 101,179op

»«,«»[27 | AI 1583373020 IřtérfcopíseA frakce 0-8 ř J 172,004

172,004

}IJ92,74jČŠÚRi20l702

PP štěrkopísek frakce 0*i 6 
op"kpw

Vodorovné konstrukceo 4 25 172,02
21 251,40|CS ÚRS 2017 02 |m3 747,WÍ[28 | K 1451573111 jtáže pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

Lože pod potrubí, steky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
(d 1 1+drtLp‘Ll

|podkla(kií desky z betonu prostého tf. C 30/37 otevřený výkop

28.449
PP
w l© 28,449

3 IBOŠŽjcŠ ÚŘŠ 2Ó17 02 "|im£w»Z29 I K |452311171 m3
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Ty J.cena

[CZK1

Cenová

soustava
PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZKJS

Podkladni a zajHcovací konstrukce z betonu prostáno v otevřeném výkopu desky pod potrubí,
stoky a drobné objekty z betonu tf. C 30/37

'dle nových šachet 0114,15,16T1,5*1,5*0.15

bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop

PP

w 1,013
301 K [452351101 | m2 Z,700| 274,00| 739,80|CS ÚRŽ701707

bednění potSttackikh a zajtštovacich konsuukcí « otevřeném výkopu desek nebo sedlových kH pod 
potrubí, steky a drobné objekty

*dle nových šacheť3*4‘l ,5*0,1 5
PP

w 2,700

0 8 Trubní vedení 306 369,65

31 K 871353121 Montáž potrubí z kanalizačních crub 2 PVC otevřený' výkop sklon do 20 % ON 200 2 740,00 CS ÚBS 20170227,400 100.00m

Montáž kanalizačního potrubí z plastů 2 tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % DM 200

PP

W dpr ~de potrubí napojení uličních vpustTd*d s 27,400
32 | M 1296102210 | IruůAa PVC SM 12 hrďíovqrw vodovodní ON 200 x Tm 765,001 21 589,83\CSÚRS 201702 \kus 28,222

99 trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní DK 200 D 225 x 8,7 x 6000 mm 
Poznámko k pdoice: 
barvo sedá

^1,03____________________________________________

9

W 28,222

33 K 871373121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % ON 300 15 290,08 CSÚRS 201702147,020 104,00m

Montáž kenalízacmho potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných tunovým kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklomi do 20 % ON 315

PP

W d 1 1 147,020
34 | M [286102220 | trubka PVC SN 12 hrdlovaná vodovodní PH 300 x tm tm [ 25.2381 3 230,00 Bl518,74|cSÚfiS2017Q2

trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní CM 300 0 315 «11,1« 6000 mm
Poznámko k poležte: 
barvo Sedá

99

9

W (<LU1/6,0n,Q3 25,238
Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený 
vykop PN 200__________________________________________________________

3$ K 877353123 2 720,00 CS ÚRS 2013 02kus 17,000 160,00

Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněl
kroužkem v otevřeném výkopu Jethoosých ON 200

*de počtu na připojených uličních vpustech’ <2*5)*5*2

PP

w 17,000
\36 \ M [286119000 | koleno kanofízoini plastové s hrdlem 200*15 ' PVC 7,0001 3 976,00 \CSÚnS 2017 02kus 568.00

PP kolono kanalizační plastové s hrdlem KG 200x15°
W 2-5 7,000

| kořeno kanalizační plastové s hrdlem PVC 200/60’37 I M \286119021 10,000] 623,001 6230fiÓ\ .1kus
pp trubky z polyvinytchlorídu kanalizace KG 2000 kolena PPKG6 PPKG3 200x45°
W 5*2 10,000

Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený 
vykop. PH 300_________ ____________________________________

38 K 877373121 2 450,00 CS ÚRS 2013 02kus 7,000 350,00

Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsnaných g lanovým
kroužkem v otevřeném výkopu odbočných ON 300

"dle počtu vpusti na sanované kanalizaci (UV15 až UV21 )1
pp

w 7,000
[39 | U \286114050 | odbočko konoířzočnJ plastová * hrdlem 300/200/45* PVC 7,0001 2 330,00] 16 310,00 |CS ÚJS 201702~jkus

PP otočka kanalizační plastová s iavgem KG 300/200/45°

40 | K [892377121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí ON 300 těsnícím vakem ucpávkovým Téié.OO |cS ÚR$ 2017 02 |3,000[ 872,00|úsek
pp Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými ON 300

41 | K |892381113 I Kamerová prohlídka potrubí 17«M2o[ 50,00 8 721,001m
PP Kamerová proWdka potrubí 

d»d 1 1*d 2»d sw 174,420
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno
beton tf. C 25/30 42 K 894411121 26 820,00 CSÚRS2017 02kus 3,000 8 940,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dňtů výsky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem 
tr. C 25/30, na potrubí DNpres 200 do 300

PP

W 'dle šachet 0314,15,16:’ 3 3,000
sknd betonová s ocelová se stupodfy +P£ poviokem T8S-Q1000/500! T20 SP
100x50x12 cm

43 M 592241610 3580,00 CSÚRS201702kus 2,000 1 790,00

99 skruž kanalizační s dtylOOx 50x12 cm
sA/uf betonová s ocelová se stupadíy povlakem TBS-Q1000/1000/120 SP
100x100x12 cm 44 M 592241620 3100,00 CSÚRS201702kus 1,000 3 100,00

sfcruŽ kanalizační s ocelovými stupafliy 100 x 100 x 12 cm99
sknd betonová s ocelová se stupod/y •PEpovfokem T8S-Q f000/250/120 SP
700x25* f2 cm  45 M 592241600 2 220,00 CSÚRS 2017 02kas 2,000 1 110,00

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadiy 100 x 25 x 12 cm

46 | M \592241750 {prstenec betonový vyrovnávací T81V.Q 800/60/150 T í 938,00|«ÚIW2Q1707~1469,00 |2,000
prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6*12 cmPP

47 | M\59224176R {prstenecbetonový vyrovnávací T8W-Q800/80/1SO 2,0001 499,00[ 998,00 |

prefabrikáty pro vstání šachty a ckenážrí šachtfce (betonové a železobetonové) Šachty pro 
odpaáií kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW*Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12

PP

530,00jcs WS 201702 |Iprsfenec betonový vyrovndwicl 7BW-Q800/100/150
prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm 

{deska betonová zákrytová TB2-Q, 100/800)/200
prefabrikáty pro vstáni šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi deska zákrytová TZK*Q. 1 100*80/17 100/80 x 16,5 
]dno betonové šocftty AanofJgoční přímé TB2-Q, 100/600
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50 cm 

jďno betonové jachty faUMÍizočnl přímé T82-Q10001700  
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachUee {betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V * průměr odtoku TBZ«Q.T 
100/60 V max.40 100 / 60 x 40

1,000[ ‘ 538,00 J 

3,000 [ 3140,00[

48 I M 1592241770 kus
99

49 [m \^224315R 9 420,001kus
99

I”*"., f 8 990.00J50 I M 1592243380 8 990,00 |CS ÚRS 2017 021,000
Pk

193OO.OOJ2,000 9 650,00[51 I M 1592243379 kus

99

| 52 | kT89Š941111 6 91_6,00]CSÚRS2017 02 || Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV>$0 normální 7,0001 988,00]
PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dflců typ UV»SO normální

1IVl5*UV2t:'7W 7,000

7,000]53 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusťs výrokovým otvorem T8V-Q.450/330/ la 45x33x5 cm 3 997,00 CSÚRS 2017 02kus 571,00

PP dno betonové pro láční vpust' s výlukovým otvorem 45x33«5 cm

| 54 | M 1592238580 [rtrež tefonovd pro uliční vpusr horní 7BV-Q450/555/5d, 45«55x5cm
druž betonová pro ultóm' vpaC homi 45 » 5? x 5 ;m ......................

| to 4 144,00 | CS IÍW 2017 02_ j7,000 j 592,00
PP

55 I *1 592238640 prstenec betonový pro uiični vpusť vyrovnávací 7BV-Q390/60/ íOo, 39x6x5 cm 1 621,00 CSÚRS 201702kus 7,000 233,00
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Ty Cenová
soustava

J.cena
ICZKj

PČ Kód AU MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]
p.

pe prstenec betonový pro jjferw' vp*pr vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

56 | M |59223874Q |košpo2ii)A- O pm 4052. vysoký, pro rán 5001300 kus [ 7,000 [ 563,001 3 941,00 |CS ÚPS 201702
kos vysoký pro uliční vpusti, žárové zinkovaný plech,pro fám 5CO/3QOPP

f 57 | M ] 592223760 InjmzflĎetonovoiiýOftl l95S3-9 5ŮQ!5Ů0mm 7,000 | I 040,00 | 7280,00 |«l)RS 201702kus
rám zabetonovaný pro uUžní vpusti 500/500 mmPP

| 58 | M |592233700 \mřtžM10400 DM >9583-13, 500/500 mm 7,0001 1560,001 10 920,00\CSÚK 2017 02kus
PP mr5 vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm

Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg 1 743,00 CS ÚRS 2013 0259 K 899103111 3,000 581,00kus

Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti Jeckratltvě přes lOOdo ISO kg 
•QjlěsIS.IěO_____________________________________________________________

PP
W 3,000

poklop šachtový s rámem ON6ÚO/8CO tňóo 0 400, Bttupkm s odvětráním, bez zámku 
se znakem Pražská kanalizace___________________________________ 25740,00 CS ÚRS 20170260 M 552414140 kus 5,000 6560,00

PP poklep šachtový s rámem DM600 třída 0 400, » odvětráním se znakem Pražská kanalizace

Přesun hmotD 998 63 157,00
61 | K 1998276101 I Přesun hmot pro trubní vedeni 2 trub 2 plastických hmot otevřený výkop 250.5231 252.001 63 I57.00|CS ÚRS 2017 02 ~jt

Preun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklotaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 mPP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
SCavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010-Etapa 0010
Soupis:

$002 • Dešťová kanalizace 
Úroveň 3:

SO 02e • ul. KSibřlně

KSO: CC-CZ:
Datum: 26-7.2017Místo: Praha Koloděje

lč:Zadavatel:
MHMP 0TV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 DIČ:

Uchazeč: lč: 18626084
CZ18626084EKJS, spol. sr.o., Náchodská 2421,193 00 Praha 9 DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

Upozorněni: Rozsah sanací, rekonstrukce a oprav kanalizačních stok byl stanoven na základě kamerových 
průzkumů, které byly provedeny před rokem 2010. Projektant upozorňuje, že od této doby mohlo dojit ke 
zhoršení stavu stávající kanalizační sítě, která se nachází v místě stavby, a proto je třeba očekávat, že rozsah 
stavebních prací může být oproti projektu větší v závislosti na rozsahu poškozeni. Projektant doporučuje před 
zahájením stavebních prací provést kamerový průzkum stávajících stok v místě stavby, který Je součástí VRN.

Cena bez DPH t 996 908,84
Základ dané 

1 996 908,64
Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Výše daně 
419 250,86DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 416 259,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010- Etapa 0010
Soupis:

5002 - Dešťová kanalizace
Úroveň 3:

SO 02e - ul. K Sibrině
Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha Z 
EKIS, spol. s r.o„ Náchodská 2421. 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 996 908,84 
1 9% 908,84HSV • Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 146 320,72

4 - Vodorovné konstrukce 61 079,18

8 • Trubní vedení 1 658721,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60615,00
997 - Přesun sutě 20 265,62

998 - Přesun hmot 49 906,84
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 -Etapa 0010
Soupis:

SO02 • Deltová kanalizace

Úroveň 3:
SO 02e - ul. K Sibřině

Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spol. sr.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Oatum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč

Projektant:

Ty Cenová
soustava

J.cena
[CZK]

PČ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis
2_

Náklady soupisu celkem 1 996 908,84

Práce a dodávky HSVo HSV 1 996 908,84
Zemni práceb 1 146 320,72

I [ K 1119001401 jDočas.zajlit.potrubi ocel.DN 200imn 9,9QO| 228.00) 2 257.20|CS WS 201702m

Drásané zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkoplsti ve stavu f poloze . ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to $ podepřením, vzepřením nebo vyměním, příp. » ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jisťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
ocelového nebo litinového, Jmenovité světlosti OH do 200

PP

'stávající plynovod:* 1,1 *<1 +1+1 *1 ♦ 1 *1 ♦ 1 »1 ♦ 1) 9,900w

2 | K 119001411 [Dočasné zajištění potrubí betonového. Ž6 nebo kameninového DN do 200 I "■ 13,200| 289,00[ 3 814.80|CSÚBS 2017 02

Ďožasié zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopfstl ve stavu i poloze, ve kterých byla 
ne začátku zermich prad a to s podepřením, vzepřenkn nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním 2a jlšfovad konstnéce. s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí ON do 200

PP

•ztáv.vodov.pfípojky.  :* 1, n 1 *1+1 +1 •» 1 »1 * 1 >1+1 > 1+1 > 1)w 13,200
3 | K 119001412 [Dočasné zajištěni pohubl betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 9,900 S56.00 3 S44.20|CS ÚRS 2017 02m

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výJcopistt ve stavu i poloze, ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp, s ochranným 
bedněntn, se zřízením a odstraněním za jlstovacl konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kamen klového nebo železobetonového, světlostí DN přes 200 do 500

•fcanaUac**1,1‘(1 *1*1 *1*1*1 *1*1*1)

PP

w 9,900

9 880,33 CS ÚRS 2017 024 K 130001101 Ztížení v^copávfcy příplatek za blízkost podzem. vedení nebo výbušnin pro Ub.tf.hor. m3 28,890 342,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkostí podzemního vedení nebe 
výbušnin pro jakortotrv třídu homfcry

•z30*:,0,y(Al 2)

PP

W 28,890

| 5 | K 132201202 10 208.01 |CS ÚRS 2017 02 [| Hloubeni rýh I do 2000 nim v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 | 48,151 j 21ÍJÓ[

Hloubeni zapasených i nozapažených rýh sirky přes 600 de 2 000 mm , urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině Ir. 3 pres 100* 1 000 m3

'celkový výkop" š_T(<L1-d)'hLt 
'odpočet odstraňováni povrchů:'
'asl.komunlkace:' -š_1‘íd_1*d)'tzp 
Mezisoučet
"navýšeni výkopu o é 5% na šachty:' 0,05'A
Součet
A1_2'k3
'šířka výkopu:' t.1 
'průměrná hloubka výkopu:' 1,0 
'délka pointo sanovaného:' 107,07 
"délka potriti vložkovaného:" 237,45 
'délka potrubí přípojek:' 0,7*0,7.1,l .0,6*1,0 
'délka potrubí přípojek pro svislé napojeni:* O 
"tlouštíka sláv. komuifkace:* 0,25 
tlouštka loie'0,15
'obsyp potrubí" (d_1)‘š_n0,3*pj)v7l
'obsyp potrubí přípojek" |dl'š_V(0,3*pJ!)-vjp
"vytlačená zemina potrubím hl.radu DN300:"3,l4*(p_l/2)*lp_1/2)*d_l
■vytlačená zemina potrubím přípojek DN200:'3.l4,(p_2/2),{p_2/2),d
■koeficient přepočtu hmotnosti plsku'1,7
•koeficient množství tř.l*0,5
'koeficient množství tř.4T3,4S
•koeficient množství tr.S'0.05
'profil potnibl sanovaného" 0,315
'profil potiubl-prípoíek:' 0,2 

| Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 nvn v hornině tř. 3
Hloubení upažených l nezavazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dne do 
předepsaného profilu a spádu v hornkiě tř. i Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PP

w O 122,287
w
w •30,572

91,715
4,58b

98,301
48,151

1,100
1,000

107,070
237,450

4,100
0,000
0,250
0,150

64,093
2,126
8,340
0,129
1,700
0,500
0,450
0,050
0,315
0,200

m3 48’I51I

W A
w

A1.2w
ht3w1w
i.1w
hl.1w

Ow
w d_2 
w d

<Lsw
w ep

tLpVY
VV o
VY opi
VV vjl
W VZp

hpVV
w k3 
w k4 
w kS
vv P_1

P 2w
X [Í32201209 240.76JCS ÚRS 2017025,001

PP

W ht3 l 48,151

1 *lI 43»335i 7 7290,67] CS ÚRS 201702 ]7 | K |132301202 [Hloubenípjti i do 2000 mmv homlné tf. 4 objemu do 1000 m3 399, OÓ[

Hloubeni zapařených í nezapažených rýh sirky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dne do 
předepsaného profilu e spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 mí 
Aí 2“k4

PP

W 43,335

5,ób["|Připlatek za lepivost k hloubeni fýh š do 2000 mm v homlné tř. 4 43.3351 216.68jcS ÚRS 2017028 | K 132301209 m3
Hloubeni zapařených i nezapeřených rýh šiíky přes 600 <to 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu e spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám 2a lepivost horniny tř. 4 
A1 2*k4

PP

w M4 1 43,335

4 718,701 CS ÚRS 2017 02 |9 | K 1132401201 4.815|iHloubení rýh $ do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 980, CO

Hloubeni ze pažených i noze pažených rýh šířky pres 600 do 2000 mm s urovnáním dne do 
předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tr, 5 pro Jakékoliv množství 
"vykop v hornině 5 z 5%:' A1 2*k5 

PP

w ht5 4.815
fio j k isnono2 J m2 16~ 2~30,82|ČŠ~ÚŘŠ~2017 02 |Izřfaeiď přdožného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m

Zřízeni pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni pro všechny šířky rýhy přiložré pro 
jakoukoliv mezerovitost. hloubky do 4 m

222,340[ 73,00[
PP
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Ty J.cena
fCZKI

Cenová
soustava

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]P.
w (d+djpiiLntpp 222,340

11 I K |l51101112 | Odstranění příložného paženi a rozepření stěn rýh hl do 4 m I m2 | 222.340 20.001 4 446.80|CS Útó 2017 02
Odstraněni pažení a rosepreru stěn ryti pre podzemní vedeni s uložením mater litu na vzdálenost 
do 3 m od hraje výtopu pnložré, hloubky pres 2 do 4 mPP

W 222,3402pp

12 I K |161101101 5\4dé přemístěni výkopku i horniny tf. 1 až 4 ht výkopu do 2,5 m 37.00] 3 384,98 jcS ÚRS 2017 02 [m3 91.486

Svislé přemístění výtopku bez naložení do dopravní nádoby avlak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do do prav mho prostředku z horniny tr, 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2.5PP

W A1 2-htS 91,486
j 13 | K [161101151 |?v1slé přemístění výkopku i horniny tf. 3 až 7 hl výkopu do 2.5 m 4,815] <«!oo| 211,86|CS ÚRS 201702m3

Svislé přemrštění výtopku bez naloženi do dopravní ná4>by avšak s vyprá&friémm d»pravni nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, přf hloubce výtopu přes I do 2,5PP

W ht5 4,815
14 | K 1162301101 |vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypanlny i horniny tr. 1 až 4 "m3 | 91.48&J 33,00 3 019.04|CSÚRS 2017 02

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostřenu, bez 
naložení výtopku, avšak se sled 
500 m

PP i z horniny tř. I až 4 ra vzdálenost přes 50<to

W "všechen výkope* na mezídeponil:* A1 2»ht5 91,486
15[ K 162301151 | Vodorovné přemístěni výkopku/sypanlny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m 4.8151 42.00] 202.23 |CS ÚRS 2017 02 |m3

Vodí rovné přemístěni výtopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výtopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr. 5 až 7 na vzdálenost pres 50 do 
500 m

PP

W ‘všechen výkopek na mez1deponii:'ht5 4,815
16 | K 1162701105 | Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku 2 hornin, tř. 1 až 4 90J10| 126,00| 11 429,46[CS ÚRS 201702m3

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

PP

W $kl_1_1 
W ski34

‘odvoz vytlač, zeminylo*o*op1 *w1*vzp*zz_1“0,75 
0,9$*skl_t_1______________________________________

95,484
90,710

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tr. 1 až 4 2KD1000 m přes 
IQOOOm_____________________________________

17 K 162701109 4 535,50 CS ÚRS 201702453,550m3 10,00

Vodorovné přemeteni výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostřenu, bez 
naložení výtopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně 2a každých dalších I započatých i 000 m 
5*skl34

PP

W 453.S50
[ 18 | K 162701155 840.22|CS ÚRS 2017 02~|Vodorovné přemístěni do 1QOOO m výkopku/,ypaniny ; hornin, tř. 5 až 7 4.774] 176,00|m3

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravnán prostředku, bez 
naloženi výtopku, avšak se složením bez rozhrnuli z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost pres 9 0000
do 10 000 m

PP

vv Sk* 0,05^0,1-1 4,774
Pří plátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypanlny z horniny tř. 5 až 7 ZKD1000
m přes 10000 m19 K 162701159 358,05 CS ÚRS 201702m3 23,870 15,00

Vodorovné přemístění výtopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výtopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek h 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
5*skl5

PP

w 23,870
20 [ K 167101102 | Nakládání výkopku 2 hornin tf. 1 až 4 pres 100 m3 0.776] 27,00] 20.9S|CSÚRS 2017 02m3

Nakládáni, skládáni a překládání neuleMéhe výtopku nebe sypaníny nakládám, množství přes <00 
m3, z hornin tř, 1 až 4PP

■výkope* na meadeponii pro zásyp' A1_2-shl_1_t 
0,95*222

w w? 0,817
0,776w

21 | K |167101152 | Nakládáni výkopku 2 hornin tf. 5 až 7 pres 100 m3 m3 | 0.0411 1,52 |cs Prs 2017 02 |37.00

Nakládání, skládáni a prokládání ne ulehlé ho výkopku nebo sypaníny nakládáni, množství pres 100
mí, z hornin tř, 5 až 7
0,05*221 

PP

W 0,041
22 | K Í171201201 Uložení sypaniny na sklédty [ m3 [ 93,484] 5.00 477,42|CS ÚRS 2017 02

PP Uloženi sypaníny na skládky

skU.1w 95,484

[poplatek za uložení odpadu ze sypaníny na skládce (sklédkovné) 95,4841 110,001 10 503,24|CS ÚRS 201702t
PP Uk iplatek za uložení sypaniny na skládce isklá^ovnéi
w skL1-1

Izásyp jam, iachat rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
95.484

3,270 248.52]CS ÚRS 2013 0224 | K 1174101101.2 m3 76,001

Zásyp sypanlnou z Jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vyfcopávkách 
Poznámka A pefojce:

PP

p předpeftíM zásyp zeminou vhedhou do ckWwrí sány komunikace (dle ČSM73ve
2050, ČSM76 6133, ČSM72 1006)

'předpoklad zpětný zásyp 50 alt. vhodnou zeminou (využití vykopané zeminy z 25t)-' 
Al 2'lOQ-cpl -V2l -V2P

| Zemina vhodná pro zdsypy - flěrkoplstowi s jemnoirnaj příměs) 
kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štértodrtj štěrkodli 
ČSN 6N 13ÍM3 fr*ee 0*32 (Spilit)

Poznámka k položce
alt 2tm*no vhodné pro zásypy- Štěrkopískové s jtfnnczsncu pfimési 
22 1 *0,75‘kp
Obsypání potrubí bez prohození sypaníny i homín tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje i

. výkopu_______________ _______ _____________________ _ _ J
Obsypáni potrubí bez prohozeni sypaniny 2 hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 
0->op1 

w zz_i 3,270

<169[ 20,OPj 8j,3ŠTt

PP

P

w •- A!??,
66,219]26 K 175101101 260,00| 17 216,94

PP
w 66,219op

20 93S.39\CSÚKS2017Í2 |27 |m 1583373020 |ífěrftopfrffc frakce 0-8 tS6,0úJ1)2,572t '
štěrkopísek frakce 0*16

op*kp

PP
w 112,572

D A Vodorovné konstrukce 61 079,18 
13 702.22[CS ÚRS 201702m3 ]28 | K]451573111 [lože pod potrubí otevřený výkop ze Štěrkopísku

loze pod potrubí, sloky a drobné objekty v otevřeném výtopu z pisku a štěrkopbku do 63 iwn
(d.1+d)*tU>‘iJ

[Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop

Pocfcladni a zajišťovací konstrukce z betonu 
stoky a drobné objekty z betonu tř, C 30/37

747,00118,343
PP
W lo

[29[452311171
18,343 

ro3 T 1W«J 3140,00] 38 433,60 [ČS ÚRS 2017 02
v otevřeném výkopu desky pod potritÁPP
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Ty J.cena

fCZKl

Cenová

soustava
PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]2.

