
Díl: 1 Plocha Ostružinová, Rybízová, Jabloňová

1 1-1

nový mobiliář -  odpadkový koš (komplet - cena za práci - 

ukotvení, i materiál ke kotvení i za koš)

Odpadkový koš z plastu tmavě šedé barvy. Reliéf koše 

znesnadňuje poškození graffiti a polepování plakáty. Objem 

koše je 50 l, průměr 350 mm, výška koše 840 mm.

Odpadkový koš se upevňuje na ocelový sloupek barvy stříbrné. 

Sloupek je opatřen 2 nýtovacími maticemi M8 pro šrouby 

M8x30 imb. Na konci díra pr. 9 pro hřebínkovou ocel (roksor). 

Zavíčkováno shora černou ucpávkou. Upevnění neumožňuje s 

košem sjet dolů, nebo jej pootočit. 

ks 4,00 3 000,00 12 000,00

2 1-2

nový mobiliář - lavička s opěrkou  (komplet - cena za práci - 

ukotvení, i materiál ke kotvení i za lavičku) - Lavička s opěrkou 

o délce 1,8m, š. 0,7m, konstrukce z hliníkové slitiny, sedák i 

opěradlo z dřevěných desek - tropické dřevo (dřevěný rošt - 

dřevo jatoba (bez oleje) + kovová konstrukce RAL 9006 světlá 

stříbrná) - viz obr.

ks 21,00 7 854,00 164 934,00

Stavba :

Objekt :

Nezpůsobilé náklady (výdaje) - přípravné stavební práce, kácení, odstranění pařezů, práce na 

p.č. 666/48, 666/146, 666/152

Položkový rozpočet
 Regenerace sídlištní zeleně II - k.ú. Medlánky



3 1-3

nový mobiliář - kruhová lavička (komplet - cena za práci - 

ukotvení, i materiál ke kotvení i za lavičku) - jedna lavička je ze 

tří obloukových segmentů. Lavička oblouková o vnitřním 

poloměru cca 1 m, š. 0,5 m, stavebnice obloukové 

prodloužené lavičky na centrální noze - ocelová konstrukce 

bočních a středních nohou (nerezová ocel), sedáky z 

dřevěných desek - tropické dřevo, nutno seskládat z 

jednotlivých segmentů do kruhu. Zinkovaná ocelová nosná 

kostra opatřená práškovým vypalovacím lakem. Sedák i 

opěradlo tvoří desky z masivního dřeva, jež jsou skrytě a 

přitom pevně spojeny s nosnou kostrou (předpoklad, že kruh je 

seskládán ze tří segmentů). Dřevěný rošt - dřevo jatoba (bez 

oleje) + kovová konstrukce RAL 9006 světlá stříbrná.

ks 3,00 22 500,00 67 500,00

4 1-4

zřízení nového mlatového chodníku - spojka mezi ul. 

Ostružinová a ul. Rybízová (východní strana), zřízení mlatu vč. 

výkopových prací, podkladních vrstev a  obruby - záhonový 

betonový obrubník o délce 111 m do betonového lože, cena za 

práci i materiál (komplet) m
2

76,80 640,00 49 152,00

5 1-5

Kácení nad rámec dotace - kácení stromů - 2x do pr. 10 cm, 

4x pr. do 20cm, 5x pr. do 30cm, 2x pr.do 40cm, včetně 

odstranění pařezů frézováním, odvoz a likvidace dřevní hmoty 

a zásyp jam po odstraněných dřevinách, odstranění porostů 

keřů vč. kořenů - 15 m2 ks 1,00 11 500,00 11 500,00

6 1-6

Odstranění veškerých pařezů vč. odvozu dřevní hmoty na 

skládku a zásypu jam ornicí, jedná se o odstranění 3 ks pařezů 

o pr. 10- 20cm, dále 1 ks o pr. 20-30cm a 1 ks o opr. 30-40cm, 

zásyp 5 ks jam ks 1,00 3 250,00 3 250,00

7 1-7 pařezy + ornice na zasypání jam - přesun hmot ks 1,00 250,00 250,00

8 1-8

Sadové úpravy na parcele č. 666/48 - Výsadba 1 ks solitérního 

stromu - Koelreuteria paniculata, vel. min. 12-14, koruna v 

podchodné výšce (cena komplet za práci i materiál vč. stromu 

a přesunu hmot), příprava stanoviště + výsadba 16 ks 

listnatých keřů na ploše 11,7 m2, 10 ks Lonicera tatarica, 6 ks 

Philadelphus coronarius (komplet dodávka práce + veškerý 

materiál vč. rostlin a přesunu hmot) ks 1,00 3 550,00 3 550,00

9 1-9

Pěstební opatření na parcele č. 666/146 - průklest keřové 

skupiny na ploše 2,6 m2 = 1 ks keře o pr. 3-5m ks 1,00 850,00 850,00

10 1-10

Odstranění keřové skupiny o výšce nad 1m na ploše 1,2m
2, 

na parcele č. 666/152 ks 1,00 125,00 125,00

Celkem za 1 Plocha Ostružinová, Rybízová, Jabloňová 313 111,00

DPH 21% 65 753,31

378 864,31Celkem s DPH