'dle nových iachet16*1,5*1,5-0,34 12,2-10w

3o[k j4S23Snor |Bedněni podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený vykop m2 | 32,640 274^0of 8 943,3djcS ÚRS 201702
bedněni podkladních a zajtíťoveckh konstrukcí« otevřeném výtopu desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a drobné objekty 
’dte nových šachet"16*4"1,5*0,34

pp

32,640w

Trubní vedení0 8 1 658721,48
31 | K 83126329R JPřfplatek za napojeni přípojných trub 3,000| 4 000,00 12000,00|kus

Montáž potrubí z trub kameninových hrdUrvých s Integrovaným těsnáním Příplatek k cenám za
zřízení kanalizační přípojky OH od 100 do 300
'připojení UV22,23,24 rva stávající vtoikovanou fcanalizacT 3

pp

3,000w

32 | K |87100000R |Sanace potrubí DM 300 bezvýkopovou metodou tkaninovým rukávcem' 237,450| 5 000,00| 1 ta7 2S0,00|m
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot bervýkopovým systémem z flexibilního PVC, 
průměru do 63 mm bez obsypu 
Poznámko k po fořte:
ceno zahrnuje: moottorirfg stavějícího stavu TV kamerou, ohérti potrubí, pfipodné vyspraveni 
dna, proces samotné sonoce s vytvrzením

PP

P

W d 2 237,450

410,00 CS ÚRS 2017 02Montáž potrubí z kanalizačních tni? z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 20033 K 871353121 4,100 100,00m

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC téměnýeh junovým kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % ĎN 200

PP

‘dle potrubí napojení uličních vpusťdw 4,100

34 | M 286102210 trubko PVC StJ 12 hrdiovanó lodovotíní Dři 200 » Im 765,00 j 3 230,60 |CStÍR5 2017 024,223kus
trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní OH 200 D 223 * 8,7 * 6000 mm 
Poznámko k položce: 
barva šedá

PP

P

VY (1*1,03 4,223

11 135,28 CSÚRS 20170235 K 871373121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 * ON 300 107,070 104,00m

Montáž kanalizačního pointo’ z plastů z tvídého PVC těsněných gipnovym kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % ĎH 31S

PP

W <L1 107,070

| 36 | M \286102220 | trubko PVC SN 12 hrdlovaná vodovodní DM 300 x 6m | kus 18,380 j 323O,0O| 59367,40 |CS ÚRS 2017 02
Lnjbka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní OH 300 Ď 31S * 12,1 x 6000 mm 
Poznámko k položce : 
barva Sedá

PP

P

VY (d^1/6,0)*1,03 18,380
PVC těsněných kroužkem otevřený jMontáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z 

výkop DN 200
800,00 CS ÚftS 2013 0237 K 877353123 kut 5,000 160.00

[
Montáž tvarovek na potrubí Z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých ON 200

PP

"dle počtu připojených uličních vpusďSw 5,000

\ 38 \ M 1286119000 I toten© kanoilzaM plastové s hrdlem 200/15’ PVC kus j 2 640,001CS 0ŘŠ2OÍ7 025,000 566,00
holeno kanalizační plastové s trdem KG 200x15°PP
Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený 
výkop. ĎN 300_____________________________________________________________

700,00 CSÚRS 2013 0239 K 877373121 kus 2,000 350,00i
Montáž tvarovok na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým
kroužkem v otevřeném výkopu odbočných ON 300

"dle poctu vpustí na sanované kanalizaci (UV25, UV26)~2

PP

2,000w

4 660,00 \CS ÚRS 2017 02 140 [ M \mil4050 loďbočfcq feqnqřřzqční ptasfons, hrďíem 3007200/45* PVC | kus | 2,0001 2 330,001
pp odbočka kanalizační plastová s hrdlem HO 300/206/45'

K ] 892372121 I Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek [ 15,OOP | 672,00| 13 080,00|CS ÚRS 2017 0241

Tlakové 2houŠky vzduchem t&rrfcfml vaky iKpávkovýml ON 300PP

42 | X 1892381113 Kamerová prohlídka potrubí m | 348,620 50,00| 17 431.00|
Kamerová prohlídka potrubí
d+d 1»d-2

PP

348,620w

70 179,00 |CS ÚRS 201702 ]43 | K 1894102211 | Stěny áchet z cihel kanalizačních Kllnker ti 250 mm 4,710]_ 14900,00]m3

Ostatní konstrukce na trubním vedeni zděné stény šachet z dhel kanalizačních (KlWief) na 
cementovou maltu MC 10, tloušťky 250 mm

•dle šachet • nízká sestava,0Sl3S 05l47, ClSl0105l03:‘ 16*0,3*(3.14*0,75*0.75- 
3,14*0,5*0,5) 

pp

w 4,710

44 [ K [894104111 | Žlaby jachet z cihel kanalizačních Kllnker průměru do 500 mm 3>Q9Š[ 23 600,001 73 042,00 |CS ÚftS 2017 02m3

Ostatní konstrukce na trubním vedeni zdéné žlaby Šachet z dhel kanalizačních [Kllnker] na
cementovou meltu MC 10, průměr žlabu do 500 mm

"dle šachet • nízké sestava,0>l35DŠl47, DŠ101-DÍ103 (kynete):"
161,5"0,5"(3,14*0,29*0,29 *3,1 d"0,15*0,15)
"klenba"! 6*2*0,25*0,5" (3, 14‘Q, 29*0,29-3, i 4*0,1 S*0,15j

PP

w 2,321

W 0,774

36 691,20 !CS ÚftS 2017 02 1| 45 | K |89410511l" |Dlažba Šachet z cihel kanalizačních KUnker čtyř a vícehranných

Ostatní konstrukce na trubním vedeni zdéné dlažby šachet z cihel kanalizačních (Kllnker] na 
cementovou maltu MC 10 Čtyř a vícehranných

2,496 14 700,Oo!m3 |

pp

"dle nových šachet:' 16*( 1,0*1,5-0,31,0)"0,13w 2,496
TZřfeerri Šachet kanalizačních 2 betonových dílců na potriirí ON nad 200 do 300 dno 

beton tf.C 25/30
8 940,00 3S 760,00>CS ÚRS 2017 0246 I K 894411121 kus 4,000|

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dlcú výsky vstupu doi,50m s obložením dr»a betonem 
tr. C 25/30, na potrubí OH pres 200 do 300

~dl8 šachet - nízká sestava, montáž á z 25% B>135-pSl47,PŽ101-PŽ103:- 16*0,25 
prsíenřf betonový vyrovndiod DNBOO v.60

PP

4,000

I3,000]_ 469,00]

w
*“*i

47\/A j5922417SR 5442,00,kus

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní Jachtíce (betonové a železo beto novel šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací T5W-Q 625/60/120 62.5 x 6 x 12

PP

"dle nove zbudovaných šachet (předpoklad použití v nízké sestavě 1 kus * 12,5% 
rezerva 16*1,12S vv 18,000

48 | M [592243158 \deska betonová íátoyto*áTV(-<l1 100-80717 100/80*16,5 cm 16,000 ] 3 140,00J 50 240,00kus
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtfce (betonové a železobetonové! šachty pro 
odpadní kanály a pí

PP
Žená v zemi deska zákrytová TZK Q.1 100-80/17100/80 x 16.5

W 16 16,000

49 I K J 895941111 | Zřízení vpustí kanalizační uliční 2 betonových dílců typ UV-50 normální kus 5,000 | 988,00] 4 940.001CS ÚRS 2017 02
Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV»S0 normálníPP

2 855,00 jcSÚRS 20170250 I M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť $ výtokovým otvorem TSV-Q450/330/ ta 45x33x5 cm kus 5,000 571,00

dno betonové pro uliční vpicťs výlohovým otvorem 45x33x5 cmPP

T"*W~~T....S.ooo]51 | M [592228580 \šknjžbetčřtívápřoulitřiivpijšťhOfřiÍTBV-Q450/555/5dl 45x55x5cm -592,001 2 96Q,Ďo|cS ÚRS 2017 02
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Ty J.cena
[CZK1

CenováPČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem (CZKJP ustává
pp shruz betonová pro ultčnl vpise homi 45 « 57 * S cm

52 M 592238440 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovmjwci 78V-Q 390/40/ tOo, 39»4<5 cm kus 5,000 1 145.00 CSÚflS20l702233,00
PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 * 13 on

53 | M 1592238740 koj poziok. C3PW4052, vysoký, pro rám 500/300 kus | 5,000 1 543,001 2 815,00 |CS ÚftS 201702 ]
PP koš vysoký pro ultčisi vpusti, žirově zinkovaný plech,pro rám 500/300

54 I rn 1592238740 I rdm zofcetonovoný WN (9583-9 500/500 mm 5T0OO | 1040.001 5200,00 |cSl2l?S 2017 02 ]kus
PP rám zabetonovaný pro uttcnf vpusti 500/500 mm

1 55 | M |S92238780 m/li AI? 0400 DIN 19583-13, 500/500 mm 5,000 | ( 540,00 | 2 800,00 |C5 ÓfIS 2017 02 \kus
PP mřiž vlohová pro uliční vpusti 500/500 mm

| 56 | 11 |899211112 Ošaceni mříži s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg 16,000| 370,00| 5 920,00[CS ÚRŽ201702kus
Osazeni litinových mříži s rámem na šachtách tunelové Koky Ivnotriosti jednotlivé přes SO do 100PP
*4

57 | M \592238750 | koš pozirtk. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 T~to~T 9 008,00 | CS 1/BS 2017 02~]543,00 j14,000
PP kos nízký pro ullžni vpusti, žirové zbikovaný ptech,pro rám 500^500

58 | M ‘J592238781 \n\ni P400 průměr 405 mm, zoýižřěnl proti krádeži, nopř. typ KASí 14,000 | 1800,00[ 28 800,00 |kus
prefabrikáty pro uLlcrrí vpusti dílce betonové pro uKéni vpusti vpusť deltová uliční s rámem mřiž
M1 Ď400 OlN 19563-13, SOO/SOOmm

PP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
| Vybourání kanalizačního potrubí W do 400 vč.iachet
Vybourána kanalizačního potrubí DN <b 300 mm
“likvidace potrubí stávajícího dle sanace:* cl_t
"póze likvidace šachet dle vložkování • á 40% z délky" 0,4*d„2

60 615,00
59 | K 969Q2113R 202,0501 300,001 60415,00|m

PP
w 107,070

94,980W

Přesun sutěo 997 20 265,62
6o|k [997221551 |voďorovni doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 68,697| 30,001 2 060,91 |CS(IRS 2017 02 |t

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složenán a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů.
ne vzdálenost do 1 km

PP

61 | K 1997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů I 030,455 j 7,00 7 213,19|CS ÚRS 201702 |t
Vodorovná doprava suti bez neležení, ale se složením a s hrubým srovnáním Příplatek k cene za
každý dalil i započatý 1 km pres i km
68,697*15 Přepočtené koeficientem množství

pp

w 1 030,455
62 | K 1997221815 Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné) [ t 1 68.697 160.001 10 991,52 |CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uloženi stavebná*? odpadu ne skládce (skládkovné) betonového

0 998 Přesun hmot 49 906,84
fáď] K 1998276101 Přesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop 198,043 f" " 252,00| 49 906.84|CS PRS 2017 02t

Přesun hmot pru trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo shloUminátevýeh pro
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 mPP

Strana 120 z 146



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 -Etapa 0010
Soupis:

S002 • Peštové kanalizace 
Úroveň 0:

SO 02f • ui. Podzámecká (pouze část chodníku)

KSO: CC-CZ:
Datum: 26.7.2017Místo: Praha Koloděje

IČ:Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 DIČ:

IČ;Uchazeč: 18626084
CZ18626084DIČ:EKIS, spd. s r.o.. Náchodská 2421.193 00 Praha 9

IČ;Projektant:
DIČ:

Poznámka:
Upozorněni: Rozsah sanací, rekonstrukce a oprav kanalizačních stok byl stanoven na základě kamerových 
průzkumů, které byly provedeny před rokem 2010. Projektant upozorňuje, že od této doby mohlo dojít ke 
zhoršení stavu stávající kanalizační sítě, která se nachází v místě stavby, a proto je třeba očekávat, že rozsah 
stavebních prací může být oproti projektu větší v závislosti na rozsahu poškozeni. Projektant doporučuje před 
zahájením stavebních prací provést kamerový průzkum stávajících stok v místě stavby, který je součásti VRN.

Cena bez DPH 393 985,90
Základ daně 
393 985,90

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
82 737,04DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 476 722,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010- Etapa 0010
Soupis:

SOQ2 • Deltová kanalizace
Úroveň 3:

SO 02f - ul. Podzámecká (pouze část chodníku)
Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spol. sr.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Místo: Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 393 985,90 
393 731,36HSV • Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 9154,23
4 - Vodorovné konstrukce 91 282,56
5 - Komunikace 5 824,00
8 • Trubní vedení 269 683,15
998 - Přesun hmot 17 787,42

PSV - Práce a dodávky PSV 254,54

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 254,54
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SOUPIS PRACÍ *

Stavba:

TV Koloděje

Objekt:

0010 -Etapa 0010

Soupis:

S002 • Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

SO 02f • ul. Podzámecká (pouze část chodníku) 
Praha Koloděje

MHMP 0TV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spol. sr.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Místo:
Datum: 26.7,2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty J.cena

rczki
Cenová

soustava

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]p

Náklady soupisu celkem 393 985,90

Práce a dodávky HSV 
Zemni práce

d HSV 393 731,36 
9154,23D 1

1 K 122202202 Odkopávky a prokopivky nezapálené pro silnice objemu do 1000 mi v hornině tf. 3 2 746,14 CSÚRS 201702m3 36,676 71,00

Odkopávky a pro ke pávky nezapne** pro silnice s přemetením irýkopku v příčných prclíkeeh na 
vzdálenost do I5m neto & nalezením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 pres 100 do 1 000 itlI

85,95*1,5*0,3 
PP

w odz 36,678

2 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 38,676 193,39 CS ÚRS 2017025,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v prícných profilech na
vzdálenost do IS m nebo s na ložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tf. 3

PP

W odz 36,678
i | K 162301101 | Vodorovná přemístění do 500 in výkopltu/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 276,27 CS ÚRS 2017 02 ]33,00[m3 36,678 1

Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avlak se složením bez rozhrnutí z homíny tř. i až 4 na vzdálenost pres 50 do 
500 m

PP

W 'mezidepcnle~od2 38,678
| 4 | K 1174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kotem objektů sypaninou se zhutněním 4 938.33 |C5 ĎRS 2017 02~~|| mi 64,9781 76,00

Zásyp sypaninou z Jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

'obsyp zatrubněni rígolu'<*>*2*(0,3*0,84*0,3*0,84*0,5)

pp

w opr 64,978

D 4 Vodorovné konstrukce 91 282,56
| 5 | K |451S73111 jlože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 19,3391 747,0Ó[ 14 446,23 |CS ÚRS 2017 02m3

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a Štěrkopísku do 63
'lože propustku"diyO,15'1,5vv lo 19,339

6 | K |452311151 | Podkladní desky ~ betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop 20,760] 3 140,0Ó[ 65 186,40|cs ÚRS 2017 02m3
Podkladní a zajičtbvaci konstrukce z betonu prostého * otevřeném výkopu desky pod potrubí,
stoky a drobně objekty z betonu tf. C 20/25

>od propustek*(<fr 1,1 j‘0,9‘0,22*2*0,72*1,1*2,5
| Bednění podkladech bloků otevřený výkop

Be4téní podkladních a zajftťovacídi konjtnjkcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
2*(dp-1,1 >*0,22*2*1,1*0,72*2*2,5*0,72

PP

W 20,760
7 | K~|452353101 m2 | 42,3181 274,ool 11 649,43|CS ÚRS 2017 02

pp
w 42,518

O 5 Komunikace 5 824,00
8 | K [597161111 [Rigot dlážděný do lože 2 betonu tl 100 mm 2 lomového kamene

Rigol dlážděný cto lože 2 betonu prostého tl 100 mm, s vyplněním a zatřením, pár cementovou 
maltou z lemového kamene tl. do 250 mm 
2,0*0,8*2*0,9*2,0

5,2001 1 120,00[ S 824,001 CSÚRS 201702rti2

PP

W 5,200

0 8 Trubní vedení 269 683,15
Montáž potrubí 2 trub TIK t integrovaným těsněním otevřeny výkop sklon do 20 % DN ”.L9 K 822392111 37 560,15 |CS ÚRS 20170265,9501 437,00400
Montáž potnéáí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20% 
s integrovaným těsněním DN 400 
"dle délky zatrubnénf 83,95
trouba 20 hrdlová přimo sfranovzdorná s integrovaným spojem 7ZW*<2 40/250 SÍT Ó 
40X250 cm
trouba železobetonová hrdlová přímá síranovzdomá s integrovaným spojem 40X250 cm 
(4P/2,5)*1,03

| Příplatek 2a odlrézování a napojení žlabových mží a přípojných trub 
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za 
zřízeni kanalizační přípojky DN od 100 do 300 
Poznámka k položce;
dodávko o montáž Ufmovýtfi mfíii vpustí, toučasti rozpočtu komunlkce SO 01 
‘žlabová mříž"3 
'horská mňfl

pp

vv_ dp
... ».«®T____________

I 35,4(1 ] 1 756,0010 M 592225390 kus 62 161.72 CSÚRS 20(702
PP
w 35,411

7Í7 K |83126329R _6,000[ ' 4 500,00| 27 000.pp]kus

pp

p

w 3,000 
1,000 
2,000 
i.ooof s ooo.oof

w
w 'pň polení žlabů ve vjezdech' 2

[Příplatek 2a napojení na stávající zatrubnění12 I K 183126330R *•5000,00]'kus
Montáž potrubí z tnd> kameninových hrdlových s Integrovaným těsněním Příplatek k cenám za 
zřízení kanalizační přípojky ON od 100 do 300

PP

384,00 CS ÚftS 2017 02 ]13 K 871313121 Montáž potrubí 2 kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 * ON 150 4,000| 96,00|m

uontiž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kreužker 
výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

otevřenémPP

W pi ‘dle přepojení k žlabu v komunikaci* 2,0*2,0 4,000

.1| trubko fVC SH 12 hrdfovond vodovodní PH (50 « 3mi M I « 286(02(50 1900,OČ] 2 408,70 [cŠ ÚRS 2017 02']1,373
PP trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovo4rí DN 150D 160x6,2x4000 mm
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Ty Cenová
soustava

J.cena
[CZIO

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]
p.

Poznámko k položce: 
berva modráP

(pž/3)*1,03 t,373w
Montáž tvarovek jednoosýdi na potrubí z trub z PVC tésnéných kroužkem otevřený 
výkop DN150______________ 314,00 CS ÚRS 2013 0215 K 877313123 kus 2,000 157,00

Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsnaných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu jedneosých DN 150 
*de přepojení k žlabu v komunikaci" 1*1

PP

w 2,000
| 16 | M 1286119260 tortno toxdiaifní plastový i hrdtero 150/15'PVC [ kus 2,000 | 230,00 | 460.00 |CS ÚKS20I? 02 \

ee odbočka kanalizační plastová PP s hnitém KO 110/110/87’

Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tr. C12/15 otevřený výkop 110105,58 CS ĎAS 20170217 K 899623141 m3 56,757 1 940.00

Obetonování potnfcí nabo zdfca stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C12/15 
"obetonování potrubí přípojek * 0,731 *dp»3,14*0,15*0,15*dp

pp

56,757w
fl»| K |W9643111 | Bednéni pro obetonováni potrubí otevřený výkop m2 | 120,3301 20ČjČÓ[ 24 066,00|CSÚBS 201702

pp Bednářů' pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 
<*•2*0,7 120,330w

0 998 Přesun hmot 17 787,42
17 | K 1698274101 I Přesun hmot pro trubní vedení 2 trub betonových otevřený výkop 70,585 [ 252, Qpf 17 787,42|CS ÚRS 2017 02t

Presin hmot pro trubní vedeni hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 mPP

Práce a dodávky PSVo PSV
D 711

254,54
254,54Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Provedení izolace proti zemní vlhkostí svislé za studená 2* nátěr krystalickou 
hvdroízoUd__________________________________ 57,20 CS ÚRS 20170220 K 711112053 m2 1,300 44,00

Provedení Izolace prou zemni vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svblé $ 
dvojnásobným nátěrem krystalickou hydreisslaci 
"nátěr Čela propustku"! ,3

PP

1,300w
21| M [2455IOSPO systém hydrolroiořní prdifcový WATERIZOL bet. 5 kg" 02,001 197,34 |CS 045 201702 \2,145

PP systém hydroizolační práškový bal. 5 kg
Pcaftámka b pcíoict:
ípoiřtba: no dvt mfvy t,S kf/m2

1,3*1,65 Přepočtené koeficientem množství

p

w 2,145
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 -Etapa 0010
Soupis:

5003 - Splašková kanalizace 
Úroveň 3:

SO 03a - ul. Kvasinská

KSO: CC-CZ:
Datum: 26.7.2017Místo: Praha Koloděje

Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradské 51, 128 00 Praha 2

IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 18626084
CZ18626084EKIS, spot. sr.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Upozorněni: Rozsah sanaci, rekonstrukce a oprav kanalizačních stok byl stanoven na základě kamerových 
průzkumů, které byly provedeny před rokem 2010. Projektant upozorňuje, že od této doby mohlo dojít ke 
zhoršeni stavu stávajíc! kanalizační sítě, která se nachází v místě stavby, a proto je třeba očekávat, že rozsah 
stavebních prací může být oproti projektu větší v závislosti na rozsahu poškozeni. Projektant doporučuje před 
zahájením stavebních prací provést kamerový průzkum stávajících stok v místě stavby, který je součástí VRN.

Cena bez DPH 854 976,54
Základ daně 

854 976,54
Sazba daně 

21,00% 
15,om

Výše daně 
179 545,07DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 034 521,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 -Etapa 0010
Soupis:

S003 • splašková kanalizace
Úroveň 3:

SO 03a • ul. Kvasinská
Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spol. sr.o.. Náchodská2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dilu * Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV

854 976,54

854 976,54
1 - Zemní práce 365 761,58
2 • Zakládání 18 047,64

4 - Vodorovné konstrukce 30 924,81
8- Trubní vedeni 329 114,85

9 ■ Ostatní konstrukce a práce-bourání 39 234,00

997 • Přesun sutě 13117,18
998 • Přesun hmot 58 776,48
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 -Etapa OOtO
Soupis:

S003' Splašková kanalizace
Úroveň 3:

SO 03a - ul. Kvasirtská
Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51. 128 00 Praha 2 
EKIS. spol. s r.o., Náchodská 2421,193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty J.cena
fCZKl

Cenová
soustava

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]p

Náklady soupisu celkem 854 976,54

Práce a dodávky HSVo HSV 854 976,54
Zemní práce0 1 365 761,58

1 | K 1115101201 Čerpám' vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do SCO l/min 240,OOP [ 57,00 13 680,00|CS Úft? 2017 02hod
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m $ uvažovaným prvnémým přítokem d» $00 l/min
•čerpáni 24 hodin denné‘10*24____________

PP
w 240,000

420,00 CS ÚRS 201702Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výsku do 10 m přítok do 500 l/min2 K 115101301 don 10,000 42,00

Pohotovost záložní čerpací soivravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným prúnémým 
přítokem do 500 l/mín

PP

i | K 1119001401 j Počat, zajlit.potrubí ocel. DN 200nvn 4,4001 226.00] 1 003.20|cs PRŠ 201702m
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení vo výkopKtl ve stavu I poloze, ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jlštovaci konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
ocelového nebo litinového, jmenovité světlostí ON do 200

PP

W 'stávající plynovod:* 1 ,T4 4,400

4 | K 119001411 Ibočasné zajištěni potrubí betonového, 26 nebo kameninového DN do 200 3,300j 289,00[ 953,70|CS ÚRS 201702m

Dočasné zajíš tání podzemního potriáí nebo vedeni ve výkoptstl ve stavu 1 poloze , ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšenfcn, pfip. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním ze jtšfovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DN do 200

PP

'sláv:vodov, přípojky,:’ 1,1*3w 3,300

5 | K 1119001412 [Dočasné zajištěn) potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 2,200| 358,00 787,60|CS ÚRS 201702m

Dočasné zajetém' podzemního potrubí nebo vedení ve výkoplitl ve stavu I poloze , ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, prip. t ochranným 
bednénfan, se zftenhu a odstranénJm za jlštbvací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti ON přes 200 do 500

‘kanallžace~1,1*2_______________ _____ ________________________

pp

W 2,200

25 829,59 CS ÚRS 2017 02Ztíženi vykopávky příplatek za blízkost podzem .vedení nebo výbušnin pro 1ib.tr. hor.6 K 130001101 75,526 342,00m3

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

PP

W ‘2 25%:" 0,25‘(A1 2) 75,526

l 7 | K 113220T202 32 022,81 ]CS ÚRS 2017 02 ]| Hloubení rýh S do 2000 mm v hornině tf. 3 objemu do 1Q00m3 212,00m3 151,051

hftoiáwní »pa Šerých i nezapažených rýh šířky pres «C do 2 000 mm s irovnánim dna do 
předepsaného profku a spádu v hornině ti, 3 přes 100 do 1 000 m3 
'celkový výkop" šj'(dj J+d*d_2)*hlJ 
"odpočet odstraňování povrchů:"
'asf.komuníkaee:' •šJ^dJ.I+d-dJIKtzp 
Me3 součet
‘navýšení výkopu o á 5% na šachty:' 0,O5*A 
Součet

pp

w a_1 345,259
W
W *57,543

287,716
14,386

302,102
151,051

1,100
2,400

130,780
0,000
0,000

130,780
0,000
0,400
0,150

78,286
0,000

10,187
0,000
0,000
1,700
0,500
0,450
0,050
0,315
0,200
0,400

W A
w
W A1_2 
W ht3_1 
w Š_1 
w hlj 
w OJ 
w o 
w d 
w db 
w o 
w tzp 
w tLp 
W o 
w opi 
w vzl 
w vz

A1_2*k3
"šířka výkopu:' 1,1
"průměrná hloubka výkopu:" 2,4
‘délka potnftí DN300:* 130,78
"délka potrubí DN400:' 0
"délka potrubí přípojek :~0
"délka potrubí bourané‘130,78
‘délka potrubí přípojek pro svislé napojení:' 0
tloušťka stáv. komunikace:* 0,4
tloušťka lože"0,l5
"obsyp potrubí" (dJJ)*ŠJ‘l0.3*pJ)*vzl ♦d_2"$J"(Oř3*p)*vz
"obsyp potrubí přípojek' (d)*|J*<0.3*Pw2)*vzp
"vytlačená zemina potrubím hl.řadu DN300:‘3,»4‘(p.l/2)*<p.l/2)‘d_l.l
"vytlačená zemina potrubím hl.řadu DN400ť3fl4‘lp/2np/2)*d_2
"vytlačená zemina potrubím přípojek DN200:'3,14"(p.2/2)"lp_2/2)*d
"koeficient přepočtu hmotnosti pískut.7
■koeficient množství tř,3"0,5
"koeficient množství tř,4"0,45
"koeficient množství tř.5"0,05
"profil potrubí DN300' 0,315
"profil potrubí*přípojek:' 0,2
"profil potrubí DM400' 0,400 

w vzp
w kp 
w k3 
w k4 
w k5 
w p_1 
w p_2
w p

[ 8'|"k'~[T322oT209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh i do 2000 mm v hornině tř. 3 151,051| Too[ 755,26|ČS ÚRS 201702m3

Hloubení zapařených i nezasažených 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. 2
ht3 1 

PP

151,051w

54 242,45|CS ÚRS 201702|Hloubeal rýh š do 2000 mm « hornině tf. 4 objemu do 1000 mi 135,946[” 399,00]9 I K 1132301202 m3

Hloubení za pažených i nezapeřených rýh šířky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním 4ra de 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 pres ICO d* 1 COO mJ

A1 2*k4  
Příplatek 28 lepivost k hloubeni rýh i do 2000 mm v hornině tř. 4

PP

w 135,946
679.73fcs ÚRS 201702 j[ 10 j K 132301209 13V946) " ŠTjm3
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PC Ty J.cena

ÍCZKT
Cenová

soustava
Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

p
Hloubeni zapařených i nezapeřených ryb my přes 600 do 2 OCO mm s urovnáním dno do 
předepsaného profilu a spádu v hornin* lř. 4 Příplatek k ctném za lepivost horniny tr. 4
A1 2‘k4

PP

w htQ 135,946
t1 | K 113 2401201 jHloii>enirýh idoMOOmm vhornmé tř. 5 | m3 15,10?! 980,00 14 802,9o|ČS ÚRS 201702

Hic tišeni zapařených i nezapálených rýh šířky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním do 
předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. S pro jakékoliv množství 
Výkop v hornině S z 5%:‘ AI 2*k5

PP

w hlS 15,105
12 | K 1151101102 | Zřízeni při ložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 [ 627,744 73,001 45 825,31 |CSIÍR5 2017 02

2rfeenf pažení a rozepření slin rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy pNložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
(d»d 1 1 )*hL1 *2

PP

W 2pp 627,744
13 | K 1151101112 Odstranění pffložnélio pažení a rozepřeni stěn rýh Kldo4m 627.7441 20,00 12 554.86 |CS PRS 2017 02 1m2

Ocfctraném pažení a rozepření Kin rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky pres 2 do 4 mPP

W 627,7442pp
} 14 | K [161101101 |Sv1slé přemístěni výRopfcu z horniny tr-I až 4 M výkopu do 2,5 m 286,997] 37,00] 10 618,89|CS ÚRS 201702m3

Svislé přemístění výkop ku bez naložení do dopravní náctoby avšak s vyprázcMním dapravni nádoby 
na hromadu nebo do doprav ni) o prostředku z horniny tr. 1 až 4, při hloubce výkopu pres 1 do 2,5PP
m

W A1 2-ht5 286,997
15 | K [161101151 |svíslé přemfstěni výRopku z horniny tr. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 [ 15,105 664,62|CS ÚRS 2017 0244,00

Svisli přemístěni výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. S až 7, při hlo<PP přes 1 do 2,5
m

W uts 15,105
16| K |162301101 [vodorovné přemístění db 500 m výkopku/sypanlny z horrriny tř. 1 až 4 33,001 9 470,901CS ÚRS 2017 02 |m3 286,997

Vedorevné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením b*2 rozhrnutí z horniny tr. > až 4 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

PP

w •všechen vyhopek na mezldeponll:* At 2-ht5 286,997
17 | K 1162301154 | Vodorovné přemístěni výkopku/sypanifty z hornin tř. 5 až 7 do 500 m 15,105] 42,00| 634.41 |CS ÚRS 201702m3

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypanky po sudiu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z homfriy tř, 5 až 7 na vzdálenost pros 50 do 
500 cn

PP

w ‘všechen výkope k na mez1deponii:rht5 15,105
K [ 162701105 Vodorovné přemístěni' do 10000 m výkopku 2 horniny tř. 1 až 418 m3 j 241,M6| 126,001 30414,64|CS ÚRS 201702

Vodorovné prometení výkopku nebo sypantny 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 
lOCCOm

PP

W skl_1_1 
W skl34

‘odvoz vytlač, zeminy :* lo*o*op1 *v?1 ♦vzp*zz_1*0,7S 
0,95‘skLi-l_____________________________________

254,090
241,386

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tr. 1 až 4 ZK01000 m přes 
10000 m__________________________________________

19 K 162701109 12 069,30 CSÍIR5 2017 021 206,930m3 10,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravnán prostředku, bez 
natažení 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 
S‘skl34

PP

W 1 206,930
| 20 | K 1162701155 [vodorovné přemístění do 10000 m výRopRu/sypantny 2 horniny tř. 5 až 7 12,705] 176.00| 2 236,08[cs ÚRS 201702m3

Vodorovné přemístění výkopku nebe sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se s lože rum bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost pres 9 0000
do 10 000 m

PP

w sklS 0,05‘skLtJ 12,705
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypanlny z horniny tr, 5 az 7 2KD 1000 ‘ ^21 K 162701159 952,88 C5 ÚRS 2017 0263,525 15.00mrřes 10000 m (
Vodorovné přemisténí výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředcu, bez 
naležení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny iř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
5*shl5

| Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

pp

w 63,525
221 K 167101102 45,6111 27,00[ 1 231.50|«aRŽ201702 |m3

Nakládáni, skládání a překládáni ne ulehlé ho výkopku nebo sypanlny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4PP

W zzz Výkopek na mezideponil pro zásyp* Al_2-skl_?_l 
0,95*zzz

48,012
45,611w

Í23j K Í1671CUÍ52 tlakládáni výkopku 2 hornin tř, 5 až 7 pře| 100 m3 88,84|CS ÚRS 201702 Jm3 37,dój
Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, mnostvi přes 100 
*n3, Z hornin tr, 5 až 7
0,05‘zzz.............................................................................................................

j Uložení sypanlny na skládky
Uloženi sypanlny na skládky 
SttJ.1

[poplatek za dožení odpadu 2e sypanlny na skládce (skládkovné)
Uloženi sypanlny poplatek 2a uloženi sypanlny na skládce (skládkovné)
*U.1

|zásyp lam. Šachet rýh nebo kolem objtUů sypaninou se zhutněním

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 2hutnéním jam, šachet, rýh
nebe kolem objektu v těchto vykopávkách

Poznámko k pcícice:
ve státní kemunikoci pt+dpokfod zasyp zeminou vhodnou do aktivní tóny komunikace (Ote ČSM7J 
3090, ČSH76 6Í33, ČSH72 1006)

■předpoklad zpětný zásyp ÍD alt. vhodnou zeminou (využiti vykopané zeminy z 2$%):' 
AI 2-lo-o-op1 »vzi •vzp,vz

| Zemino vhodná pro zásypy • štěrkopísková $ jemnozmou příměsi

pp

w 2,401
24 f k| 171201201 254,090] 1 |m3 Sj00[

pp
w 254,090

27 949,9o[čs ÚftS 2017 02254.090 [25 I K 1171201211 110,001t
PP
w 254,090

26 [_K 1174101101.2 14 595,80|c$ ÚRS 2013 02 * |J”m3 |7 76,00i.

PP

P

w zz_1 192.050

MÍbo] 4 897,28]244,864t
kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební vlety PDft ictobné, hrifcé a stérkodrt) štérkodrtě 
ČSN EH t3043 frakce 0-32 (Spillt)

Poznámko k položce:
ott. zemino vhodné pro rdsypy, štěrkopískové s fermounou prím&i

PP

P

W aj^Wkp 244,864
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tr. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
vykopu
Obsypáni potrubí bez prohození sypanlny Z hornin tř. 1 ai 4 uleženým <Jo 3 m ©ď kroje výkopu 
o»op1

!
28 K [175101)01 78,286m3 260,001 20 354,361

PP
W 78,286*P

[štěrkopísek frakce 0-6 24 754,00~[Čs ÚRS 20)702 ]132,086] ”IÍ6,00[29 | M 1583373020 t
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Ty J.cena
ICZK1

Cenová
soustava

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem (CZK]
£.

pp itěrkipiel frakce 0-16 
op-kpw <33.096

Zakládánío 2 18047,64
Trattvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože
tl.lOOmni ze štěrtodrb frakce 32-63 30 K 212752212 19 047,64 CS ÚR$ 2017 02130,790 139,00m

Tratfrody 2 cfeunážnfdi trubek se 2ř6enfcn štěrkopfckeuého k4e pod trubky as jejich obsypetnv 
průměrném celtovém množství 4o 0,15 m3/m v otevfeném výkopu z trubek plastových flexibilních 
0 pres 65 do 100 mm

'předpoklad v celé déltce hl.řadu stcky:'d_1_1-d*d_2

pp

w 130,790

Vodorovné konstrukceD 4 30 924,81
31 I K [451573111 | lože pod potrubí otevřeny výkop ze štěrkopísku 21.579| 747,001 16 119,51 |CS ClRS 201702 ~|m3

PP lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku e štěrkopísku do 63 mm
(d l l«d*d žrtLj,ě-1 w lo 21,579

12010,50|CSÚRS201702 [| Podklattií desky Z betonu prostého tf. C 30/37 otevřený výkop 3,8251 3 140,00132 I K 1452311171 m3

Podkladrí a zajíštdvací konstrukce z betonu přešlého v otevřeném výkopu taky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tr. C 30/37

-dle nových Sacheť5‘1. S'1, 5‘0, 34 
pp

vv 3,825

| 33 | K 452351101 | Bedněni podkladních desek nebo bloků nebo sedtouěhe lože otevřený výkop m2 \ 10,200| 274,001 2 794,80|C5 ClRS 201702
bednění podkladních a zajtitbvacích konstrukcí v otevřeném výkopu taok nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a tabné objekty 
'dle nových ÍacheťV4*l ,5*0,34

pp

w 10.200

D $ Trubní vedení 329 114,85
| 34 I K 93I26330B | Příplatek za přepojeni přípojek 0K200 9,Q00| 4 000,001 32 000,001kus

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsnáním Příplatek k cenám za 
Zřízení kanalizační přípojky OH od 100 do 300

'přepojeni KP1-KP8 na stávající sanovanou kanalizaci” 8_______________________

pp

w 8,000

13601,12 CSÚRS20170235 K 871373121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 130,780 104,00m

Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 * OH 315

PP

W d 1 1 130,780

36 | iM 1266 102220 | trubka PVC SřJ 12 hrdtovoná vodovodní QN3Ó0x6m 22,451 | 3 230,00 j 72 516,73 |« tilřS 2017 02kus
trubka PVC Uaková hn 
Poznámka k poieUe: 
Ďtjrvoředfl

dm ON 300 0 315 » 12,1 x 6000 mmPP

P

W l<Lf-1ř6,On>03 22,451
Montáž tvarovek odbočných na potrubí i trub 2 PVC těsněných kroužkem otevřený 
výkop. DN 300_______________________________________________________________

2 800,00 CS ÚRS 2013 0237 K 877373121 kus 8,000 350,00

Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu odbočných OH 300 
‘dle počtu přípojek KP1-KP8:' 8

PP

W 8,000

| 38 | AI 286)14050 Jodbočko fainofftQčnf plastová s hrdlem 300/200/45' PVC 9,000 1 2330,00] 19 640.00 |C5ď»Š 2017 02kus
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200/45'PP

I 39 | K [992372121 jTlahcwě zkouška vzduchem poerubí DN 300 těsnicím vakem ucpávkovým 4,000 ] 972,00] 3 489, oo|cs Prs 201702úsek
pp Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými ĎH 300

| Kamerová prohlídka potrubí T m r 330,7801 50,00] 6 539,00140 | K |892391113
PP Kamerová proNtaa potrubí

d+<LU*<L2»cLsw 130,780

| 41 | K 1894102211 | Stěny šachet z cihel kanalizačních Klinkertl 250 mm 1 f3 | 1,-472| 14 900,00] 21 932,80|CSÚRS 2017 02 1
Ostatní konstrukce na tnjbnén vedení zděné stěny šachet z cihel kanalizačních [Kiinker] na 
cementovou maltu uC 10, Uouitky 250 mm

'dle šachet5,0,3,(3,14‘0,75,0,75-3,14-0,5‘0,3)

pp

w 1,472

22 821,2o|ČSÚftS Z017 02~~|| 42 | K |894104111 [Žlaby šachet z dhet kanalizačních Kiinker průměru do 500 mm 1 m3 | 0.9671 23600,00]

Ostatní konstnAce na trubním vedení zděné žlaby šachet z cihel kanalizačních |KlMcerJ na 
cementovou maltu w£ 10, průměr žlabu do 500 mm

-dte šachet-kyneta:* 5* 1,5*0,5*<3,14*0,29*0,29-3,14*0,15*0,15) 
,‘klenba,,5,2<0,2ST),S*(3, t4‘Q,2rO,29-3,54*0,1SD, 15) 

pp

w 0,725
w 0,242

K |894105111 | Dlažba šachet z cihel kanalizačních Kiinker čtyř a vícehranných OŤMjJ 14 70CUM[ 11 466,0ĎfcS ÚRS 20170243 m3

Ostaeri konstriAce na trubním vedení zděné dlažby šachet z cihel kanalizačních fkllnker) ne 
cementovou mailu mC 10 čtyř a vícehrannýdi

PP

'de nových Šachet:" S‘( 1,0*1,5-0,3‘l fiyo, 13w 0,780
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno
beton tf. C 25/30 44 K 894411121 35 760,00 CS ÚRS 201702kus 4,000 8 940,00

Zřízení Ši
tf. C 25/30, ne potrubí DM pres 200 do 300 
*de Šachet • montáž á z 80% pšf 5*0,8

ičních z betonových dílců do 1,50m sobi oněmPP

W 4,000
$ksui betonová s ocelová se stupodly +ff povlakem TBS-Q XOOOf 1000/120 SP
100x100x12 on 
skrul kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm  
skrvž betonová s ocelová se stupadly *P€ povlakem TŠS-Q1ÓÓ0/25Ó/120 SP
T0Ú3t25xl2on

45 M 592241620 15 500,00 jCS ÚRS 2017 02i áus 5,000 3 100,00 ■.

pp

[ kus46 M 592241600 S 550,00 I CS ÚRS 2017 025.000 I 110,00.

pp skrtiz kanalizační s ocelovými stupadly lOOx 25 x 12 cm

47 Hl 1592241770 | prstenec betonový vyrovndracf 75W-Q 500,' íOO/ ISO ;
*2 650,00~fčs ÚRS 2017 02 \5,000 530,00I *?J. i

prstenec betonový vyrovnávací 62,5*10x12 cmPP

í '*ys49 [Ti [592241750 | prstenec betonový vyrovnduod 7W-Q900/60/150 2 345,00 |cs ÚRS 201702 ‘5,000 469.00)i
PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm

49 | M [592243159 deska betonové zákrytová 782<j 100(000)1200 3 140, ool ÍS700,00]kus 5.000
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní iachclce (betonové a železobetonové! šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi deska zákrytová TZK-Q. 1100-80/17 100/80 x 16,5

PP

50 K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg 2 905,00 CSÚRS201302kus 5,000 581,00

PP Osazení poklepů litinových a ocelových včetně rámů hmotností jednotlivě ples 100 do ISO kg 
Í61,S»1-$84:,,S  W p$ 5,000 ;rpoklop Šachtový $ rámem DN600/800 třída Ď 400, Bituplan s odvětráním, bet támku 
se mokem Proiská kofíotí2oee
poklop šachtový s rámem 0H600 třída D 400, s odvětráním se znakem Pražská kanalizace

51 M 5524X4140 42 900,00 CSÚRS201702kus 5,000 8 580,00 \
PP

f*w 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 39 234,00
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Ty J.cena
ICZK1

PČ Cenová
soustava

Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]Ě
52 | K |96902I13R J Vybouráni kanalizačního potrubí DN do 400 vc.lachet 130,780 300,001 39 334.00]m

pp Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm
W db 130,780

0 997 Přesun sutě 13 117,1S
| 53 | K 1997221S51 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 44,46S| 30,00 1 333,95 |CS ŮRS 2017 02t

Vodorovné dopravo suti bez naložení, ale se složením a s hriájým urovnáním ze sypkých materiálu,
na vzdálenost do I km

PP

54 | K 1997221559 jpříplatekZKDI km u vodorovná dopravy suti ze sypkých materiálů, 5> [ t 1 ~ 066,973 7,00| 4 6»8.83|CS ÚRS 201702
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ate se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k cené za
každý další 1 započatý 1 km přes 1 km
44,465*15 'Přepočtené koeficientem množství

PP

w 666,975
55 | K 9972218Í5~ | Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (sklá*ovné) 44,465| 160,00 7 114,40|CS ÚRS 201702t

PP Poplatek za uloženistavebního odpadu na sklepte Isktádkovné) betonového

0 998 Přesun hmot 58 776,48
5á[ K |99827á101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 233,240 252,00j 58 776,48|CS ÚRS 201702t

Přesun hmot pio trubní vedeni hloubené z tnb z plastických hmot nebo skíolamlnátových pro
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 mPP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010-Etapa 0010
Soupis:

SO03 • Splaškové kanalizace 
Úroveň 3:

SO 03b - ul. Dobřanská

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: Praha Koloděje 26-7-2017

IČ:Zadavatel:
MHMPOTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 DIČ:

IČ:Uchazeč: 18626084
CZ18626084DIČ:EKIS, spd. sr.o., Náchodská 2421,193 00 Praha 9

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

Upozorněni: Rozsah sanaci, rekonstrukce a oprav kanalizačních stok byl stanoven na základě kamerových 
průzkumů, které byly provedeny před rokem 2010. Projektant upozorňuje, že od této doby mohlo dojit ke 
zhoršeni stavu stávající kanalizační šitě, která se nacházi v místě stavby, a proto je třeba očekávat, že rozsah 
stavebních prad může být oproti projektu větši v závislosti na rozsahu poškozeni. Projektant doporučuje před 
zahájením stavebních prad provést kamerový průzkum stávajících stok v místě stavby, který je součástí VRN.

Cena bez DPH 1 004 291,14
Základ daně 

1 004 291,14
Sazba daně 

21,00* 
15,00*

Výše dané 
210 901.14DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 215 192,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Kolodéje
Objekt:

0010- Etapa 0010
Soupis:

SO03 - Splašková kanalizace
Úroveň 3;

SO 03b • ul. Dobřanská
Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV. Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
EKIS, spoi. sr.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV

1 004 291,14

1 004 291,14
1 - Zemní práce 437 669,97

2 • Zakládáni 21 922,68

4 - Vodorovné konstrukce 34 385.66
8 - Trubní vedení 383 279,77

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 47 658,00

997 - Přesun sutě 9 372,74

998 • Přesun hmot 70 002,32
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010-Etapa 0010
Šoupě:

$003 • Splaškově kanalizace

Úroveň 3:
SO 03b - ul. Dobřanská

Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS. spd. sr.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty J.cena
fCZK]

Cenová
soustava

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZKJ£_

Náklady soupisu celkem 1 004 291,14

Práce a dodávky HSVd HSV 
o i

1 004 291,14
Zemní práce 437 669,97

| 1 | K |l15101701 | čerpám vody na dopravní výšku do 10 m prfrněmý pňtok do 500 l/min | hod [ 312,000 57.001 17 784,00|CS ÚRS 201702
Čerpáni vody na dopravní' výsku do 10 m s uvažovaným prijnérným přítokem do S00 l/mln
"čerpání 24 hodin denné‘13*24___________________________________________

pp
w 312,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 546,00 CS ÚRS 2017 0213,000den 42,00

ci soupravy pro dopravní výsku do 10 m s uvažovaným prd měrnýmPP
přítokem do S00 l/rrrfn

3 | K 1119001497 Ippčas.zajftC.potrubí ocel.DN 200mm 3,3001 228,00| 752,4pjcS ÚRS 201702m
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopfští ve stavu 1 poloze . ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, přfp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jlsťovaci konstrukce, sopotrebenkn hmot potrubí 
ocelového wbo litinového, jmenovité světlosti ON do 200

PP

'stávající plyňovbd:" 1,1*3w 3,300
4 | K |119001411 | Dočasné 2ajtžteni potrubí betonového, ŽB nebo kameninového OK do 200 2,200 [ 635,80|C$ ÚRS 201702289,001m

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkoptf tl ve slávu 1 poloze , ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, príp. s ochranným 
bedněním, se zntenim a odstraněním za jištovaef konstniiee, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameni nového nebo železobetonového, světlosti ON do 200

PP

W 'stáv.vcdov. přípojky.:" 1,1*2 2,200
j 5 | K 1119001412 Dočasné zajištěni potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 1,100| 358.00] 393,80|CS ÚRS 2017 02 |m

Dočasné zajištění podzemntto potrubí nebo vedení ve výkcptšU ve stavu I poloze, ve kletých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, príp, s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za Jfitbvací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500

-kanalizace"t,1‘1__________________________

PP

w 1,100

6 K 130001101 Ztížení vykopávky příplatek za blízkost podzem.vedení nebo výbušnin pro 1lb.tf.hor. 25100,41 CS ÚRS 2017 02m3 73,393 342,00

Příplatek k cenám hloubených vykopévek 2a ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo 
výbušnin pro jakoiécoltv třídu horniny

~Z 20fr* 0,2*(A1 2 2)

PP

W 73,393
7 | K |132201202 [Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině Ir. 3 objemu do 1000 mi 183,484[ 212,00| 38898.61 |c$ ÚRS 201702m3

Kloubeni zapazených i nezapeřených rýh šířky pres 600 do 2 000 mm s rovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř, 3 přes 100 do 1 000 m3

'celkový výkop’ Š_1“(d_1_1_1.dw4*d_2_2)'h1_1_2
"odpcčet odstraňování povrchů:- 
■asř.kcnumikace;" •š_r(d_1_1_1*d_4.d_2_2rtzp 
Mezísoučet
‘navýšeni výkopu o_2 á 5% na šachty:' 0,05'A_3
Součet
A1_2_2-ki
"šiřka výkopu:’ 1,1
‘průměrná hloubka výkopu:- 2,4
‘délka potrubí DN300:' 158,86
‘délka potrubí DN400:- 0
‘délka potrubí přípojek:*!)
'délka potrubí bourané’158,86 
‘délka potrubí přípojek pro svislé napojeni:* O 
tloustlo stáv. komunikace:' 0,4 
'tlouštka Cože "0.15
'obsyp potrubí'(d_1_1_1>'š_1'(0,3.p_1)-vz1_2.d_2_2,5_1‘(0,3.p)-vz_1
‘obsyp potrubí přípojek* |d_4)*š_1'|0,3.p_2|-vzp_2
"vytlačená zemina potrubím hl.radu DN300:‘3,14,(p_1/2)'(pJ/2rd_1_U
"vytlačená zemina potrubím hl.řadu DN400:'3,14"(p/2np/2)ad..2_2
Vytlačená zemina potrubím přípojek 0N200:'3,14‘(p_2/2|‘(p.2/2),d_4
"koeficient přepočtu hmotnosti pisku*1,7
"koeficient množství tř.3"0.5
"koeficient množství tř.4'0,45
‘koeficient množství tř.5'0,05
■profil potrubí DN300’ 0,315
■profil potrubí-pripojek:- 0,2
•profil potrubí DN400-0,400

| Příplatek za lepivost k hloduem rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

PP

vv a_1_2 419,390
w
w -69,898

349,492
17,475

366,967
183,484

1,100
2,400

158.860 
0,000 
o,oa>

158.860 
0,000 
0,400 
0,150

95,095
0,000

12,374
0,000
0,000
1,700
0,500
0,450
0,050
0,315
0,200
0.400

j m3 J 183.484

w A_3
w
w A1_2_2 
w ht3_1_2 
w š_t 
w hl_1_2 
w d_1_1_1 
w d_2_2 
w d_4
w db_2 
w d_s 
vv tzp 
*v tl_p 
vv o_2
w op1_2 
w vzi_2 
w vz_1 
w vzp_2
vv kp 
w k3
w k4 
w k5 
w p.1 
w p.2
w P

8 | K 132201209 5,00]
Hlotáwni Zapazených i nezapazených rýh šířky přes 690 do 2 000 mm t urovnáním dra do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř, 3
M3 t 2

jwoubetli rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 
Hloubení zapazených i nezapálených rýh sirky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním <fc*ia do 
předepsaného prafftu a spádu v hornině tř. 4 přes ICO do 1 000 m3 
Af J2^2*k4 

PP

W 183,484
9 | K JÍ32301202 65 888,87|CS ÚRS 201702"]165,135] 399.0o]j m3

PP

w 165,135

825,68|C5 ÚRS 2017 02 ]|10[ K |l32301209 |Přlplatekza lepivost k hloubeni rýh S de 2000 mm v hornině tř. 4 165,1351 sloofm3
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Ty J.cena
fCZKl

Cenová
soustava

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]p
Htoubeni zapasených i nezasažených rýh šířky přec 600 éa 2 OOO mm s urovnáním £ia do 
předepsaného proftu a spádu v homlné Ir. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tr. 4 
*1-2-.2‘k4

PP

w ht4 1 2 165,135

| 11 | K |132401201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tf. 5 980,00| 17 981,04 |CS ÚRS 201702m3 18.348

Hloubení zaražených i nezapažených rýh šířky pře* 400 do 2 OOO mm 9 urovnáním 4ie do 
předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tr. 5 pro Jakékoliv množství 
‘vykop v hornině 5 z $*:' Al 2 2*k5

pp

W ht5 2 18,348

12 | K |l51101102 | Zřízeni pflložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m J m2 762,5281 73,0Ó| 55 664,54|cs ÚBS 201702

Zřízení paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vederu pro všechny šířky rýhy prtozné pro 
JatoiAolt* mezercvftpst, hloubky do A m 
íd 4+d 1 1 1 )*hl 1 2*2

PP

W zpp 2 762,528

m213 | K [151101112 Odstraněni pffložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do4m 761,5281 2Q,Qoj 15 2S0,S6| CS ÚRS 2017 02

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu prtožné, hloubky pres 2 do 4 m 
ZPP 2

PP

w 762,528

12 898,90|CS ÚRS 2017 02 ~j| Svislé přemístění výtopku z horniny tř. 1 až 4 M výkopu do 2,5 m 348,6191 37,00)14 I K 1161101101 m3

Svislé přemístění výtopku bez naložení do dopravní nádsby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. t ar 4. při hloubce výkopu přes t do 2,SPP
m

AIJL2-ht5 2 348,619w

15 | K 1161101151 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 5 6Ž7hl výkopu do 2,5 m mi [ 18,348| 44,00 807,31 |CS CBS 201702

Svislé přemístění výkopku bež naložení do 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horrdny tř, 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,3

'by avšak s vyprázrtoéním d
PP

W ht5 2 18,348

16 | K 1162301101 | Vodorovné přemHténí do 500 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 348.619 33,00 11 504.43|CŽ1iRS 201702m3
Vodorovné premis lén' výkopku nebo sypaníny 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

PP

•všechen vy kopek na mefldeponil:* Al 2 2-htSJ2w 348,619

17 | K 162301151 I Vodorovné přemístění výkopku/sypanlny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m 16,348 42,00 770T62[CS Olg 2017 02m3
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

PP

•všechen vy kopek na mezidepooiiťhtS.^w 18,348

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 293~ 2U] 126,OOj 36 944,96|cS ÚRS 201702 !18 I K 1762701105 m3

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

PP

W
W skl34_2

'odvoz vytlač, zeminy :* Io_2-o_2*op1_2*vz1_2«vzp_2*zz_1_2*0,75 
0>9S*skLt_1_2 _______________________

308,646
293,214

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKO 1000 m přes
10000 m____________________________________________________________________

14 660,70 CS ÚRS 2017 0219 K 162701109 1 466,070 10.00m3

Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypaniny po tuchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výtopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř, 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších 1 započatých 1 OCO m

PP

W S*skl34 2 1 466,070

201 K 162701155 [Vodorovné přemístěni do 10000 m vykopku/sypaniny ; horniny tr, 5 až 7 15,4321 176,00[ 2716,03|C3 1)05 2017 02m3

Vodorovně premis loni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výtopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř, 5 až 7 na vzdálenost přes 9 OCOC
do 10 000 m

PP

W skl5,2 O.OS*skj 1 1 2 15,432
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypanlny 2 horniny tř. 5 až 7 ZKD1000 
m přes 10000 m 1157,40 CS ÚRS 2017 0221 K 1162701159 77,160 15,00m3

Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výtopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř, 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatýdi 1 OOO m

PP

W 5*skl5 2 77,160

rioT 1 495,94 |CS ÚRS 2017 02 ]221 K|'67101102 | Nahládžní výkopku z hornin tf. 1 až 4 přesíoo m3 55T405] 27,00|

Nakládáni, skládáni a překládání neuleMého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4
Výkopek na metfdeponíi pro zásyp' AI JL2*skl_1_1_2
0,95‘222_2............................................................................................. .............................................

| Nakládání výkopku 2 hornin tf. 5 až 7 přes t00m3

pp

w zzz_2 58,321
55,405

]. ^T'~Twl
W

37,00r 107,89|CS ÚRS 2017 02 123 | K |167101152

Nakládání, skládání a překládáni neuleMého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
mJ, z hornin tř. 5 až 7PP

W 0,Q5‘2Z2 2 2,916
m3 £ 308,6467 5.ÓĎJ

  308,646   
t “] ' 308,646^ ' ÍÍO.OOI..........

1 54ŠT23ÍCS ÚRS 2017 02 )24 | K j 171201201 Uložení sypaniny na shlédly
Uloženi sypaniny na skládky
skLU.2

pp
w

33951.06]CSÚIB201702 125 L K [í 71201211 | Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (sklédkovné)
Uloženi sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné)
sklJ-1-2

I Zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Zásyp sypanJnou z Jakékoliv horniny s uložením výtopku ve mtvéch se zhutněním Jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vyko pivkách

PP
W 308,646

17 729,74[CS )ŘŠ 2013 02 )2*J k [174101101.2 233.286[ 76,00[ml
pp

Poznámka k položce:
ve státrň komunlkati předpoklad zásyp zeminou vfiodnou do aktivní zóny tomunitoce rdie ČSH73 
3OSO, ČSN76 6133, ČSW7Z 1006}

‘předpoklad zpětný zásyp §t> alt. vhodnou zeminou (využití vykopané zeminy z 25%):' 
A1.2w24o^2-o 2-op1 2-vz1 2*vzp 2-vz 1

| Zemina vhodná pro zásypy • štěrkopísková s Jemnozmoj příměsí

kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely POK i drobné, hrubé a štěrtodrti štěrtodrtě 
ČSN £N 13043 frakce 032 (Spflltl 
Poznámko k potožce.*
oít. zemino vhodná pro zásypy, Štěrkopísková t femnoirnov příměsi

P

W n.1.2 233,286

20,00 f27 I M 583441718 297,440t 5 948,80

PC

p

nJ-Ž^TSTip 297,440w

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tf. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
vykopu
Obsypání potriAÍ bez prohozeni sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výtopu
0 2*opU

95,095|
28 K 175101101 m3 260,00 24 724.701

PP
vv op.2 95,095

:.;j w,»1— r
291 M 1583373020 \iiěrkcplsek frakce 0-8 30 069, fÍ]ČS ÚRS 2017 02161,662t
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Ty J.cena
fCZKI

Cenové
soustava

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]p.
pp štěrfcopíHl, trakce 0' 16 

op_2‘kpw 161.662

D 2 Zakládáni 21 922,68
TratTvod z drenážních trubek plastových flexibilních 0 do 100 mm včetně lože 
tl.lOOmm ze štěfkodrtl frakce 32-63______________________

30 K 212752212 21 922.68 CSÚRS 201702158.860 138,00m

Trattody z <frenázmch trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
priimémém celkovém mno5tvido0,1$m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 
D pres 65 do 100 mm

"předpoklad v celé déUce M.řadu stoky:’0-1-**d.4*d.2^

pp

w 158,860

Vodorovné konstrukceD 4 34 385,66
| 31 | k |451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 26.2121 747.00| 19 580.36|CSÚŘS 2017 02m3

PP lože pod potnibi. stoky e drobné objekty v otevřeném výkopu z pjdtv a štěrkopísku do 61 mm
(d 1 1 1rd 4»d 2 2ftl p-ž 1w lo,2 26,212

[ 32 | K 1452311171 Podklacžii desky z betonu prostého tr. C 30/37 otevřený výkop 3,825| 3140,00 12 010,50]CS ÚRS 2017 02 ~|m3
Poddadni a zajišťovaci konstrukce 2 betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tr C 30/37 
"dle nových SacheťVt ,5*1,5*0,34

PP

W 3,825
33 | K |452351101 | Bednění podkladních desek nebo Moků nebo ledového lože otevřený výtop

tahem podkladních a zaJIŠrovacích konstrukci v otevřeném výkopu desek nebo sedlových lob' pod 
potrubí, stoky a drobné objekty 
"dle nových šacheť5‘4*1,5*0,34

| m2 10,200 ] 274,00| 2 794,80|CS ÚRS 201702

PP

W 10.200

Trubnf vedenio 8 383 279,77
34 [ K 83I26330R | Příplatek za přepojeni přípojek 13,000 | 4000,00[ 52 000,00|kus

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integ rovaným těsněním Příplatek V cenám za 
zřízení kanalizační přípojky OH od 100 do 300

•přepojení KP9 KP21 na stávající sanovanou kanalizaci* 13______________________

pp

VY 13,000

35 K 871373121 Montáž potriijf z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 16 521,44 CSÚRS201702158,860 104,00m

Montáž kanalizačního potrubí 2 plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklenu do 20 % DN 315

dJ 1J

PP

w 158,860
f36 I M [286102220 | trtfbko PVC SW 12 hrdlovoná vodovodní DN 3LM x 6m [ kus | 27,2711 3 230,00 88085.33 |CS UPS 201702

PP trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní OH 300 0 315 x 12,1 * 6000 mm 
Poznámko k položce: 
taxo šedá

P

W (OJ.1tt.0ri.03 27,271
Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený 
výkop. DN 300____________ __________________________________________________

37 K 877373121 4 550,00 CS ÚRS 2013 02kus 13,000 350,00

Montáž tvaromk na potnfcí z kanaUzařrccti trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 300 
'dle poctu přípojek:* 13

pp

w 13,000
38 | M |2861Í4050 \ odbočka tanolizočnl plos to vd s hrdlem 300/200/45* PVC 13,000 I 2 330.00 | 30 290,00 | CSÚRS 2017 02kus

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200/45'PP

39 | K IŠ92372121 Tlaková zkouika vzduchem potrubí Ml 300 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek S.000| 872,001 4 360,00|c$ ÚRS 201702
PP Tlakové zkoušky vždudiem Černícími vaky ucpávkovými DN 300

| Kamerová prohlídka potrubí | m | 158.860|40 I k 1892381113 50001 7 943,00|
PP Kamerová prohlídka potnAÍ 

d 4*d 1.1 1»d 2 2.d sw 158,860
41 | k |894102211 Stěny šachet z ctrel kanalizačních Klinker ti 250 mm 1,472| 14 90Q,00[ 21 932,80|CSÚRS201702 |m3

Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné stěny šachet 2 cihel kanalizačních (Klinker] na
cementovou maltu MC IQ, Uocltky 250 mm

•dle Šachet ;• S»0,3‘< 3,14*0,75*0,75-3,14*0,5*0,5>

pp

w 1,472
f~4T]~~K j 894104111 |Žlaby šachet z cihel kanalizačních Klinker průměru do 500 0,9671 23 600,00| 22 821,20jcS ÚRS 2017 02m3mm

Ostatní koretrcicce na trubním vedení zděné žlaby šachet z efcel kanalizačních pdtiker] na 
cementovou maltu MC 1 o, průměr žlabu do 500 mm 
'dle šachet-kýmeta:* 5'l,5-0,5-(3,t4-0,29-0,29-!,l4'0,15'0,15) 
'klenba'5-y0,25'0,s-(3,i4,0,29,0,29-3,14-0.15,0.15l

PP

w 0,725
0,242w

43] K [894105111 | Dlažbě Šachet z cihel kanalizačních Klinker čtyř a vicehranoých 0,7801 14 700,00| 11466,00|C$ÚR$2017Q2 ~|m3

Ostatní konstrukce na trubním vedeni zděné dlažby Šachet z cihel kanalizačních (Klíréer) na 
cementovou maltu MC 10 Čtyř a víeehfinnýdi 
de nových šachet;" S*(1,0*1 ,S-0>3>1.0)^, 13

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí ON nad 200 do 300 dno 
beton tř.C 25/30

pp

w 0,780

44 K 894411121 35 760,00 CSÚRS 2017 02kus 4,000 8 940,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem 
tř. C 25/30, na potrubí DN pres 200 do 300

"dle šachet - montáž i z 80% pŠ:‘ 5*0,8 
sknd betonová $ ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP
100x100x12 cm
skruz kanalizační * ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm
škrtá betonové s ocefovd se sfupotWy •PS povlakem 7BS-Q i(W72»772ď"$P~ ’ 
100x25x12 cm   

shruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm

\pntenec betonový vyrovnávací TBW ^SOO! 10011$0
prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 on 

[prstenec betonový vyrovnávací T$W'Q800/60/150
prstenec betonový vyrovnávací 62,5*6x12 cm 

I riesfto betonová zákrytová TZK-Q, 1 100-00/17 100/80x16,5 cm

prefabrikáty pro vstupní šachty a
odpadni kanály a potrubí uložená v zemí deska zákrytová TCK-Q.l 100*80/17100/80 x 16,5

PP

W 4,000

45 M 592241620 15 500,00 CS ÚRS 201702kus 5,000 3 100,00

PP

46 M 592241600 5 550,00 [CS ÚRS 2017 02kus 5,000 I 110,00

PP

[ 47 ~592241770 5,0Ml"| 530, ČŠJ 2 650,Q0 [ir$ tiftS 2017 02 ]kus
PP

48 | M $92241750 469,00 | 2 345,00"IČS IÍSS 2017 02 J
TšŤěčhčoj

kus 5,000
PP

[4»JjH 1592243158 5,000 I 3 149.00kus
(betonové a železobetonové) Šachty proPP

(
2 905,00 CSÚRS 2013 02 150 K 899103111 Osa2ení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg 5,000 íkus 581,00

PP Osazená poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do ISO kg 
•S61,$81*$g4:'5

poklop Šachtový s rámem OW6OO/80O třída 0 400, Oituplari s odvětráním, bez zámku
se mokem Pražská kůnotftace  
poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním se znakem Praská kanalizace

w p* 5,000

$7 M 552414140 42 900,00\C$ ÚftS 2017 02kus 5,000 8 580,00

PP
W ps 5.000

0 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 47 658,00
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Ty Cenové
soustava

J.cena
ICZK1

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem (CZK)
Ě

52 |k)«902113R j Vybouráni kanalizačniho potrubí DN do 400 yť.žachet | m | 158,860 300,00 47 658.001
Vybouráni kanalbařniho pouidrl ON do 300 mmPP

W db_2 158,860

Přesun sutěO 997 9 372,74
53 | 8 198722155? [vodccovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 Km 31,772 30.00 953,16|CS jKS 2017 02t

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a t hn±ým ircvnáním ze sypkých motortálú. 
no vzdálenost do 1 kmPP

54 | K j 997221559 [poplatek 2KD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 5x 476.580 7.00 3 336,06|CS ÚRS 201702 |t
Vodorovná doprava suti bez naložení, ole se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k eené za
každý další 1 započatý 1 km pres 1 km
31,772*15 'Přepočtené koeficientem množství

PP

476,580w
55 PKfcmt81$ | Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné) 31 >7721 160,001 5083,52ICSÚRS201702 |t

PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu no skládce {skládkovné} betonového

Přesun hmoto 998 70 002,32
56 | K [998276101 I Přesun hmot pro trubní vedeni 2 trub 2 plastických hmot otevřený výkop 277.787 | 252,00| 70 002.32 |CS ĎRS 201702~}t

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolamlnátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost d> 1S mPP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 -Etapa 0010
Soupis:

S003 - Splašková kanalizace 
Úroveň 3:

SO 03c - ut. Kounovská

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.7.2017Praha Koloděje

Zadavatel:
MHMPOTV, Vyšehradská 51.128 00 Praha 2

IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 18626084
CZ18626084EKIS, spol. sr.o.. Náchodská 2421,193 00 Praha 9 

Projektant:

DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Upozornění: Rozsah sanací, rekonstrukce a oprav kanalizačních stok byl stanoven na základě kamerových 
průzkumů, které byly provedeny před rokem 2010. Projektant upozorňuje, že od této doby mohlo dojít ke 
zhoršení stavu stávající kanalizační sítě, která se nachází v místě stavby, a proto je třeba očekávat, že rozsah 
stavebních prací může být oproti projektu větší v závislosti na rozsahu poškozeni. Projektant doporučuje před 
zahájením stavebních práci provést kamerový průzkum stávajících stok v místě stavby, který je součásti VRN.

Cena bez DPH 1 336 546,96
Základ dané 

1 336 546,96
Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Výše daně 
280 $74,86DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 617 221,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010-Etapa 0010
Soupis:

SO03 - Splašková kanalizace
Úroveň 3:

SO 03c - ul. Kounovská
Místo: Praha Koloděje

MHMPOTV, Vyšehradská 51, 128 00Praha 2 
EKIS, spol. s r.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Oatum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 336 546,96 
1 336 546,96HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 651 887,62
2 • Zakládání 29 127,66
4 - Vodorovné konstrukce 39 847,99
8- Trubní vedení 463 612,40
9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 719,00
997 - Přesun sutě 9 778,07
998 - Přesun hmot 92 574,22
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SOUPIS PRÁCÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 -Etapa 0010
Soupis:

$003 - Splaiková kanalizace

Úroveň 3:
SO 03c - ul. Kounovská

Místo: Praha Koloděje

MHMPOTV, Vyšehradská S1, 128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty J.cena Cenová
soustava

Pč Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]ioap

Náklady soupisu celkem 1 336 546,96

Práce a dodávky HSVp HSV 1 336 546,96
Zemní práceD 1 651 887,62

k mionoi Čerpáni wdy na dopravní výšku do IQ m průměrný přítok do 500 l/min 1 hod | 384,0001 57,00 21 8BB.OO|CS ÚRS 2017 021
PP Čerpání vody na dopravní výsku do 10 m » uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/mln

"čerpání 24 hodin denné'16‘24________________________________________w 384,000

672,00 CS ÚRS 2017 022 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výsku do 10 m přítok do 500 l/min den 16.000 42,00

soupravy pro dopravní výsku do 10 m 9 uvažovaným průměrnýmPohPP přítokem do 500 l/mto
| 3 | K 1119001401 2 006,40]CS ÚRS 2017 02 ||Dočas.zaJlšc.potrub1cce1.DN 200mm 8.8O0] 228,001m

Deci lího potrubí nebo vedení ve výfcopíkl ve stavu i poloze , ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, prfp. t ochranným 
beckrěram, zřízením a odstraněním za jSrovecí konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DM do 200

PP

W “stávající plynovod:-1,1‘3 8,800

4 | K 11Í900I411 ]počasné Zajištěni potrubí betonového. ZB nebo kameninového DK do 200 4,400 | 289,C0| 1 271,60|CS ÚRS 201702m
Dočasné zajištění podzemmho potrubí nebo vedení ve výkopeti ve stavu 1 poloze, ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, přip, s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jlšrovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DM do 200

PP

‘stáv. vodou, přípojky.1,1*4W 4,400
5 | K |119001412 Ipočasné zajištění potrubí betonového, ŽS nebo kameninového DN do 500 l.100| 358,00[ 393,flO|cSĎ« 201702m

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výfceptštl ve stavu I poloze . ve kletých byla 
na začátku zemních prací a to 9 podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, přip. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jlštovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DM pres 200 do 500

'kanalizace deStová'1,1*1 ___________________________________________________

pp

w 1,100

38 352,22 CS ÚRS 2017026 K 130001101 Ztížení vykopávky příplatek za blízkost podzem.vedeni nebo výbušnin pro Ub.tř.hor. m3 112,141 342,00

Příplatek k cenám hloubenýdi vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo 
výbušnin pro Jakoukoliv třídu horniny

•2 20Ž:-0,2‘<A1 2) 
PP

w 112,141

L 7 I K 1132201202 I Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tr. 3 objemu do 1000 m3 j mi 280.354] 212,00| 59 435.05|CS ÚRS 2017 02

Hloubení Zapažených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádi v hornině tr. 3 přes 100 do 1 000 m3 
•celkový výkop* š_1*(0 J *d)#hU 
•odpočet odstraňování povrchu:'
*«í.komunikace:' *šj *(d_1_1 *d)*(zp
Medsoučet

‘navýšení výkopu o á 5% na šachty:' 0,05*A 
Součet

RP

W a_i 626.878
w
w •92,871

534.007
26,700

560,707
280,354

1,100
2.700 

211,070
0,000
0,000

165,730
0,000
0,400
0,150

126,348
0,000

16,441
0,000
1.700 
0,500 
0,450 
0,050 
0,315 
0,200

W A
W
W A1_2 
W hU_1 A1„2*k3

‘šířka výkopu:-1,1
•průměrná hloubka výkopu:- 2,7
'délka potrubí nového (sancvané*nové>:' 151,74*59.33
'délka potrubí vlozkovaoého:^
'délka potrubí přípojek:- 0 
'délka potrubí bourané‘165.73 
'délka potrubí přípojek pro svislé napojení:* 0 
'tloustka stáv. komunikace:' 0,4 
tlouštka loie*0,l 5
'obsyp potrubí- (O.1)“O*(0,3*p_1)*v2l
'obsyp potrubí přípojek' (d)*Š„1'{0,3*p_2)*vzp
'vytlačenázemina potrubím hl.řadu DH300:*3./2>*(p_l/2)*d_l_l
'vytlačená zemina potrubím přípojek DN2CO:‘3,l4‘{p.2/2ja(p_2/2)‘d
•koeficient přepočtu hmotností písku‘1,7
•koeficient množství tř^.S
“koeficient množství tř.4^),45
•koeficient množství tř. 5*0,05
'profil potrubí sanovaného' 0,315
•profil potrubf»přípojek:' 0,2

i_1W

hUYV

OJYV

OYV
YV d
w db
W o
YV tzp

tupW
W O

opiYV
W V21
W vzp

kpYV
VY k3 
w k4 
w k5

PJw
P 2w

8 ]’K'ÍI3220Í2O9 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh i do 2000 mm v hornině tf. 3 280,3542 5,ÓČ[ 1 401,77 |CS ÚRS 201702m3
Hloubeni zapařených t nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profitu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř, 3 
ht3 1   

PP

w 280,354
|~ 9 | K [132308202 399, Ófl[ImouSeni rýh š do 2CKX) mmvhomlně tř. 4 objemu do 1000 m3 252.3181 ICO^CS ÚRS20I7 02m3

Hloubení zapažených 1 nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním a*ia do 
předepsaného profilu a spádu v hornině cr, 4 přes 100 do 1 000 mj 
A1 2*M

[pflplatekza lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tr. 4
Hloubeni zapažených I nezapazených rýh šířky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v ho mině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tr. 4

PP

W 252.318
loj K [132301209 I’m3 T" 252,3I8[ Tool i 261^59|Č5 ÚRS 201 7 02^]

PP
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Ty J.cena

1CZK1

Cenová

soustava
PČ Kód Popis AU Množství Cena celkem [CZK]

JL
w M4 l A1 2*R4 252,318

11 | K 132401201 | Hloubeni ryh i do 2000 mm v hornině tf. S [ m3 28,0351 V 80,00 27474.30|CS ÚRS 2017 02
Hloubeni 2apažených í nezapažených rýh sirky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu s pouitten trhavin v hornině tf. $ pro jakékoliv množství 
"výkop v hornině S z 5*:" Al2*kS

pp

w ht5 28,035
| 12 | K 1151108102 Zřízeni' príložného paženi a rozepření stěn rýh M do 4 m 1 139J78 73,00| 83 203,79]cS ÚRS 201702m2

Zrraeni pažení a rozepření sten rýh pro podzemní vedeni pro všechny šířky rýhy přfloiné pro 
Jakoukoliv meze rov host, hloubky do 4 m
{*Q-*rhLn

pp

vv JPP 1 >39,778
13 | K |15110H12 [Odstranění príložného paženi a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 | 1 139,778| 20,00 22 795.56|CSÚRS 201702

Odstraněni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vederu s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 mPP

W 1 139,778ipp
| 14 j K 1161101101 | Svislé přemístěni výkopku z horniny tf. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 532.6721 37,001 19 708,86 |CS ÚRS 2017 02 1

Svislé přemístím výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprá2dně 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tf, 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2.5PP
m

W A1 2-ht5 532,672
|Svislé přemístěni výkopku z horniny tf. 5 až 7 lil výkopu do 2,5 m15 I K 1161101151 28^03 51 44,00 1 233.54|CS ÚRS 201702m3

Svislé přemístění výkopku bez naloženi do dopravní nádíby avlaks vyprávhénim dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravmho prostre^tu z horniny tf. 5 až 7, při hloPP res 1 do 2.5
m

W ht5 28,035
16 | K |l62301101 |Vodorwné přemístění do 500 m výhopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 I m3 532,6721 33,001 17 578,18 |CS ÚRS 2017 02

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostfaftu, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tf. I až A na vzdálenost pres 50 do 
500 m

PP

W 'všechen výkopek na mezidepoofi:" A1 2-ht5 532,672
17 | K |16230Í151 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m 28,0351 42,00| 1 177,47|CS ÚRS 201702m3

Vodorovné přemístění výkopku nebe sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tf, 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

PP

W "všechen výkopek na mezidepomiťhtS 28,035
18 | K 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 mi j 441,667 126,00 55 652,56|CS ÚRS 2017 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na ob prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. I až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10000 m

PP

W SWJ.1 
W sk!34

"odvoz vytlač. 2eminylQ*o*op1*v7l*vzp*rzJ"0,75 
0,95"skLU_________________

464,934
441,667

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku 2 horniny tf, 1 až 4 2K0 1000 m přes 
10000 m19 K 162701109 22 084,35 CS ÚRS 2017022 208,435m3 10.00

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naleženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tf. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
5*skl34

PP

w 2 208,435
20 [ K 1162701155 | Vodorovně přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 | 23,247| 176,00| 4091,47|CSÚKS 201702

Vodorovné přemetení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
nalezeni výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tf. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 
dolOOOOm

PP

W $kl5 0,05"skU 1 23,247
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tf, 5 až 7 2KD 1000
m přes 10000 m   21 K 162701159 1 743,53 CS ÚRS 2017 02m3 116,235 15,00

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostíerfcu, bez 
naložení výkopku, avšak se složenko bez rozhrnutí z horniny tf, 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
s*das

pp

w 116,235
22 | K [16710U02 [Nakládání výkopku z hornin tf. 1 až 4 přes 100 m3 90,984] 27,00] 24S6,S7|CS ÚRS 201702m3

►toUádáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4
"výkopek na mezideponlí pro zásyp" AO-sklJ.I 
0,95*222

| Nakládáni výkopku 2 hornin tf. 5 až 7 přes 100 m3

PP

w 222 95,773
90,984w

23 ( K [167101152 m! [" 4,789| 37,00| 177,19 |C5 ÚRS 2017 02
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
mí, z hornin tř, 5 aš 7PP

W 0,05‘m 4,789
24 I K [i 71201201 Uložení rypanmy na skládky 464,934 5,CO| 2 324,67|CS ÚRS 2017 02m3

P. Uložení sypaniny na skládky
skl.1.1w 464,934

| Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (sktádkovné)
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
skLU

[zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou K zhutněním 
Zásyp sypaninou 2 Jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním Jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopévkách

[ 25 I * [*71201211 i;.;v 110,00[ 5 l 142,74jc$ ÚRS 201702464.934
pp
w 464,934

26 )_K [174101101.2 r m3 29J14,9ÍJcSÚRS2013 02 ]76,00383,091,
PP

Poznámko k poležet:
P fpoklod zásyp zeminou vhodnou do vrtftecf táit ÍÍH73

3090, číN76 6133. ČSK72 1006)

"předpoklad 2pětný zásyp ŠO alt. vhodnou zeminou (využití vykopané zeminy z 25%):' 
A1,24o-o-opi -VZ1 -vzp 

| Zemino vhodná pro zár/py • itericpisková s jemnozrnou přímětí
kamenivo přimkli drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štérko^te 
ČSN EN 13043 frakce 0 32 (SpíUt)

Poznámka k pefožce:
dít. zemino vhodně pro zásypy, štěrkopískové s Jtfnnoirnoo p fimésl

w 22.1

27T M \5B344Í7Ťft

383.091

20,00]í _ L- 4^'44l
PP

P

W zx 1‘0,7S‘kp 488,441
Obsypaní potrubí bez prohození sypaniny 2 hornin tf. f až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu 
Obsypáni potrubí bez prohozeni sypaniny z hornfr tf, 1 až A uloženým do 3 m od kraje výkopu 
0*0p1

I Štěrkopísek frakce 0-8

28 I K 175101101 m3 126,348 260.00 32 850,48|

PP
w «P 126,348

L. i T 214,7921
214,792

|~29 J M 533373020 I86.00T 39 9S1,Í7JČS ÚRS 201702 [
PP itírtmplsek frakce 0-16 

op-kpv»
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Ty J.cena
fCZKI

Cenová
soustava

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]
P.

Zakládánío 2 29 127,66
CS ÚRS 201702~~j

Tratvod 2 ckenóžnícti trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lote
tt.lOOmm ze žtérkodrtl frakce 32-03

30 K 212752212 211,070 1JS.CC 29 127,66m

Trativody z drertážrtfeh tntok &e zřizenfan štěrkopískového lože pod triAhy a i Jejich obsýpám v 
průměrném celkovém množství do 0,13 mí/m v otevřeném vykopu z tnAek plastovým flexibilních 
Opře* 65 do 100 mm

'předpoklad v celé déllce hl.řadu $toky:'dJ J
pp

211,070w

0 4 Vodorovné konstrukce 29 847,99
I lože pod potrubf otevřený výkop 2e štěrkopísku [ "'3 7 34,B27j 747,00 26 015,77|CSÚŘŠ 201702JI I K 1451573111
Lože pod poimbí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěffcopí*u do 03 mm 
(OJ *drtLp*$t

PP
vv lo 34,827

32 | K |45231It71 |Podkla<frif desky z betonu prostého tf. C 30/37 otevřený výkop m3 | 3,735| 3 140,001 11 727,^0 |CS Úft$ 201702

Podkladu a zajfrbvací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu iř. C 30/37

'dle nových Šachet na sanované kanalizací*pš* 1,5*1,5*0,34 
'dle nových šachet pň nové zbudované kanaUaacTpns* 1,5*1,5*0,1S

pp

w 3,060
0,675W

| 33 | K 1452351101 {Becfciění podkladních desek nebo bloků nebo sedového lože otevřený výkop 7,680 274,00| 2104,J2|CS ÚRS 2017 02m2
Bedwn’ podkladních a zajistovacich konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových lozí pod
potrubí, stoky a ckobrxé objekty

'dle nových »cheť2*4*1,5*0,34+4*4*1,5*0,15

pp

w 7,660

Trubní vedenío 8 462 612,40
34 I K |a3126J29R I Příplatek za odfrézování a napojení potrubí 1.000 | 5 000,00| ŠOOO.OOf 3kus

Montáž potrubí z trub kameninových hrdových s Integrovaným těsněním Příplatek k cenám za 
zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300 
'napojení nového řadu na $92' 1

pp

w 1,000

35 | K |83126330R (Příplatek za přepojení přípojek 13,0001 4 OQO^OO] 52 000,001kus

Montáž potrubí Z dub katnenlnovýd) hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za 
zřízení kanalizační přípojky ON od 100 do 300

•přepojení KP2S-KP37 na stávající sanovanou kanalizací-13__________________

pp

W 13,000

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 21 951,28 CS ÚRS 20170236 K 871373121 211,070 104,00m

Montáž kanalizačního potnán z plastů z tvrdého PVC těsněných gunovým kroužkei 
výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

otevřenémPP

W d 1 1 211,070
| 37 | *í 286102220 [trubka PVC Sf4 12 hrdlovaná vodovodní Dtí 300 x 6m 117 035,42 | CS ÚRS 2017 02kus 36,234 I 3 230,00

trička PVC tlaková hrdlovaná vodovodní OH 300 D 315 * 12,1 x 6000 mm

toznémto k položce:
bcrvúšedó

PP

P

W (djj/óin.os 36,234
Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený 
výkop. DN 300’

4 550,00 CS ÚRS 2013 0238 K 877373121 kus 13,000 350,00

Montáž tvarovek na potrubí ž kanalizačních trub Z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu odbočných ON 300

PP

•{le počtu přípojek KP25-KP37: 13w 13,000

j 39 | M \286114050 odbočka kůnofhočnlptůslová s hrrttem 300/200/45“ PVC 1 tas 13,000 | 2 330,00 | 30 290,00 |CS ÚRS 2017 02
odbočka kanalizační plastová s hrdtem KG 300/200/4$'PP

4of K ]Š92372121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubf DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým 8,000| 872,Ó0| 6 976,w]cSÚft$ 201702úsek
pp Tlakové dtousky vzdwhem těsnícími vaky ucpávkovými ON 300

41 | K ]892341113 | Kamerová prohlídla potrubí m 1 211,070 j S0.00| 10 553,50
Kamerová prohlídla potnjbí 
d*d 1 J*<.2

PP
W 211,070

42 | K |894102211 | Stěny šachet z cihel kanalizačních Klínker tl 250 mm í r"3 j 1,f78j 14 900,00} 17 S52,20|CS ÚRS 2017 02
i

Ostatní konstnAce na trubním vedení rděné stěny šachet z cfcet kanalizačních (Klinker) na 
cementovou maltu mC 10> Uoušcky 250 mm

PP

'dle sanovaných šachet:' pS*0,3»( 3,14*0,75*0,75-3,14*0,5*0,5)w 1,178

43 | K [894104111 | Žlaby šachet 2 cihel kanalizačních Klinker průměru do 50(3 mm U 0,773 [ 23 600,00 18 242,80|cS ÚRS 2017 021713

Ostatní konstriAce na trubním vedení Zděné žlaby šachet z cihel kanalizačních [Klfriker) na 
cementovou maltu MC 10, průměr žlabu do 500 mm

PP

Me sanovaných šachetkynetať p5*1,5*0,5*13,14*0,29*0,29-3,14*0,15*0,1 S) 
•Menba‘pi*2‘0,25*0,5‘(3,14*0,29*0,29-3,14*0,15*0,15)

w 0,580
0,193W

9 172,80 |cž ÚRS 2017 02 144 | K j894105111 | Dlažba šachet z cihel kanalizačních Kliréter čtyř a vfcehranných 0,624 14 700,Óp[m3

Ostatní konstnéce na trubním vedsní zděné dlažby šachet z cihel kanalizačních (KUnkerJ na 
cementovou maltu MC 10 Čtyř a vícetrarmých

PP

'Se nových šachet:* pT(1,0*1,5-0,31 ,0)*0, 13w 0,624

45 I K Ts94411121 46 48B,0o|cS ÚRS 2017 02 jZřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubf ON nad 200 do 300 dno 
beton tř.C 25/30

kus 5,200 8940,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových díků výsky vstupu do 1,50 m s obložením dne betonem 
tr. C 25/30. na potrubí DN přes 200 do 300

PP

W ~dte Šachet • montáž ž z 30% sanovaných šachet * Šachty nové:- pš*0,8 » poi 5,200
skrui betonové s ocelové $e stupadly +PE povlakem T&S-Q 1000/1000/120 SP
100x100x12 cm
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 1 CO x 12 cm
skruž betonová s ocelová se~áú^^Pfp^MiemT6S-Q>1óó5/Šbd/120 SP
100x50x12 cm

12 400,00\cS ÚRS 2017 02 !M \S92241620 146 kus 4,000 3 100.00

PP* v
7 160,00}cSÚKS 20170247 I M [$92241610 kus 4,0001 i 790,00

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm
" r48 | M 1592241770 prstenec betonový vyrovnávací T8W-Q8001100/ ISO 530,flflj 2 tk,Ó0]ČsŮRS2QI7O2

i S7tjxi\CS ÚHÍ20Í702 J

kus 4,000
pp prstenec betonový vyrovnávací 42,5x10x12 cm

r~ 4,000 r49 | M \S92241750 [prstenec betonový vyrpvndwicf TSW-Q 800/60/150 469,00 |hus
PP prstenec betonový vyrovnávací 42,5x6x12 cm

50 | M j 59224315R deska beronervč zdkrytovd T2K-<11 100-80/17 f00/80xl6,5 cm

prefabrikáty pro vstupní Šachty a drenážní šachtlce (betonové a železobetonové! šachty pro
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi deska zákrytová T2K«Q.1100*80/17 100/80 x 16,5

4,000 [ 3 140,OOJ 12 SíftMÍkus

PP

sksui betonová s ocelová se stupadly povlakem 7BS-Q1000/500/120 SP 
100x50x12 cm
skruž kanalizační s ocelovými stupadly ICO x 50 x 12 cm 
sknrí betonová s ocelová se stupodty -Pí povlakem TBS-Q1000/ ÍÓOOl Í205P
100x100x12 cm

51 M 592241610 3 580,00 CS ÚfíS 2017 02kus 2,000 1790,00

PP

52 M 592241620 3 100,00 CSÚ/IS2017O21,000 3 100,00kus
PP skruž kanalizační > ocelovými sb^adly 100 x tOOx 12 cm

I 110,00 (es ÚRS 201702~]skn/í betonová s eceJové se stupadly *řf povlakem TBS-Q1000/250/120 SP 
100x25x12 cm 53 M 592241600 1,000 1 110,00
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Ty J.cena

[CZK1

Cenová

soustava
PČ Kód MJ MnožstvíPopts Cena celkem [CZK]2.

pp skruž kanalizační s ocelovým) stupadly 100 x Ž5x 12 cm

54 | M |592241750 [prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 800/60/150 469.00 | 9ja7oOjCStMS 2017022,000kus
pp prstenec betonový vyrovnávací 62,5*6*12 cm

55 I M j 592243158.7 [desko Pefonovd zdkrytovd TBZ-íj t000f800fl200 2,000 | 3 140,00 | 6 200,00 |kus

pre/abrháty pro vstupní šachty a rfrenážní šachtíce (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadni kanály a potrubí uložená v zemi deska zákrytoví T2K«Q.1100*80/17 100/80*16,5

PP

56 M 592243390 dno betonové íocňfy kanalizační přímé T8Z-Q, 1 100/100 V mox. 60 100/ 100x60 cm 8060,00 CS ÚR$ 201? 02kus 1,000 S 060,00

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60 cm

57 M 59224X60 dno betonové šachty konaltzaČnf přímé 7BZ-Q, 1 100/50 V mox. 40 100/60x40 cm kus 1,000 9650,00 9650,00

prefabrikáty pro vstupní šachty a *enázní šaehtlce (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadli karáty a potriéx uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku T8Z-Q.1 
100/60 V max.40 100/60*40

PP

58 K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg 3 486,00 CS Úft$ 2013 026,000 581,00kus

PP Osazení poklepů litinových a ocelových véetné rámů hmotnosti Jednotlivé přes 100 do 150 kg 
~Í106*Í109 (sanace kanalizace):* 4
~Š1 «$2 (nová kanalizace):* 2_________________________________________________

W pš 
w pnš

4,000
2,000

poklop Šachtový s rámem DH600/800 třída 0 400, &tuplan s odvětráním, bez zámku 
se znakem Pražská kanafhoce________________________________________________

$1480,00 CS ÚfíS 2017 0259 M 552414140 kus 6,000 8 580,00

poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním se znakem Pražská kanalizace 
pávpnš

PP
W 6,000

Ostatní konstrukce a práce, bouráníD 9 49 719,00
60 | K l%9Ó2im | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 vé.tacheT 165,73pj 300,0Ó[ 49 719,00|m

pp Vybourání kanalizačního potrubí ON do 300 mm
“likvidace potrubí stávajícího dle sanace:' db
“póze likvidace Šachet dle vložkovéní • á 40% z délky* 0,4*d_2

W 165,730
0,000w

Přesun sutěo 997 9 778,07
994,38 |CS ÚRS 201702 1| 61 | K |997221551 Ivodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km I t 1 33,146-1 30,001

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

PP

3 480,33 |CS PRS 2017 02 ][ 62 | K |997221559 I Příplatek ZKD1 km u vodorovné depravy sutí 2e sypkých materiálů T t [ 497,190 7,00

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a 9 hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další I započatý 1 km přes 1 km

PP

33,146*15 Přepočtené koeficientem množstvíw 497,190

"TT"t63 | K 1997221515 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 33,1461 160,00 [ 5 303,36|CS ÚRS 201702 I
pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

Přesun hmoto 998 92 574,22
64 | K |998276101 [Přesun hmot pro trubní vedení 2 tni> 2 plastických hmot otevřený výkop 367,3581 252,001 92 574.22[CS ÚRS 201702t

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklelamlnátových pro 
víxtovody nebo kanalizace v otevřeném výtopu dopravní vzdálenost do 15 mPP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010-Etapa 0010
Soupis:

SO03 - Splašková kanalizace 
Úroveň 3:

SO 03d - ul. K Sibřině

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.7.2017Praha Koloděje

lč:Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 DIČ:

lč:Uchazeč: 18626084
CZ18626084DIČ:EKIS, spol. sr.o., Náchodská 2421,193 00 Praha 9

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

Upozornění: Rozsah sanací, rekonstrukce a oprav kanalizačních stok byl stanoven na základě kamerových 
průzkumů, které byly provedeny před rokem 2010. Projektant upozorňuje, že od této doby mohlo dojít ke 
zhoršení stavu stávající kanalizační sítě, která se nachází v místě stavby, a proto je třeba očekávat, že rozsah 
stavebních prací může být oproti projektu větší v závislosti na rozsahu poškození. Projektant doporučuje před 
zahájením stavebních prací provést kamerový průzkum stávajících stoft v místě stavby, který je součástí VRN.

Cena bez DPH 1 140 542,96
Základ daně 

1 140 542,96
Sazba daně 

21,00* 
16,00*

Výše daně 
239 514.02DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 380 056,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 -Etapa 0010
Soupis:

S003 - Splašková kanalizace
Úroveň 3:

SO 03d • ul. K Slbřfně
Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS. spol. s r.o.. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kéd dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 140 542,96
HSV • Práce a dodávky HSV 1 140 542,96

1 - Zemní práce 413 375,79

2 - Zakládání 20 161,80

4 - Vodorovné konstrukce 39 197,53

8 - Trubní vedení 545 898,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 830,00

997 - Přesun sutě 8 619,90

998 - Přesun hmot 69 459,01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje

Objekt:
0010 • Etapa 0010

Soupis:

S003 - Splašková kanalizace

Úroveň 3:

SO 03d • ul. K Sibřině

Místo: Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51.128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421,193 00 Praha 9

Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty J.cena

ÍCZK]

Cenová

soustava
PČ Kód Popis Mi Množství Cena celkem JCZKj

p

Náklady soupisu celkem 1 140 542,96

p HSV Práce a dodávky HSV 1 140 542,96
o 1 Zemní práce 413 375,79

K 1115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m prfrměmý přítok do S00 l/min hod ] 264,0001 57,001 15 040,00 |CSÚRS 2017 021

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
'Čerpání 24 hodin den_né"l1*24_______________

pp do 500 l/m1n
W 264,000

2 K 115101301 Pohotovost Čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 462,00 CS ÚRS 2017 0211,000 42,00

o soupravy pro dopravní výšku do 10 m t uvažovaným průměrnýmPP přitakám do 500 l/mta
j 3 | k 1119001401 [Dočas.zajlšC. potrubí ocei.DN 200imn 5,5001 228,001 1 254,00[CS ÚRS 2017 02m

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vaděni ve výkopfšti ve stavu l poloze , ve kterých byla 
na začátku zemních prací 4 to s podepřením, vzepření* nebo vyvěšením, príp. s ochranným 
bedněnbi, se zřízením a odstraněním za jlšrovaei konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
ocelového nebo litinového, Jmenovité svéttaO ON do 200

PP

"stávající plynovod:* 1,1*5W 5,500
4 j K |119001411 | dočasné zajištěni potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 289,001 1 907,40|CS ÚRS 2017026,600|m

Oocasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopístí ve stavu 1 poloze . ve kterých byla 
na začátku zemních prad a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, príp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jtštbvací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti ON do 200

PP

W •stáv.vodov.přípojky,1,1*(5et) 6,600
| 5 | K 119001412 |počasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN clo 500 1.100| 358,C0[ 343,80 |CS ÚRS 2017 02 |m

Dočasné zajištění podzemmho potrubí nebo vedení ve výkeptšu ve stavu i poloze , ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, príp, s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jfsťovad konstruke, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo žele zobe to nového, světlosti ON přes 200 do 500 
'kanalizace deSttwá"i,ri

PP

w 1,100

6 K 130001101 Ztíženi vykopávky příplatek za blízkost podzem. vedení nebo výbušnin pro líb.tř.hor. 18 176,01 CSÚRS 201702m3 53,155 342,00

Příplatek k cenám Meibených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

^15%;'0>15>(A1 2 1)

PP

W $3,155
7 | K |132201202 | Hloubeni rýh Š do 2000 mm v hornině tf. 3 objemu do 1000 m3 177,183| 212.00 37 562,8Q|CS ÚRS 201702m3

Kloubem zupréných I iMzapaženýth i>ň šířky pře, 6CO do 2 000 nnn , urovnáním dna 4, 
předepsaného profilu a spáflu v humlné tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 
"celkový výkop" š_1"(d_1_1_1 *d_2>*hl_1_t 
"odpočet odstraňování povrchů:"
"asf.komunikíce:" •š_1"|d_1.1.1-d_2|"tzp 
Mezisoučet
"navýšení výkopu o_1 á 5* na šachty:" 0,05"A_2 
Součet

pp

w a_l_1 401,775
w
w -64.284

337.491
16.875

354.366
177,183

1,100
2,500

146,100
42,000
0,000

146,100
0,000
0,400
0,150

87,457
0,000

11,380
0,000
1.700
0,500
0,450
0,050
0,315
0,200

w A.2
w

w A1_2_T 
w ht3_1_1 
w ŠJ 
w hl_1_1 
w d.l.l.l 
w dv
w d_2 
w db_1 
w d_s_l
w tzp
w tl_p 
vv 0.1 
w op1_1
W VZ1.1
w vzp.1 
w kp 
w k3 
w M 
w k5 
w p_1 
w P.2

At_2_m
"šířka výkopu:' 1,1
"průměrná hloubka výkepu:" 2,5
"délka potrubí nového (sanované):* 112,6*33,5
"délka potrubí vložkovaného* 42
"délka potrubí přípojek:' 0
"délka potrubí bourané"112,6-33,S
"délka potrubí přípojek pro svislé napojení:" O
"douštka stáv. komunikace:' 0.4
Houštka lože"0.15
"obsyp potrubí" (d_1_1 _1 )*š_1 *(0,3*p_1 >-vx1 _1
"obsyp potntií přípojek" (d_2ri_1"(0,3»p_2)-v2p_1
‘vytlačená zemina potrubím hl.řadu ON3O0:"3,14"(p.1/2)‘(p_1/2|-d_l_1_l
"vytlačená zemina potrubím přípojek DN200r"3,14"|p.2/2|,lp_2/2)"d_2
"koeficient přepočtu hmotnosti písku"1,7
"koeficient množství tř. 3*0.5
"koeficient množství tř.4"0.45
"koeficient množství tř.5"0.05
"profil potrubí sanovaného'0,315
"profil potiubi prípoiek:" 0,2

8 f K 1132201209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 ] m3 5,00| 88S,92|c$ ÚRS 201702177,183

Hloubení ze pažených i nezasažených rýh šířky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a q»du v hornině tf. i Příplatek k cenám za lepivost horniny tf. 3 
ht3 1 1

pp

w 177,183
9 | K |132301202 | Hloubeni rýh $ do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 399,00 63 626,54fcS ÚRS 2017 02m3 159,465

Hloubení za pažených i ne2apažených rýh sirky přes 600 do 2 000 mm « urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hernkrě tf. 4 přes 100 do 1 000 mí 
A1 2 1*k4

[Příplatek za lepivost k hloubení rýh Š do 2000 mm v hornině tř, 4

pp

w 159,465
10[ K [132301209 159,465] 5,»I 797.33|CS ÚŘS 2017 02m3

Houbeni zapařených t nezapažených rýh sirky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tf. 4 Příplatek k cenám 2a lepivost horniny tf. 4PP
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Ty J.cena Cenová
soustava

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK][CZK1p
w h24 1 l A1 2-1*k4 159,465

11 | K [132401201 |Hlouben1 rýh i do 2000 mm v hornině tf. S | m3 17.7181 980,00| 17 363,64 |CS PRS 201702

Hloubeni zapasených i nesa pažených rýh sirky přes 600 do 2 000 mm s srovnáním dna do 
předělaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornin! iř, 5 pro jakékoliv množství 
-vytop v hornině 5 z Ai 2.1 *hS

pp

w ht5 1 17,716
| 12 1 K 1151101102 Zřízeni p stojné ho pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 730,500| 73,00] 53 326,501CS ÚRS 201702m2

Zřízení pažení a rozepření sién rýh pro podzemní vedení pro všechny sirky rýhy prílosné pro 
jakoukoliv meserovitost, hloubky do 4 m
<cL2»d i 1 i )*hL1 1*2

PP

W zpp i 730,500

14 610,00]CS ÚRS 2017 02 ]| 13 | K |1S1101112 {odstraněni pfiložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 | 730,500 20,00|

Odstraněni pasem a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost
do 3 m od kraje výkopu priožné, hloubky pres 2 do 4 m
ZPP-1 

pp

w 730,500
14 | K 1161101101 (Svislé přemrštěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 | 336,648] 37,001 12 45S.98|cS ÚkS 201702

Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak t vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu neBo do dopravního prostředku z horniny tf. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5PP
m

336,648W AlJLH>t5 1

15 | K 1161101151 (Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m 17,718] 44,00 779,59|C5Ú8S 201702m3

Svislé přemístěni výkopku bez naložení do 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až ?, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5

avšak s vyprázdněním dopravní nádoby
PP

m
17,718W ht5 1

16 | K 162301101 [Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 336,648 33,00[ 11 109,38 |CS ÚRS 2017 02m3
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřenu, bez 
re ložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 re vzdálenost přes 50 do 
500 m

PP

“všechen výfcopek na meadepontíť Al.2 l-ht5 1 336,648w
744.16|CS ÚftS 2017 02 j17 | K |l62301151 jvodofovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m 17.718] 42.00]m3

Vodorovné premisténí výkopku nebo syp ani ny po suchu na obvyklém dopravním prostřenu, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí Z horniny tr. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

PP

‘všechen výkopek na mezideponiťhtS.lw 17,718
18 I K ]l62701105 | Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku 2 horniny tf. 1 až 4 T mí 281,685 126.00 35492.3l]cSÚR5 201702

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr, 1 ez 4 na vzdálenost pres 9 000 do 
10 000 m

pp

W SklJ JJ 
W sM34 1

'odvoz vytlač, zeminy :* lo_1 *o_1 *op1_1 *vz1_1*»vzp_1 *zz_1_1*0,75 
0,9S*skLl 1 l

296,511
261,685

io.ooIPříplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD1000 m přes
10000 m 14084,25 CS ÚKS 20170219 K 162701109 1 408,425m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanby po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tr. 1 az A na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších f započatých 1 000 m
5*skl34.1

PP

w 1 408,425

201 K 162701155 Vodorovné přemístěni do 10000 mvýkopku/sypaniny t horniny tr . 5 až 7 14,826] 176.00[ 2 609.38|CSÚRS 201702m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se sležením bez rozhrnutí z horniny tf. 3 až 7 na vzdálenost pres 9 0000
do 10 000 m

PP

w skl5 1 0,05*skl 1 t 1 14,626
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 2 horniny tf. 5 až 7 ZKD 1000 
m přes 10000 m 1 111,95 CS ÚRS 2017 0221 K 162701159 74,130 15,00m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tf. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalíídi i započatých 1 000 m

PP

VY 5‘skl5J 74,130
r 22 | K 167101102 |tfakládžn1 výkopku z hornin tf. 1 až 4 přes 100 m3 m3| 54,962] 27,00| 1 483,971 CS ÚRS 2017 02

Nakládání, skládání a pokládání neutáhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství pres 100 
m3, z Iwmln tř. I až 4PP

Výkopek na mefldeponíi pro zásyp' A1_2J *skL1_l_l 
0,95*222.1

w zzz_\ 57,655
54,962W

37,Óo|73 J^K jl67101152 |Nak1ádžni výkopku z hornin tf. 5 až 7 přes 100 m3 m3 [ 2,893] 107,04 jc$ ÚRS 2017 02 j
Nakládání, skládání a překládání ne ulehlé ho výkopku nebo sypaniny nakládání, množství pres 100 
m3, z Iwmln tř. 5 až 7PP

VY 0,05‘ZZ2 1 2,893

24 | K ||71201201 {uložení sypaniny na skládty 296,511| 1 482.56|CS ÚRS 2017 02 [m3 5.001
Uloženi cypaniny na chládky

skUJ-1
pp

296,511VY

[poplatek za uložení odpadl ze sypaniny na skládce (skládkovné)
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 
skU.1.1

i Zásyp Jam, Šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Zásyp sypán lnou z jakékoliv horniny $ uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkich

296!51l[ iio.ooj..... 32 616,21 (CS ÚRS 2017 0225 K |171201211 t
pp
w ................ -2U!!r •

1 m3 | 231.422J' 26] k’[|74101101.2 17 588,07 jcs ÚRS *2Cn302* ;76,00|

PP

Pwnémte k pofcfce:
věsícím Jtomurtfctfd predpckicd zčtyp zeminou vhodnou do ekífvnf zóny komunikace fdf* liH?3 
3050, ČSN76 6W, ČSN72 1006)

‘předpoklad zpětný zásyp ŠO alt. vhodnou zeminou (využití vykopané zeminy z 25%):* 
A1„2 HoJ *o 1*op1 1 »vz1 1 »vzp 1

| Zemina vhodné pro zásypy ♦ štěrkopísková s jemnozmov příměsí 
kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK {drobné, hrubé a itěrkcdrti Itěrkodrlé 
ČSN tU 13043 frakce 0-32 ÍSptitl 
Poznámko k pokdce:
olí. zemina vhodná pro zásypy, Mrtopiskevó s Jemnovnou příměsí

P

W 22.1.1 231,422 
295,063 ] 5W.«[20,00t

PP

p

7Z 1 1*0,751(p 295,063VY
Vsypání potrubí be2 prohození sypaniny 2 hornin tf. 1 ai 4 uloženým do 3 m od kraje 
vykopu  
Obsypání poiriirf bez prohození sypaniny z hornin tf. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
0_1«0p1_1........................................................ ....................... ..

Ittéřtapíšěh frakce 0*6

28 I K I17S101101 m3 87,457 260.00 22 736,821

PP
W opj 87,457

fi29 | M 1583373020 166,00 [ 27 653,92~[CS ÚRS 2017 02>48,677
PP štěrkopísek frakce 0*16

op_1*kpw 148,677
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Ty J.cena

IC2K1
Cenová

soustava
PC Kód Popis AU Množství Cena celkem [CZK]

p

ZakládániD 2 20 161,80
Trativod 2 drenážních trubek plastových flexibilních O do 100 mm včetně lože 
tl.lOOnim ze stérkodrti frakce 32-63_______________________________________

30 K 212752212 20161,80 CSÚRS 2017 02146,100 138,00m

TraUvody z drenážních trubek se zfizením ítérkoptskovéhe lože pod trubky a s jejich oboypem v 
průměrném celkovém množství cpa o, 15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových Mexibknkh 
0 pres 65 do 100 mm

'předpoklad v celé déUce hLřadu stoky :‘cLl_1_1

pp

w 146,100

0 4 Vodorovné konstrukce 39197,53
31 | K [451573111 |Lože pod potrubí otevrény výkop ze štěrkopísku I mi l 24,1071 747.00| 18007,93|CS ÚRS201702

pp Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a Štěrkopísku do 63 mm

<0-1-1 »d 2rtLP‘Llw lQ 1 24,107
32 1 K 1452311171 {Podkladní desky z betonu prostého tf. C 30/37 otevřený výkop 6,120| 3 140,001 19 216,80 |C$ Ú*S 201702m3

Podkladní a zajistovad konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí,
stoky a drobné objekty z betonu tr. C 30/37

*dte nových šachet na sanované kanalizacTpj‘1,5‘1,5*0,34

PP

W 6,120
33 | K 1452351101 | Bednění po Jdadnfch desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop 7,2001 274,001 1 972,80|C$ ÚRS 2017 02 Jm2

Dedněrd pocfcUdních a zajištdvacfch konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod
potrubí, stoky a drobné objekty

'dle nových šacheťpšM* 1,5*0,15

pp

w 7,200

0 8 Trubní vedeni 545 898,93
[ 34 | X |83126331B Zaslepeni přítoku balastnich vod na šachtě Š94 i kpl | 1,000| 5 000,0Ó| 5 000,00|

Montáž potněri z trub kamanlnových hrdlových s Intonovaným těsnáním Pnpl.uk h oorrám za 
zřízení kanalizační přípojky ĎN od 100 do 300 
'napojení nového řadu na §62‘ 1

pp

w 1,000
3S | K |83126330ft [Příplatek za přepojení přípojek 11 ,ooo| 4 000,001 44 000.00|kus

Montáž potrubí z tkameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za 
zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300

'přepojení KP3946 a KP22-24 na stávající sanovanou kanalizacT 11

pp

w 11,000
P36 j K 187100000R | Sanace potrubí DM 300 bezvýkopouou metodou ‘tkaninovým nAávcem' 12,6001 5 000,00]~ 63 000,001m

kladení drenážního potrubí z plastických hmot bezvýkopovým systémem z flexibilního PVC, 
průměru do 65 mm bez obsypu 
Poznámka * položce:
ceno zahrnuje? monitoring stavujícího sfcvy JV Kamerou, illtfní potrubí, pflpadné vypravení 
dno, proces samotné sonoce s vyfvrzenrm

'úsek me« S89-S9D-pře<feoklad sanace z 30fc?"0,3*dv 

pp

p

w 12,600

37 K 871373121 Montáž potrubí 2 kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 1S 194,40 CS ÚRS 2017 02146,100 104,00m

Montáž kanalizačního potriAÍ z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % ON 31S

d 1 1J

ftřufeJco PVC SW 12 hrdfovoflá vodovodní DN 300 x 6m

pp

w 146,100
38 | M 1286102220 2$,0811 3 230,0o7 81011,63\C$Ú*$201?02 \kus

pp trubka PVC tlaková hrdtovtfá vo dovodil DN 300 0 3rS x 12,1 x 6000 mm 
PezMrofce k položce: 
barvo ieáá

P

W (d 1 1 1 /6,0)*1,03 23,081
Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC tísněných kroužkem otevřený
výkop. DN 300

39 K 877373121 3 850,00 CS ÚRS 2013 02kus 11,003 350,00

Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 300 
"dle počtu přípojek KP39KP46, KP22-KP24:' 11

PP
w 11,000

40 [ AI |2861I40S0 [pobočka kanalizační plenové s hrdlem 3001200145' PVC ] kus | H,000 | 2 230,00 25 630,00 | CS (í« 2017 02
PP odbočka kanalizační plastově 5 hrdlem KO 300/200/45*

K |892372121 Tlaková zkouika vzduchem potrubí OH 300 těsnicím vakem ucpávkovým 7.0QoP 872,00|41 6 104,00|CS ÚRS 2017 02 jlísek
pp Tlakově zkoušky vzduchům těsnicími vaky ucpávkovými OH 300

42 | K |892381113 kamerová prohlídka potrubí I 'SS.^L 60.00| 9 405,00
pp Kamerová prohlídla potrubí 

d 2 *d 1 1 f »d 2*dvW 188,100
| Stěny Šachet z dhel kanalizačních Klinker N 250 mm 25 089ÍŠo]ČS ÚRS 201702 ]43 I K 1894102211 2.3551 14 900,00|m3
Ostatní kenstnéee na trubním vedení zděné stěny šachet z cihel ktfdUzačniďi (Klinker) na
cementovou maltu MC 10, Uotárky 250 mm

"dle sanovaných šachet^0,3*13,14‘0,75*0,75-3,14*0,3*0,5)
[Žlaby šachet z cihel kanalizačních Klinker prCmeru do 500 mm

Ostatní konstrukce na trubním vedeni zděné žlaby šachet z dhel kanalizačních (Klinker) na 
cementovou maltu MC 10. průměr žlabu do 500 mm

"dle sanovaných iachet*kyneta:’ při, 5*0,5* (3,14*0,29*0,29* 3,14*0,15*0,15) 
Tdenba'cě‘2‘0,25*0,5'(3,14*0,29^,29- 3,14*0,15*0, 1S) 

| Dlažba šachet z cihel kanalizačních Klinker čtyř a vícehranných

PP

w 2,355

36 532,80]cs ÚRS 2017 02 144 I K 1894104111 1,548[ 23 600,00[m3

pp

vv 1,161
0,387w

í mi4fj_Kj894105111
18 34S,60|cS ÚftS 2017 02 \1,248| 14 700,001

Ostatní konstrukce na trubním vodění zděné dlažby šachet z cihel kanalizačních (Klinker) na 
cementovou maltu MC 10 čtyř a vícehranných 
"dle nových šachet?' pš* 11,0*1,5 0,3‘t ,0)*0,13
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 20Ó do 3Ó0 dno 
beton tf. C 25/30
Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1.50 m % obložením dia betonem
tr. C 25/30. na potnAt ON přes 200 do 300

"d[e Šachet • montáž á z 30% sanovaných šachet' jxt*0,8
skruž befowvú $ ocelová se stupodly *P€ pevlokem 7BS-Q1000/1000/ Í2ČlP~
100x100x12 cm

P9

W 1_,248

6.40o| 8 940,0046 K 894411121 57 216.00 |CS ÚftS 201702kus

PP

w 6,400

147 M 592241620 24 800,00 |CS ÚRS 201702kus 8,000 3 100,00
PP skruž konolaačnl s ocelovými stupadly ICO " 100x12 cm

skruf betonová s ocelová se ttupotey *Pf povlakem 78S-Q 1000/500/120 SP
100x50x12 an 48 H 592241610 km 8,000 f 790,00 14 320,00 CS ÓfiS 2017 02

sknjž kmializaěrn s ocelovými uupadly 100x50x 12 cmPP

49 | H 592241770 [prstenec betonový vyrovndrod T8W'Q800/100/150 5JO,OoT 4 240,00~[ČS (teS 201702 j

3 752,Qo]c5 ÚK2ÓÍ7m' \

kus 8,000
PP prstenec betenevý vyrovnávací 62,SxiOx12 cm

469.Óo]50 | <1 |59224I750 [prstenec betonový vyromávociTBW-Q800/60/150 8.000'km
pp prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm

[dedta betonová záhytová TBZ-Q 100(8001/200$1 M 159224315A kus J 8,000 |' 2 140,0Ó~J~ 25" í20,00J
prefabrikáty pro vsbipní šachty a drenážní sachtke (betonové a železobetonové! šachty pro 
odpadni kanály a potrubí uložená v zemi deska zákrytová TZK-Q,1100*80/17 100/80 x 16.5

PP
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Cenová
soustava

Ty J.cena
ICZKjPČ Kód M Množství Cena celkem [CZK]Popis

p

4 648,00 CS ÚRS 2013 02Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do ISO kg 581,0052 K 899103111 kus 8,000

Osazerrf poklopů IlUnovýeh a ocelových vcemé rámů hmotnosti )ednotltve pres 100 do 150 kg 
"Ž100-S99, $90-$93, $95-Ž9b (sanace kanalizace):' 8______________ _

pp
w ps 8,000

poklop Šachtový s rámem DN600/800 tfída 0 400, Bitupten t očtětránim, be2 2Ómku 
se znakem Pražská kantftiace__________________________________________

68 640,00 CS ÚRS 2017 02kus 8,000 8 580,0053 M 552414140

PP poklop sechttwý » rámem DN600 třída 0 400. » odvétránan se znakem Praská kanalizace
8,000psw

Ostatní konstrukce a práce, bouráni0 9 43 830,00
54 | K ]96902113R | Vybourání kanalizačního potrubí OH do 400 vč.iachět' 146.1Qo[ 300,001 43 830.00]m

Yybeirání kanalizačního potrubí DN do 300 mm
'likvidace potrubí stávajícího de sanace:’ dbw1
*p©ze likvidace iachet dte vložkovém • 4 40% z délky' 0,4*d„2

pp
148,100

0,000
w
w

Přesun sutě 8619,90o 997
676,60|CS ÚRS 2017 02 || 55 | K ]997221551 | Vodorovná doprava svG ze sypkých materiálů do 1 km 29.220 30.00t

Vodorovná doprava suti bez naložení, ate se složením a a hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 
na vzdálenost do 1 kmPP

3 060,10[CS ÚRS 2017 02 || 5á | K |997221559 | Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 438.300 7Í00|t
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a o hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km pres 1 km
29,22*15 Přepočtené Koeficientem množství 

pp

438,300W

| 57 | K ]997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 29,220| 160.00 4675,20[CS ÚRS 2017 02 ]t
, Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonovéhoPP

Přesun hmot0 998 69 459,01
[ S8 | K ] 998276101 I Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop 275,6311 252Í00[ 69 459,01 |CS ÚRS 2017 02t

Přesun hmot pro trubní vedení Noubené z trub z plastických hmot nebo sklolamlnátovýeh pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 mPP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010 -Etapa 0010
Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: Praha Koloděje 26.7.2017

IČ:Zadavatel:
MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18626084 
CZ18626084DIČ:EKIS, spol. s r.o.. Náchodská 2421.193 00 Praha 9

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 764 813,48
Základ daně 

764 813,46
Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Výše daně 
160 610,83DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 925 424,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

0010-Etapa 0010
Soupis:

VON • Vedlejši a ostatní náklady
Praha Koloděje

MHMP OTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Mfsto: Datum: 26.7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN • Vedlejší rozpočtové náklady
764 813,48 
764 813,48

OST - Ostatní 484 813,48

Strana 144 z 146



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TV Koloděje
Objekt:

7, 0010 -Etapa 0010
Soupis:

VON • Vedlejší a ostatní náklady
Praha Koloděje

MHMPOTV, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 
EKIS, spol. sr.o., Náchodské 2421, 193 00 Praha 9

Místo: Datum: 26.7,2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Ty J.cena
ICZK1

Cenová
soustava

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]
S

Náklady soupisu celkem 764 813,48

Vedlejší rozpočtové nákladyo VRN 764 813,48
kpl ~[" 1,000] 240000,00|I [ K IoíooT | Zařízení staveniště 240 000,00|

Zářízení staveniště 
Poznámka Jt pobita:
Poznámka k položce: Vybweni staveniště , připojeni staveniště no inženýrské site, sklad 
stavebního materiálu, zabezpečeni stavenfsté, zrušeni zařízeni staveništi

PP

P

2 | K |03002 lúzeirmí vUvy I kpl 1,000| 20000,00[ 20000,001

Zařízení staveniště

3 | K |03003 j Provozní vlivy T kpl l,000| 20000,00| 20 000.00|
PP Zařízení staveniště

D OST Ostatní 484 813,48
[Koordinátor BOZP na staveništi 1,000[ 20000,00| 20 000,00|4 | K |003l kpl
Koordinátor BOZP na staveništiPP

5 | K |0032 [ Autorský dozor projektanta TTp'..E 1,000 20000,00| 20100,00|

Autorský dozor proJefctantaAutorshý dazcr projektantaPP
| Zaměřeni skutečného provedeni stavby 3 212,0001 50.00 160 600,00|6 | K |0033 m

pp Zaměření skutečného provedení stavby 
Poznámka fc položce:
Poznámka k položce; ípracovánl seodetickébo zaměřeni skutečného provedeni díle v 
souřadnicích JTSK

P

'komunikace‘1383
’dešfová’t1J7

1 363,000 
1 137,000 

$92,000

w
w

’$pUšková'692w

Z17 | K |0034 [vypracováni dokumentace skutečného provedeni stavby kpl ] 1,000 35 OOO.OOl 35 000,001
Vypracováni dokumentace skutečného provedeni stavby 
Poznámka k položce:
Poazdroto k položce: Zřetelné vyznačení všech zrnin do pro J 
kterým dojde v průběhu reoUzace díla ve 2 vyhotoveních

PP

P ce stovby, ke

Zajištění povolaní zvláštního užívání dotčených místních komunikací z důvodu 
provádění staveb.praci ve. úhrady vyměřených poplatků

8 K 0035 kpl 1,000 10000,00 10000,00
L

Zajištěni poveleni zvláštního užíváni dotčených místních komunikaci z důvodu prováděni 
stevob.pracívč, úhrady vyměřených poplatků

PP

| 9 | K |0036 ]pio ..I. slT 1,000] 20000,00| 2000Q,00|

PP CIO

l 10 I K |0037 Zkoušky zatěžkávací - předepsané zkoušky hutněni kpl J 12~000| 3 500,00| 42 OOD.CO |

Zkoušky zatěžkávací » předepsané Zkoušky hutněniPP

i 11 | K |0135 Přeložka neočekávaných síti v trase kpl [ 1.000| 1000.00| 1 ooo.ooI
Vypracování dokumentace skutečného provedeni díla tj. zřetelné vyznačeni všech změn do

táce stavby, ke kterým dojde v průběhu realizace díla ve 2 vyhotoveních.
PP

pro>

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popadni přelezeni neočekávaných síti v trase

P

20.00][šitiš”* I Vytýčení trasy kanalizace t 829,00Ó[ 36 580,0ú[
Zajištění povolen zvlástmho užíváni dotčených místních komunikaci z důvodu provádění 
stavbě nich prad včetně úhrady vyměřených poplatků.

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Geodetické vytýfmi ttevty vi. Identifikace vlastnických hronle v trase 
navržené kanalizace

"defťová‘1137
"splašková'692

PP

p

W 1 137,000 
692,000W

T m| Vytýčení sltš I 137,000 j 20,00 [': 13 | K |0I37 22 740,001
Zajištění povolení zvlástmho užívám dotčených místních komunikaci z důvodu prováděni 
stavbeních prací včetně úhrady vyměřených poplatků.

Poznámka k položce:
Poznámko k položce: souběhy o k/Hení, 2ajHténí jejkh ochrany óte požadavků jejich viattnlků a 
správců, jak vyplývá z dokladové části projektové dokumentace

PP

P

| Kamerový průzkum stávajto* kanalizace J~ 1 829,0001 50,0Ó[ 91 4SO,Oo[4 14 I K 10137.1 m
Zajištění povolení zvláštního užívám dotčených místních komunikací z důvodu provádění 
stavbeních prací včetně úhrady vyměřených poplatků.
*desťová*H3?
‘splaiková‘692

PP

W 1 137,000 
692,000W

Pasportizace stavebních objektů před zahájením výstavby nové stoky v ulici Kvasinská15 I K lOt38 kpl 1,000 15 443,48 15 443.48
U-

Zajišténi povolení zvláštního užívání dotčených místních komtmikad Z důvodu prováděni 
stavbeních prací včetně ížirady 
Poznámka k poležte:
Poznámka k položce: souběhy a kříženi, sajlŽténi Jejich oehrany dle požadavků jejich vlastníků a 
správců, jak vyplývá z dokladové části projektové dokumentace

Provedení sond na křižovatce Kvasinski/V Lipách před zahájením výstavby nové stoky I . . 
v liid Kvasinská ____ ___________________________________________________ J___ __
Zajištění povoleni zvláštního užívání dotčených místních komirlkaci z důvochi provádění 
stavbeních prací včetně úhrady vyměřených poplatků.

PP
h poplatků.

P

f ............. i*'
1.000I 1 *

1 16 K 0140 10000,001 10000.001

PP

Strana 145 z 146



Ty J.cena
[CZK1

Cenová
soustava

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem (CZK)
Poznámko k poležet:
Poznámka k poloze*: ícubéhy c kfížtnl, zajihřni Jéjich ochrarry dl* požadavků fejkti vlastníků c 
správců, jak vyplývá z dokladové ěčtll proftktavé dakomtntoce

P
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Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů
*

21



Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů
Cislo smlouvy objednatele: Dl L/20/06/000501/2017 
Číslo smlouvy zhotovitele: OSM 170026číslo stavby: 0102 Název stavby: TV Koloděje

etapa 0009 K Jízdárně a etapa 
Název etapy. 0010 Komunikace Koloděječíslo etapy 0009 a 0010 Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů

Celková cena 
díla dle 
objekt ů

Číslo a název objektu

Praha Koloděje PVS a.s. Celkem

1 2 3 4 5
Etapa 0000 0.00

SOOta Komunikace uL Podzámecká 4 529070,324 529 070,32 4 529 070.32

SO 01b Komunikace ul. K Jízdárně 2 959 617,94 2 959617,94 2 959617,94

SO 01c Komunikace ut. Kosinů 629 325,54 629 325,54 629 325,54

SO 01 d Komunikace ul. Synkovická 919 233,67919 233,67 919 233,67

SO 01 e Komunikace ut Úvozová 295 918,02 285916,02 285918,02

SO02a Dešťová kanalizace ul. Podzámecká 1 009 381,82 1009 381,82 1009361,82

SO 02b Dešťová kanalizace ul K Jízdárně {řad A) 2 130 077,57 2 130 077,57 2 130077,57
SO 02c Dešťová kanalizace u( U Kosinů 890 108,50 890 106,50 890 108,50

SO 02d Dešťová kanalizace ul Synkovická 1 291 684,89 I 291 884,89 1 291 884,89

SO 03a Splašková kanalizace ul Podzámecká 1 451 786,88 1 451 786,86 1 451 788,88

SO 03b Splašková kanalizace i4. K Jízdárně 1 650 843,72 1 650843.72 1 650 843,72

SO 03c Splašková kanalizace ul. Synkovická 351 761,72 351 761,72 351 761,72

VON Vedlejší a ostatní náklady 670 909,41 580439,41 90 550,00 670 969,41
Etapa 0010 0,00
SO 01a Komimikace ul Kvasinská - větev A 4 401 834,26 4 401 834,26 4 401 834,26

SO01b Komunikace ul. Bohdašlnská - větev B 2 022 236,77 2 022 238,77 2 022 238,77
SO 01c Komunikace ul. X Sibňně - větev C 3 541 460,62 3541 460,62 3 541 460,62

SO 01d Komunikace ul. Kounovská - větev D 1 910 525,60 1 910 525,60 1 910 525,60
SOOleKomunikace ul. Dobřanská - větev E 1 264 266,091 264 266,09 1 264 286,09
SO 01 f Komunikace chodník I • D2 139 546,54 139 546,54 139 546,54

SO01g Komunikace chodnik II ul Podzámecká - D2 231 712,52 231 712,52 231 712,52

SO 02e Dešťová kanalizace ul Kvasinská 2 576 322,37 2 576 322,37 2 576 322,37

SO 02b Dešťová kanalizace ul. Dobřanská 960 256,10 960 256,10 960 256,10

SO 02c Dešťová kanalizace ul. Kounovská 827 058,19827 058,19 827 058,19

SO 02d Dešťová kanalizace ul, Bohdašlnská 782693,12 782 693,12 782 69312

SO 02e Dešťová kanalizace ul K Sibřiné 1 998 908,84 1 996 908,84 I 996 908,64
SO 02f Dešťová kanalizace ul. Podzámecká {pouze
čásl chodníkul 393 985,90 393 985,90 393 985,90

SO 03a Splašková kanalizace ul. Kvasinská 854 976,54 854 976,54 854 976,54

SO 03b Splašková kanalizace ul Dobřanská 1 004 291,14 1 004 291,14 1 004 291,14

SO 03c Splašková kanalizace ul, Kounovská 1 336 546,96 1 336 546,961 336 546,96

SO 03d Splašková kanalizace ul. K Sfchné 1 140 542,96 1 140 542,96 1 140 542,95

VON Vedlejší a ostatní náklady 764 613,48 681 773,48 83 040.00 764 813,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 920 000,00Celkem zákl.cena 44 920 000,00 36 9SS 660,08 7 964 339,92
7

DPH 15%

9<433 200,00/ 1 672 511,38DPH 21% 9 433 200,00 7 760 688,62

!?4ft53 200,00LlCena stavby vč. DPH 54 353 20j},00 9 636 851,30jí.,— /

Mandátář: ZAVOS s.r.o. 
Ing/Pavel Přikryl, jednatel
j
ýpiértú. podpis, datum

Zhotovitel: EKIS, spol s.r.o. 
Ing. Miloš Smolík a 
Eva Smolíková, jednatel^ 
jméno, podpis, datum '

wmmmmwmmmmmmmmmmmMmmmMmMmmmmmMmmmmmmmmmMmmmmmMmmmmmmmmmmmmm



Příloha Č. 4 Harmonogram vrací a časový plán. zadání části prací

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce 
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat poddodavatelům:

% hodnoty 
poddodávky 
z ceny díla

Kvalifikační1 
/ realizační 

poddodavatel

Obchodní jméno a 
sídlo poddodavatelePráce zadávané 

poddodavatel i
Zkušenosti z obdobných 

staveb (uvést detaily)

sanace potrubí 
bezvýkopovou 
metodou

subdodávky předmětných 
prací pro stavby na celém 

území ČR
REKONSTRUKCE 

POTRUBÍ - ŘEPO, a.s. 2,4 realizační

Činnost zástupce hl. 
stavbyvedoucího na 

obdobných stavbách jako je 
předmětná veřejná zakázka

činnost zástupce hl. 
stavbyvedoucího Ing. Filip Eichler Ph.D. 1,6 kvalifikační

CELKEM % 4

Poddodavatelé, kterými dodavatel dokládá kvalifikaci se dodavateli zavázali ke spolupráci 
a provedení stanoveného rozsahu prací, což dodavatel dokládá kopiemi jejich příslušného 
písemného závazku.

Dodavatel bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení poddodavatelé a jejich procentuální 
podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného 
písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost dodavatele pro každý konkrétní případ 
takovéto změny. Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového 
souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne

Ing. Miloš Smolík Eva Smolíková 

jednatelé EKIS, spol. s r.o.
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Příloha Č. 5 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost: EKIS, spol. s r.o.,
se sídlem: Náchodská 2421,193 00 Praha 9,

18626084,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2362,
IČ:

jakožto zhotovitel díla „stavba č. 0102 TV Koloděje, etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 

Komunikace Koloděje44 (dále jen..zhotovitel44), tímto závazně prohlašuje, že:

(i) veškeré technologické procesy nutné pro realizaci zhotovitelem navržené 
koncepce technického a technologického řešení stavby; a

veškerá zařízení či jejich součásti, která jsou součástí zhotovitelem navržené 
koncepce technického a technologického řešení stavby a která (ani funkční 
ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit 
na trhu od smluvních stran nezávislých na uchazeči,

(ii)

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona 
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným 
vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném 
znění, resp. ekvivalentů Či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které 
požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

Popis zařízeni!či 
technologického 
procesu, kterýje 

předmětem ochrany

vc. Název a
identifikace (zejm. 

Číslo, datum 
udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 

rejstříku) patentu 
či užitného vzoru

Právní titul 
zhotovitele k 
nakládání s 

právy k patentu 
či užitnému 

vzory v rozsahu 
stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy o Dílo

Termín
expirace právní 

ochrany 
patentu či 

užitného vzoru 
na území České 

republiky

1.

2.

23



2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí, 
výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní Či 
obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany:

Termín 
expirace 
právní 

ochrany 
průmyslového 

vzoru na 
území České 

republiky

č. Právní titul 
zhotovitele k 
nakládání s 

právy k 
průmyslovému 

vzoru v 
:: rozsahu 
stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy o Dílo

Název a 
identifikace 
(zej m. číslo, 

datum udělení, 
resp. registrace 
do příslušného v 

rejstříku) I h 
průmyslového 

vzoru

Popis věci, výrobku 
Či zařízení, které je 

předmětem 
ochrany

1.

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle 
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany 
jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Zhotovitel dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o Dílo poskytnul Zadavateli veškerá práva 
(licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu 
stanoveném v kapitole 6 Obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne

Ing. Miloš Smolík Eva Smolíková 

jednatelé EKIS, spol. s r.o.
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Příloha č. 6 Doklad o pojištění Díla
i,
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Q ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

PŘIHLÁŠKA č. 006/2017 ze dne 25.9.2017 

ke stavebnímu a montážnímu pojištění
Číslo rámcové pojistné smlouvy, ke které se tato přihláška váže: 899-23650-13.

!. Pojistník: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o., IČO 18626084.

2. Rozsah pojištěni

Pojištění se sjednává v rozsahu stanoveném rámcovou pojistnou smlouvou č. 899-23650-13.

3, Předmět pojištění

Název a přesný popis pojišťovaného budovaného díla:

stavba č. 0102 „TV Koloděje, etapa 0009 K Jízdárně a etapa OHIO Komunikace Koloděje“

4. Místo pojištění
Jako místo pojištění se sjednává: MČ Praha - KoJoděje

5. Sjednaná pojistná částka

Sjednává se pojištění budovaného díla uvedeného v bodě 3 a 4 této přihlášky na pojistnou částku 
44 920 000,- Kč bez DPH.

6. Pojistná doba
Počátek pojištění: 08.11.2017
Konec pojištění: pojištění zaniká v souladu s článkem 3 bodu 3., 4. a 5. VPPSM-P, nejpozději však 

uplynutím 24 měsíců od data počátku pojištění uvedeného v bodu 6. této 
přihlášky

7. Pojistné a jeho splatnost
Pojistné za pojištění budovaného díla činí 67 380t- Kč.
Pojistné ve výši 67 380,-Kč je pojistník povinen uhradit do 10,12,2017 die bodu 9 „SPLATNOST 
POJISTNÉHO4* pojistné smlouvy.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet pojišťovny.

8. Zvláštní ujednání
Odchylně od rámcové pojistné smlouvy se ujednává, že se pojištění vztahuje i na dílo (tj. dílo s hodnotou 
přesahující 20 000 000 Kč) dle této přihlášky a dále s odchylnou základní spoluúčastí ve výši 50 000 Kč.

Pojistník potvrzuje, že všechny údaje, které jsou uvedeny v této přihlášce k pojištění, jsou úplné, věcně 
správné a pravdivé. V případě chybějících nebo nesprávných údajů není pojišťovna povinna přijmout 
budované dílo do pojištění.

V Praze í'
Dne

V Ostravě 
Dne 08.11.2017

..........'-'i*í,i
Podpis (a razítko) pojistníka Podpis (a razítko) pojišťovny

Sng. Jan OsikaStránka 1 z 1
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Příloha č 7 Situace stavby
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Příloha č. 8 Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž
investorem ie Hlavní město Praha

Manuál pro tvorbu panelů je dostupný na stránkách Hlavního města Prahy:
http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/14Q2513 262479 Praha info panely staveb manual
03 2012 n3.pdf
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Příloha Č 9 Pokutový řád

Pokutový řád
Stanovující výši smluvních pokut pro porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci dle platné legislativy.

Vvše sankce dle
Důvod sankce závažnosti od 100,- 

Kč do výše limitu 
jednotlivých bodů.

Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků 
u pracovníků vlastních či subdodavatele.

Pokyn k použití 
OOPP1.

1000,-
za každé porušeniNezajištění, nebo neprovedení prokazatelného školení z oblasti BOZP2.

Nepředání podkladů, {jako jsou rizika vznikající při pracovních nebo 
technologických postupech), koordinátorovi BOZP na staveništi 8 dnů 
před začátkem stavebních prací dle zákona 309/2006 sb. § 16.

2000,-
za každé porušení3.

2000,-
za každé porušení4. Nedoložení a nedodržení příslušných technologických postupů pro 

prováděné práce a činnosti.

Nedodržování plánu BOZP na staveništi 2000,-
za každé porušení5.

2000,-
za každé porušení6. Nevhodné skladování a ukládání materiálů na staveništi

Nepoužívání mobilních toalet na staveništi či v okolí staveniště, nebo 
nepoužívání toalet ve veřejných prostorách.

3000,-
za každé porušení7.

Porušení pravidel pro závěsné lávky, používání nevyhovujících žebříků 
(poškozených, bez pravidelných kontrol), neodpovídající dočasné 
konstrukce, výkopy, poklopy vstupních šachet (přemístěné či 
chybějící), poškození kanalizací, vodovodů, inženýrských sítí, 
Používání poškozená, nevyhovující nebo bez revizí veškerá elektrická 
zařízení, prodlužovací kabely atd.

3000,-
za každé porušení

8.

Nezajištění ohrazení staveniště proti vstupu nepovolaných osob 
a označení příslušným bezpečnostním značením

3000,-
za každé porušení

9.

Nezajištění výkopů proti pádu osob, nezřízení odpovídajících přechodů 
přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky. 3000,-

za každé porušení10.

3000 
za každé porušení

>■Nepaženi výkopů dle NV č. 591/2006 sb., příloha 3 článek V.11.

5000 
za každé porušení

r12. Nedodržování právních předpisů pro likvidaci odpadu

Práce ve výškách bez řádného zajištění kolektivním opatřením nebo 
OOPP proti pádu.

5000,-
za každé porušení13.

Používání nekompletního lešení a bez řádného předání osobou 
odborně způsobilou.

5000,-
za každé porušení

14.

Další porušení podmínek pro zajištění bezpečností a ochrany zdraví při 
práci zejména dle zákona 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. zákona 
262/2006 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 495/2001 Sb., NV 101/2005 Sb.

5000,-
za každé porušení

15.

Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků zhotovitele, 
odmítnutí dechové zkoušky______________________________________

20 000,-
za každé porušení16.
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Příloha č. 10 Postupy řízení stavby
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Stavba č. 0102 - TV Koloděje, etapa 0009 K Jízdárně 

a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Příloha č. 10

POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY

Zkratky:
ZHO Zhotovitel MAN Mandatář, stavební manažer, 

zástupce Objednatele 
PŘÍK PříkazníkPROJ projektant, zástupce Objednatele

ZZVZ nový zákon o veř. Zakázkách č.134/2016 Sb.
Všeobecně

PŘS1.1 Účastníky Stavby jsou:

(a) Objednatel,
(b) všichni zástupci Objednatele
(c) Zhotovitel.

Objednatele zastupuje ve věcech technických v průběhu Stavby:

(a) stavební manažer (MAN)
a to v rozsahu pravomocí na ně Objednatelem přenesených.

K zastavení, či přerušení prací na Stavbě je oprávněn:

(a) stavební úřad nebo jiný veřejný orgán,
(b) Objednatel, MAN

Jestliže Zhotovitel zjistí, že nastaly důvody k zastavení prací na Stavbě, uvědomí 
o tom ihned MAN a navrhne mu příslušné opatření.
Zastavení, či přerušení Stavby se potvrdí zápisem do Stavebního deníku, přičemž 
se o zastavení ihned uvědomí všichni účastníci Stavby a Stavební úřad.

Pokud zastavení stavby nevzniklo jako následek jednání nebo opomenutí 
zhotovitele, prodlouží se dohodnutá lhůta výstavby o dobu vzniklého zpoždění 
plus doby nezbytné k přípravě a znovuzahájení prací.

PŘS 1.2

PŘS 1.3

PŘS1.4

PŘS 1.5

PŘS 1.6



Komunikace a archivace

Účastníci akce postupují svá sdělení, žádosti, oznámení a jiné dokumenty podle 
Přílohy B-l, a to jednak cílovým adresátům, jednak dalším účastníkům. 
V dalších ustanoveních těchto "Postupů" se uvádí vždy jen cílový adresát.

Při vzájemné komunikaci mezi účastníky akce se používá formulářů uvedených 
v Příloze B-2.

Při převzetí jakéhokoliv dokumentu se na něm vyznačí datum a hodina převzetí. 
Za čas převzetí se považuje čas, kdy dokument obdržel cílový adresát.
Cílový adresát je povinen dokument převzít.

K dokumentu zasílanému faxem je nutné předat doprovodnou kopii jiným 
doručovacím prostředkem, přičemž za den doručení se považuje den doručení 
kopie doručované jiným doručovacím prostředkem.

Dokumenty vydávané v průběhu Stavby se průběžně Číslují a zapisují do 
příslušných "Seznamů". Za číslování dokumentů odpovídají jejich původci. 
Aktualizace každého seznamu se předkládá měsíčně na prvním kontrolním dnu 
Stavby, který následuje po konci kalendářního měsíce. Rozdělovník aktualizace 
je shodný s rozdělovníkem příslušného "Seznamu" — viz Příloha B -1

Originál, popř. jedna kopie každého dokumentu musí být bez zřetele kjeho pů
vodci uložena v kanceláři MAN, a to každá skupina ve zvláštním pořadači. 
Odnášení jednotlivých dokumentů z kanceláře nebo zapůjčování celých pořadačů 
se nedovoluje.

PŘS 2.1

PŘS 2.2

PŘS 23

PŘS 2.4 

PŘS 2.5

PŘS 2.6

PŘS 2.7

Lhůty
Lhůty uvedené v tomto dokumentu nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.

Jestliže Zhotovitel nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, 
nevzniká mu tím žádný nárok na změnu dohodnutých lhůt výstavby.

Lhůty se počítají počínaje prvním dnem po převzetí příslušného dokumentu.
Doba, po kterou se projednávají příslušné dokumenty, nemá vliv na dohodnuté 
lhůty výstavby.

Jestliže objednatel nebo osoba jej zastupující nedodrží některou z lhůt uvedených 
v tomto dokumentu, může zhotovitel na nejbližším kontrolním dnu požadovat 
prodloužení kterékoliv z následných dohodnutých lhůt výstavby nejméně o tolik 
kalendářních dnů, kolik činilo zpoždění.

PŘS 3.1 

PŘS 3.2

PŘS 3.3 

PŘS 3.4

PŘS 3.5.



Žádost o informaci

Všechny dotazy ve věci dokumentace zakázky vzniklé po podpisu Smlouvy o 
Dílo předává Zhotovitel v průběhu Stavby stavebnímu manažerovi (MAN) na 
formuláři "Žádost o informaci".

Mandatář odpoví Zhotoviteli vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne 
následujícího po dni doručení "Žádosti o informaci" prostřednictvím:

(a) příslušné rubriky ve formuláři "Žádost o informaci", určené pro 
odpověď, nebo

(b) formulářem "Pokyn Zhotoviteli" nebo
(c) formulářem "Oznámení změny".

"Žádost o informaci" vrátí MAN Zhotoviteli. V případě (b) a (c) se uvede na 
formuláři "Žádost o informaci" číslo "Pokynu Zhotoviteli", popř. číslo 
"Oznámení změny".

Seznam "Žádostí o informaci" udržuje Zhotovitel.

PŘS4.1

PŘS4.2

PŘS 43

Pokyn Zhotoviteli

Pokyn Zhotoviteli vydává MAN na formuláři "Pokyn Zhotoviteli". Doručení 
pokynu musí potvrdit Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie 
potvrzeného dokumentu se předá doručiteli.

Pokyn Zhotoviteli nemá vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty 
výstavby, není-li dále stanoveno jinak (viz. bod 5.4. níže).

Eventuální ústní pokyny musí být ihned potvrzeny písemným "Pokynem 
Zhotoviteli".

Pokud Zhotovitel dospěje k názoru, že příslušný pokyn má vliv na dohodnutou 
cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvědomí o tom ihned MAN a doloží to 
nejpozději desátý (10.) pracovní den po doručení příslušného “Pokynu 
Zhotoviteli" náležitými podklady s použitím formuláře "Návrh ohodnocení 
změny" podle odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a dalších 
až do PRS 6.8.

Eventuální úpravy vyplývající z "Pokynů Zhotoviteli" se zaznamenávají bez
odkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní 
podklady pro vytvoření dokumentace skutečného provedení předá Zhotovitel 
MAN s dostatečným předstihem před kolaudací stavby.

PŘS 5.1

PŘS 5.2

PŘS 53

PŘS 5.4

PŘS 5.5

Změna Díla

Změnu Díla navrhuje Zhotovitel na základě svých poznatků v průběhu provádění 
Díla a návrh sděluje MAN na formuláři „Oznámení zrněný1, anebo MAN na 
základě pokynu Objednatele a sděluje ji Zhotoviteli na formuláři "Oznámení 
změny", doplněném podle povahy případu dokumentací v počtu vyhotovení

PŘS 6.1



stejném jako u dokumentace zakázky. Ostatní účastníci obdrží po jednom 
vyhotovení takové dokumentace.

Nejpozději během desátého (10.) pracovního dne po obdržení odsouhlaseného 
"Oznámení změny" předloží Zhotovitel "Návrh na ohodnocení změny", který 
musí obsahovat tyto údaje:

(a) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem jako rozpočtová 
dokumentace pro Smlouvu o Dílo (rozpočtovou dokumentací se rozumí 
položkový rozpočet Zhotovitele - příloha Č. 3 Smlouvy);
(b) ocenění položek - podle jednotkových cen uvedených v 
položkovém rozpočtu Zhotovitele (příloha č. 3 Smlouvy) či jejich 
přímou aproximací, nebude-li to možné pak dohodou smluvních stran a 
to zástupci smluvních stran pověřených jednáním ve věcech 
souvisejících s realizací Díla a ve věcech smluvních, a nebude-li to 
možné pak dle platné cenové úrovně ÚRS.
(c) technický podklad, který odůvodňuje zařazení prací do dodatku ke 
smi. V případě nutného navýšení prací dle ZZVZ

PŘS6.2

Výše zmíněné dokumenty budou podkladem pro Objednatele pro jeho postup při 
uzavírání dodatku ke smlouvě dle ZZVZ (zák. č.134/2016 Sb.)

Vyžaduje-li zpracování "Návrhu na ohodnocení změny", dále jen „NOZ“ nebo 
'Návrh na ohodnocení změny", prokazatelně dobu delší než deset (10) 
pracovních dnů, oznámí to Zhotovitel MAN spolu s písemným odůvodněním 
nemožnosti zpracování NOZ.

Pokud je některý z údajů v 'Návrhu na ohodnocení změny" chybný nebo neúpl
ný, vrátí se návrh Zhotoviteli bezodkladně k opravě, popř. doplnění, s uvedením 
důvodů, proč byl vrácen.

'Návrh na ohodnocení změny" projedná MAN se Zhotovitelem a provede v něm 
nezbytné úpravy, je-li nutné je provést, vše nejpozději sedmý (7.) den po dni 
předložení Návrhu Zhotovitelem. Zhotovitel se vyjádří písemně svůj souhlas s 
úpravou 'Návrhu".

Po odsouhlasení „Návrhu na ohodnocení zrněny" dle bodu PŘS 6.5 shora, 
Zhotovitel připraví návrh "Potvrzení změny" a předá jej spolu s 'Návrhem na 
ohodnocení změny" zástupci Objednatele a MAN k podpisu, kteří jsou povinni 
tyto dokumenty podepsat do pěti (5) kalendářních dnů od předložení 
Zhotovitelem.

Po obdržení „Potvrzení změny" Objednatel zahájí proces přípravy dodatku ke 
ZZVZ.

Veškeré důsledky vyplývající z "Potvrzení změny" se zaznamenají na výkresech 
skutečného provedení, které zajišťuje PROJ.

Sdružený seznam "Oznámení změny", 'Návrhů ohodnocení změny" a "Potvrzení 
změny" aktualizuje MAN.

PŘS 6.3

PŘS 6.4

PŘS 6.5

PŘS 6.6

PŘS 6.7

PŘS 6.8



Doplňková dokumentace

V průběhu výstavby může MAN vydávat doplňkové specifikace a výkresy nebo 
jinou doplňkovou dokumentaci navazující na Výrobní dokumentaci, 
technologické postupy, výsledky zkoušek apod. Tato doplňková dokumentace 
bude vydávána MAN na formuláři „Předávací iist“. Doručení „Předávacího 
listu“ musí potvrdit stavbyvedoucí nebojím pověřená osoba. Kopie potvrzeného 
dokumentu se předá doručiteli.

Pokud doplňková dokumentace pouze zpřesňuje předcházející dokumentaci, tj. 
nevznikla v souvislosti s "Oznámením změny", nemá tato doplňková doku
mentace vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby (s výjimkou 
bodu PŘS 7.3).

Pokud zhotovitel dospěje k názoru, že tento předávací list má vliv na dohodnutou 
cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvědomí o tom MAN a doloží to 
nejpozději 10. kalendářní den po doručení příslušného “ Předávacího listu1' 
náležitými podklady s použitím formuláře "Návrh ohodnocení změny" podle 
odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a následujících.

Eventuální úpravy vyplývající z „Předávacího listu11 se zaznamenávají bez
odkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní 
podklady pro vytvoření skutečného provedení předá zhotovitel stavebnímu 
manažerovi.

Doplňková dokumentace se vydává zhotoviteli v počtu vyhotovení stejném jako 
u jiných částí projektové dokumentace.

V každé nové verzi příslušného výkresu se kromě řádného označení v rozpisce 
zakroužkuje příslušné místo, jehož se daná změna týká.

PROJ udižuje "Seznam projektové dokumentace" včetně dodatečně vydaných 
specifikací a výkresů.

PŘS 7.1

PŘS 7.2

PŘS 7.3

PŘS 7.4

PŘS 7.5

PŘS 7.6

PŘS 7.7

Dokumentace Zhotovitele

Zhotovitel předkládá Dokumentaci Zhotovitele MAN k vyjádření, popř. 
potvrzení tak, aby MAN měl k dispozici přiměřenou lhůtu k její kontrole. 
Zhotovitel při předkládání vychází z Harmonogramu výstavby a bere v úvahu 
dodací lhůty subdodavatelů.

Výkresy se předávají s formulářem "Předání výrobní dokumentace" 
s eventuálními přílohami (katalogy, technickými údaji apod.), a to v šesti (6) 
vyhotoveních.

MAN zkontroluje předané podklady a provede v nich eventuální úpravy. Pokud 
podklady nevyžadují další opravy Zhotovitele, opatří je MAN doložkou 
"Schváleno", podpisem, razítkem a datem a v přiměřené lhůtě po jejím převzetí 
vrátí ve třech (3) vyhotovení Zhotoviteli.

Změny, popř. doplňující pokyny se na výkrese zakroužkují.

Dokumentaci vrácenou Zhotoviteli s doložkou "Zpět k úpravě" musí Zhotovitel

PŘS 8.1

PŘS 8.2

PŘS 8J

PŘS 8.4 

PŘS 8.5



upravit podle požadavků MAN a znovu předložit.

Jakákoliv zpoždění způsobená odesláním neúplné nebo nepřijatelné 
Dokumentace Zhotovitele nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.

MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadované Dokumentace Zhotovitele", 
aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty 
výstavby.

PŘS 8.6

PŘS8.7

Vzorky

MAN nejpozději jeden měsíc po předání staveniště Zhotoviteli předloží "Seznam 
požadovaných vzorků". Na základě "Seznamu požadovaných vzorků" a 
v souladu s harmonogramem výstavby připraví Zhotovitel požadované vzorky 
v počtu uvedeném v „Seznamu".

Každý předložený kusový vzorek musí odpovídat příslušné specifikaci a musí 
být zřetelně označen pevně nalepenými nebo jinak připojenými štítky 
obsahujícími alespoň tyto údaje:

(a) název akce,
(b) označení vzorku,
(c) jméno výrobce, popř. Zhotovitele vzorku,
(d) odkaz na specifikaci,
(e) datum předložení,
(f) místo pro podpis kontrolující osoby a datum schválení.

Vzorky posoudí MAN z hlediska příslušné specifikace. Na důkaz souhlasu 
se zabudováním materiálů nebo výrobků podle vzorku podepíše schvalovatel 
štítek připojený ke vzorku, popř. vzorek opatří neodstranitelným podpisem a 
datem přímo na jeho povrchu. Podle povahy případu vzorek vyfotografuje MAN.

Datum schválení vzorku se zaznamená do "Seznamu požadovaných vzorků".
Schválené vzorky uloží Zhotovitel na Stavbě na uzamykatelném místě určeném 
MAN, a to tak, aby se daly kdykoliv použít pro srovnání během provádění 
stavebních prací. Zabudované vzorky chrání Zhotovitel tak, aby se během další 
výstavby nepoškodily.

Zabudované vzorky ošetří Zhotovitel tak, aby se během výstavby nepoškodily a 
nebyly pozměněny.
"Seznam požadovaných vzorků" udržuje MAN.

PŘS 9.1

PŘS 9.2

PŘS 93

PŘS 9.4 

PŘS 9.5

PŘS 9.6

PŘS 9.7

Zkoušky

Zhotovitel oznámí na formuláři "Výzva k účasti při zkoušce" MAN, kdy a kde se 
uskuteční zkoušky podle KZP, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich 
konáním.

v

PRS 10.2 Zhotovitel oznámí lhůty, kdy budou výsledky zkoušek k dispozici.

PŘS 10.1



PŘS 10.3 Zhotovitel zajistí, aby výsledky zkoušek autorizované zkušebny byly připraveny 
k nahlédnutí také MAN. Originály budou předány při předání díla.

Zhotovitel předá informaci MAN o nevyhovujících zkouškách. Nedoložené 
zkoušky se považují za nevyhovující.

MAN je oprávněn doplňovat KZP, aniž by takové doplnění mělo vliv na 
dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.

KZP udržuje Zhotovitel, včetně zaznamenávání do „Přehledové tabulky4' a 
vyhodnocování.

PŘS 10.4

PŘS 10.5

PŘS 10.6

Technologické postupy

Čtrnáct (14) dnů po podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel závazný 
technologický postup MAN. MAN s dostatečným časovým předstihem 
technologický postup odsouhlasí nebo vrátí s uvedenými připomínkami k 
zapracování. Žádná práce nebude zahájena bez odsouhlaseného 
technologického postupu.
Technologický postup obsahuje podle povahy případu:

(a) účel a místo provádění práce,
(b) grafické schéma postupné realizace dané práce,
(c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce,
(d) podmínky provádění prací (teplotu, relativní vlhkost prostředí, 

vlhkost podkladů, rychlost větru apod.)
(e) seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet 

pracovníků pro jednotlivé práce,
(f) bezpečnostní opatření,

popř. další údaje.

MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadovaných technologických po
stupů", aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na 
dohodnuté lhůty výstavby.

"Seznam požadovaných technologických postupů" udržuje MAN.

PŘS 11.1

PŘS 11.2

PŘS 11.3

PŘS 11.4

Dočasné práce a konstrukce
Všechny práce a použití dočasných konstrukce musí splňovat Platné požadavky 
BOZP a předpisů souvisejících.

PŘS 12.1

Dozor

V průběhu Stavby se uskutečňuje bez výzvy Zhotovitele:

(a) autorský dozor PROJ,
(b) technický dozor MAN

PŘS 13.1



Objednatel a MAN mají kdykoliv právo s použitím formuláře "Pokyn 
Zhotoviteli":

PŘS 13.2

(a) požadovat bezodkladné odstranění vad a nedodělků,
(b) zakázat Zhotoviteli zabudovat vadné materiály a výrobky dodané 

stavbu,
(c) požadovat odstranění již provedených prací, pokud vykazují vady.

Žádná dodávka materiálu nebo výrobků nesmí být zabudována v rozporu s PD a 
ČSN. Na požádání musí být předloženy MAN veškeré doklady použitých 
materiálů. Hodnoty obsažené v ČSN, včetně doporučených hodnot, se pro účely 
těchto postupů řízení stavby považují za závazné.

Zhotovitel je povinen vyzvat MAN k odsouhlasení prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny. MAN odsouhlasí provedení 
těchto prací zápisem do stavebního deníku. Bez odsouhlasení zakrytí 
objednatelem nesmí zhotovitel předmětné práce zakrýt. Zhotovitel je povinen 
vyhotovovat fotodokumentaci průběhu stavby v takové kvalitě, aby tato 
dokumentace byla průkazná, zejména pak prací určených k zakrytí, a tuto 
fotodokumentaci evidovat a vyhodnocovat před předložením „Soupisu 
provedených prací'1 a finálně předložit k předání a převzetí díla.

Jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, popř. zakryté bez 
kontroly jakosti, avšak doložené fotodokumentací, musí být odkryty, popř. 
odstraněny, na náklady Zhotovitele

Pokud MAN zjistí, že se provedly práce nebo konstrukce, které nejsou 
v souladu se Smlouvou o Dílo, vydá "Pokyn Zhotoviteli" obsahující nařízené 
opravy nebo odstranění takových prací nebo jiná opatření. Obdobně se 
postupuje, zjistí-li PROJ nebo MAN při kontrole nedodělky.

Schválení jakosti provedené části Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za 
jakékoliv vady, které mohou být zjištěny při závěrečné prohlídce, anebo za 
skryté vady, které se mohou projevit během užívání objektu.

Při kontrole jakosti předkládá Zhotovitel MAN ke kontrole originály certifikátů, 
atestů nebo jiných dokumentů pro materiály a výrobky zabudovávané do Díla. 
Tyto dokumenty přikládá Zhotovitel k „Přehledové tabulce'1 KZP a uchovává je 
po celou dobu výstavby.

Odstraňování vad a nedodělků, opravy nebo odstraňování nevyhovujících prací, 
doba objednávaní výrobků apod. nemají vliv na dohodnutou cenu a na 
dohodnuté lhůty výstavby.

na

PŘS 13.3

PŘS 13.4

PŘS 13.5

PŘS 13.6

PŘS 13.7

PŘS 13.8

PŘS 13.9

Mimořádná událost

V případě jakékoliv mimořádné události uvědomí osoba, která ji zjistila, ihned 
podle povahy případu Záchrannou službu, Záchranný hasičský sbor, Policii 
České republiky a dále Stavbyvedoucího, MAN a PROJ.

PŘS 14.1



PŘS 14.2 Stavbyvedoucí a MAN zajistí ihned nezávislou fotodokumentaci následků 
události.

Harmonogramy

Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pra
covního klidu ve správném pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje 
pondělí.

Harmonogram prací musí být rozčleněn na samostatné stavební činnosti a pro 
každou ucelenou část Stavby (např. podlaží).

Harmonogram prací musí obsahovat lhůty dodávek hlavních materiálů a 
výrobků, lhůty předkládání vzorků, výrobní dokumentace, technologických 
postupů a dokumentace dočasných prací. Harmonogram musí obsahovat tzv. 
„kritickou cestu“.

Schválený Harmonogram prací bude trvale vyvěšen v kanceláři Stavbyvedou
cího a MAN. Zhotovitel v něm bude zaznamenávat skutečný postup stavebních 
prací.

Zhotovitel nesmí měnit žádný Harmonogram bez schválení MAN.

PŘS 15.1

PŘS 15.2

PŘS 15.3

PŘS 15.3

PŘS 15.4

Zprávy o postupu prací

Zhotovitel předá MAN vždy před Kontrolním dnem Stavby, který následuje 
bezprostředně po posledním dnu v měsíci, "Zprávu o postupu výstavby". Zpráva 
musí obsahovat:

(a) stručnou informaci o postupu prací,
(b) informaci o mimořádných událostech, pokud nastaly,
(c) příčiny známých anebo předpokládaných zpoždění,
(d) důsledky takových zpoždění pro Harmonogramy prací a plateb,
(e) opatření učiněná Zhotovitelem pro dodržení dohodnutých lhůt 

výstavby,
(f) harmonogram plateb s vyznačením stavu a návrh jeho eventuálních 

úprav.
(g) seznam potencionálních rizik ovlivňující či ohrožující průběh prací, 

výši smluvní ceny Či kvalitu prováděného díla a to včetně odhadu 
finančních nákladů na eliminaci těchto rizik.

Pokud je postup výstavby v souladu s Harmonogramem výstavby, nebo je 
v předstihu, Zhotovitel písemně uvede ve zprávě i tuto skutečnost.

PŘS 16.1

Kontrolní dny Stavby
Kontrolní dny Stavby se budou konat na staveništi, a to pravidelně každý týden 
ve stejný den v týdnu a ve stejnou dobu. První kontrolní den svolá MAN 
nejpozději na třetí (3.) týden po týdnu zahájení Stavby.

PŘS 17.1



Kontrolního dne Stavby se zúčastní Stavbyvedoucí, MAN, PROJ, popř. další 
přizvané osoby. Jednání řídí MAN nebojím pověřená osoba.

Kontrolní dny Stavby mají zpravidla tento pořad:
(1) Prohlídka Stavby
(2) Připomínky k zápisu z minulého KDS
(3) Obecné
(4) Projekt, zpráva autorského dozoru
(5) Jednání s úřady
(6) Harmonogramy
(7) Stav prací na Stavbě 
Ostatní

PŘS 17.3

PŘS 17.4 Záznamy z jednání KDS pořizuje a rozesílá MAN všem účastníkům tohoto 
jednání.

Případný nesouhlas se záznamem z KDS je příjemce tohoto záznamu povinen 
uplatnit do dvou dnů od jeho doručení u MAN.

PŘS 17.5

Soupis provedených prací a Osvědčení pro platbu

Zhotovitel předloží MAN vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po 
předložení podkladů včetně "Soupisu provedených prací" za uplynulé fakturační 
období, ve kterém stavba probíhala déle než patnáct (15.) kalendářních dnů, a to 
v rozpisu výkazu prací dle SoD, a to vždy nejpozději během pátého (5.) 
pracovního dne po ukončení fakturačního období.
U každé jednotlivé položky rozpisu bude uvedena:

(a) celková cena,
(b) cena prací dokončených do minulého vyúčtování (v množství a Kč),
(c) cena prací dokončených v daném měsíci (v množství a KČ).

Do "Soupisu provedených prací" se zahrnou pouze materiály a výrobky 
zabudované nebo pevně připevněné do objektu.

MAN zkontroluje předložený "Soupis provedených prací" do 7 kalendářních 
dnů a podle potřeby projedná její podrobnosti se zhotovitelem. Pokud MAN 
zjistí nesrovnalosti "Soupisu provedených prací" se smlouvou, provede čitelně 
příslušné opravy.

Na výslednou částku MAN vystaví "Osvědčení pro platbu", kterou potvrdí a 
kterou MAN následně předá objednateli a zhotoviteli.

PŘS 18.1

PŘS 18.2

PŘS 18.3

PŘS 18.5

PŘS 18.6 "Osvědčení pro platbu" vystaví MAN tak, aby je objednatel i zhotovitel obdrželi 
nejpozději během sedmého (7.) kalendářního dne po dni, kdy byl MAN doručen 
"Soupis provedených prací".

Zhotovitel vystaví fakturu na objednatele na částku shodnou s částkou uvedenou 
v "Osvědčení pro platbu".

PŘS 18.7



Vyúčtování a převzetí Díla

Jakmile budou ukončeny závěrečné prohlídky, při nichž nebyly zjištěny žádné 
vady a nedodělky, podá Zhotovitel MAN "Konečný soupis provedených prací", 
který obsahuje:

PŘS 19.1

(1) vyúčtování prací naběhlých od posledního "Osvědčení pro platbu",
(2) vyúčtování všech ostatních dosud nevyrovnaných závazků mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem.

Při projednání závěrečného "Soupisu provedených prací" se postupuje podle 
odst. PŘS 18.1 až 18.7, avšak všechny relevantní lhůty se prodlužují o sedm 
(7.) kalendářních dnů.

PŘS 19.2

mmmMfmwMmmmmwiwmmwm.



Příloha B-1
k Postupům řízení stavby

Rozdělovník dokumentů a jejich údržby

Legenda:

O Původce
CA cílový adresát

X dostává na vědomí 
Udržuje________

Pol. Dokument MAN ZHO OBJ
1.1 všeobecná korespondence O

kdokoliv a na vědomí
1.2 zápis do Stavebního deníku o zastavení 

stavby O CA O
2.1 Oznámení změny 

Návrh ohodnocení změny 
Potvrzení změny

O CA X
2.2 CA O CA
2.3 CA O X

Žádost o informaci — podání
Žl — vyřízení

3.1 CA O X
3.2 O CA X
4.1 Pokyn Zhotoviteli OBJ
4.2 Pokyn Zhotoviteli MAN
5.1 Výzva k účasti při zkoušce

X CA O
O CA X

CA O
6.1 Zpráva o postupu výstavby CA O CA
7.1 Předání výrobní dokumentace 

Potvrzená výrobní dokumentace
CA O X

7.2 O CA X
8.1 Soupis provedených prací
8.2 Osvědčení pro platbu
8.3 Faktura-daňový doklad

CA O
O CA CA

O CA
9.1 Seznam požadovaných vzorků
9.2 Seznam požadovaných zkoušek 

Seznam požadovaných technologických postupů

O/U CA X
O/U CA X

9.3 O/U CA X
10.1 Sdružený seznam OZ/NOZ/PoZ
10.2 Seznam žádostí o informaci

O/U X X
X O/U X

10.3 Seznam pokynů Zhotoviteli O/U X X
11.1 Seznam vad a nedodělků O/U CA X
12.1 Seznam osob pracujících na stavbě CA O/U X
13.1 Stavební deník X O/U X
14.1 Harmonogram prací
15.1 Kniha návštěv

X O/U X
U X

KONEC PŘÍLOHY B-1 k Postupům řízení stavby



Příloha B-2
k Postupům řízeni stavby

Formuláře

Seznam formulářů:

FO 1 Oznámení změny, 02 
Návrh ohodnocení změny, NOZ 
Potvrzení změny, PoZ 
Žádost o informaci, Ž!
Pokyn Zhotoviteli, PZ 
Předání výrobní dokumentace, PVD 
Výzva k účasti při zkouškách, VÚZ 
Předávací list PL 
Osvědčení pro platbu, OP

FO 2
FO 3
FO 4
FO 5
FO 6
FO 7
FO 8
FO 9

(Formuláře FO 1 až FO 9 na samostatných listech)

KONEC PŘÍLOHY B-2 k Postupům řízení stavby



xxxxxxxxx FO 1

OZNÁMENÍ změny č. OZ
Komu: Datum:

Odesláno/ osobně
předáno:

Týká se:
Odkazy: na specifikaci:

na výkresy:

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

Kategorizace položek

ZMĚNA:

Počet připojených listů specifikací: Počet výkresů:

Oznámení změny je vyvoláno:

ZPRACOVAL: PŘEVZAL:

(za zhotovitele)

Datum: Datum:

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ).
Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. 
a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis._______ _____



xxxxxxxxx FO 2

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY č. NOZ
NOZ zpracoval: Datum:
NOZ navazuje OZ č. PZ č. PL č.:

na:
Odesláno/ osobně

předáno:
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny G (b) dohodnuté lhůty ukončení díla D 

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla 
(slovy):

Navrhované prodloužení lhůty dokončení 
díla:

kalendářních dnů

Kč
(bez DPH)

Zpracoval: Převzal:

(za Zhotovitele) (za MAN)

Datum: Datum:



xxxxxxxxx FO 3

POTVRZENÍ ZMĚNY č. PoZ
PoZ vystavil: Datum:
PoZ na NOZ č.: na jiný dokument:

Odesláno/
předáno:

osobně

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě:

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna ceny díla (bez DPH): Změna lhůty dokončení díla:

kalendářních dnů
Kč

Nová cena díla (bez DPH): Nová ihůta dokončení díla pro tisk do 
RHMP:

Kč

Důvod ke změně:

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve 
stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo 
předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Poznámka:

Podpis zmocněnce \ Podpis zmocněnce Podpis zmocněnce



i

Objednatele: Mandatáře Zhotovitele

Datum: Datum: Datum:



xxxxxxxxx FO 4

ŽÁDOST O INFORMACI č. Žl
Komu: Datum:
Odesláno/
předáno:

osobně

Týká se:
Odkaz: na specifikace:

na výkresy:
na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:
ŽÁDOST:

Podpis:
(za Zhotovitele)

ODPOVED:

(za MAN)



xxxxxxxxx FO 5

č. PZPOKYN ZHOTOVITELI
PZ vydává: Datum:
Odesláno/ osobně

předáno:
Týká se:

Odkaz: na specifikace:
na výkresy:

na rozp. podklady:
na jinou část smlouvy:

POKYN:



xxxxxxxxx F0 6

PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE č. PDZ
Komu: Datum:

Odesláno/ osobně
předáno:

Týká se:
Odkaz: na specifikace

na výkresy:
na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy
CHARAKTERISTIKA DOKUMENTACE ZHOTOVITELE:

Seznam příloh:

Převzal (za Zhotovitele): Převzal (za MAN):

Datum: Datum:



FO 7xxxxxxxxx
VÝZVA K ÚČASTI PŘI ZKOUŠKÁCH č. VÚZ

Komu: Datum:

Odesláno/
předáno:

osobně

Týká se:
Odkaz: na specifikace

na výkresy
na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy

Datum uskutečnění zkoušky:

Hodina:

Místo:

Poznámka:

Vyzval {za Zhotovitele): Převzal {za Mandatáře):

Datum:
Datum:



xxxxxxxxx FO 8

PŘEDÁVACÍ LIST č. PL
DOKUMENTACE XXXXXXXXX

PROJEKTANT - XXXXXXXXX

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTOBJEKT SO:

ČISTOPIS DOKUMENTACE

NÁZEV PŘEDÁVACÍHO LISTU: ČÍSLO PROFESE

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČASTI
DOKUMENTACE:

PŘEVZAL
(za objednatele):

PŘEDAL:PŘEVZAL 
(za zhotovitele):

DATUM
ZPRACOVÁNÍ:

Datum: Datum:



(f
FO 9xxxxxxxxx

OSVĚDČENÍ PRO PLATBU č. OP
Toto Osvědčení pro platbu se vystavuje na základě Soupisu provedených prací a 
zjišťovacího protokolu předloženého Zhotovitelem a to i ve formátu XC4. Částku 
uvedenou na tomto Osvědčení pro platbu nelze dále upravovat. Platba je splatná 
pouze Zhotoviteli na základě řádně vystavené faktury - daňového dokladu. Vydání 
Osvědčení pro platbu, platba ani její přijetí nemají vliv na práva Objednatele, popř. 
Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o dílo.
Adresát: XXXXXXXXX, Datum:

Odesláno/
předáno:

R. Popis Kč %

Cena díla dle VR (bez DPH)1

Součet dosud potvrzených změn ceny 
díla dle dodatků k SoD (bez DPH)

2

Cena díla dle VR a součtu všech 
potvrzených změn ceny díla dle dodatků 
k SoD (bez DPH)

3

4 Cena prací provedených
k předcházejícímu Osvědčení pro platbu
č.

5 Cena dodávky v tomto fakturačním 
období podle soupisu provedených prací 
(viz příloha) bez DPH

6
DPH

Cena dodávky v tomto fakturačním 
období podle soupisu provedených prací 
(viz příloha) s DPH 
K proplacení

Zhotovitel splnil veškeré podmínky pro proplacení částky uvedené v ř. 8.

Datum: Datum:

Přílohy:
(označtepoeetpřiloh)



*

V Praze dne V Praze dne

Objednatel ZhoťoMtel

m



PLNÁ MOC

Hlavní město Praha se sídlem v Praze 1 - Staré Město, Mariánské náměstí 2, PSČ 110 01, 
zastoupené Ing. Jiřím Tomanem, ředitelem odboru městského investora Magistrátu hlavního 
města Prahy, dává tímto

plnou moc

obchodní společnosti ZAVOS s.r.o., 
se sídlem Vinohradská čp.2516/28,120 00 Praha 2, 
provozovna Františka Kadlece 16,180 00 Praha 8 

IČ: 60203013, DIČ CZ60203013
Zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25372

ktomu, aby za Hlavní město Prahu činila všechny právní úkony potřebné a nutné 
k vykonávání investorských práv, povinností, jakož i k plném závazků, které vznikly nebo 
vzniknou hlavnímu městu Praha jako investorovi stavby

„č. 0102 -TV Koloděje, etapa 0009 - K Jízdárně"
Hlavní město Praha je ve smyslu ust. § 8 zákona č. 634/2004 Sb. v platném zněm je 
osvobozeno od správních poplatků, s výjimkou úkonů mimo rámec svěřeného výkonu 
správy.

Tato plná moc je současně plnou mocí procesní a opravňuje spol. ZAVOS s.r.o.. k tomu, aby 
zastupovala Hl.m. Prahu, pokud jde o věcný rozsah daný touto plnou mocí, před orgány státní 
správy a místními orgány. Opravňuje držitele k jednání a přípravě smluv potřebných pro 
realizaci předmětné stavby.

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat 
prostřednictvím svých statutárních orgánů, jakož i pracovníky, pověřenými k tomu interními 
předpisy, popřípadě těmi pracovníky, u nichž je to, vzhledem k jejich pracovnímu zařazení, 
obvyklé (§20 odst. 1 a 2 obč.zák.).

Tato plná moc je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž zmocnitel obdrží 2 (dvě) 
vyhotovení a zmocněnec 4 (čtyři) vyhotovení.

V Praze dne

12 *05- 2010
Hlavní n ěstmPrJfl 
IngJjiří T

ředíte! odboru měst ikého investora

iav?

Tuto plnou moc v plni rozsahu přijímám:

V Praze dne

l 'Ing.Pavel Přikryl 
jednatel společnosti 

ZAVOS s.r.o.
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PLNÁ MOC

Hlavní město Praha se sídlem v Praze 1 - Staré Město, Mariánské náměstí 2, PSČ 110 01, 
zastoupené Ing. Jiřím Tomanem, ředitelem odboru městského investora Magistrátu hlavního 
města Prahy, dává tímto

plnou moc

obchodní společnosti ZAVOS s.r.o., 
se sídlem Vinohradská ěp.2516/28,120 00 Praha 2, 
provozovna Františka Kadlece 16,180 00 Praha 8 

IČ: 60203013, DIČ CZ60203013
Zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25372

ktomu, aby za Hlavní město Prahu Činila všechny právní úkony potřebné a nutné 
k« vykonávám investorských práv, povinností, jakož i k plnění závazků, které vznikly nebo 
vzniknou hlavnímu městu Praha jako investorovi stavby

„č. 0102 -TV Koloděje, etapa 0010 - Komunikace Koloděje*
Hlavní město Praha je ve smyslu ust. § 8 zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění je 
osvobozeno od správních poplatků, s výjimkou úkonů mimo rámec svěřeného výkonu 
správy.

Tato plná moc je současně plnou mocí procesní a opravňuje spol. ZAVOS s.r.o.. k tomu, aby 
zastupovala Hl.m. Prahu, pokud jde o věcný rozsah daný touto plnou mocí, před orgány státní 
správy a místními orgány. Opravňuje držitele k jednání a přípravě smluv potřebných pro 
realizaci předmětné stavby.

Zmocněnec bude právní úkony, knixnž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat 
prostřednictvím svých statutárních orgánů, jakož i pracovníky, pověřenými k tomu interními 
předpisy, popřípadě těmi pracovníky, u nichž je to, vzhledem k jejich pracovnímu zařazení, 
obvyklé (§20 odst. 1 a 2 obč.zák.).

Tato plná moc je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž zmocnitel obdrží 2 (dvě) 
vyhotovení a zmocněnec 4 (čtyři) vyhotovení.

■VVRVIng.lliií T o ' /
ředite^jdboru ipěsjtského inWstí^a MP

V Praze dne

2 4 '08- 2010

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám:

V Praze dne

Tng.Pavel Přikryl 
jednatel společnosti 

ZAVOS s.r.o.


