
Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTNÍ ZELENĚ II - Rybízová, Ostružinová, Jabloňová (Brno - Medlánky)

Část: Následná péče - nezpůsobilé náklady

10/2016

p.č. Zařazení Kód položky Název MJ Množství Cena celkem

Následná péče o nově zbudované vegetační prvky - po dobu 1 roku 

1 HSV nezatříděno Plocha č. 1 - TRAVNÍ POROST - 577,6 m
2
 - pokosení trávníku - parkového (alespoň 8x ročně) m

2
577,6 4,00 Kč              2 310,40 Kč       485,18 Kč         

2 HSV nezatříděno

JEDNOTLIVÉ STROMY - 1 ks - zálivka dle potřeby (min. 7x za vegetační období), + 

znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu (pouze u dřevin vyžadující zásah)

- doplnění kůlů ke stromům (pouze u dřevin vyžadující zásah)

- řez stromů - odstranění kmenových a kořenových výmladků, opravný řez (pouze u dřevin 

vyžadující zásah) ks 1 138,00 Kč          138,00 Kč         28,98 Kč           

3 HSV nezatříděno

KEŘE VE SKUPINÁCH - 16 ks - zálivka dle potřeby (min. 7x za vegetační období), + průklest či 

úprava tvaru keřů 

- vypletí dřevin ve skupinách – vytrhání víceletých plevelů v řadách výsadeb (3x/vegetační 

období)

- kontrola ohraničení proti poničení výsadeb + práce (oprava ochranného vytýčení keřů) (5 %) m
2

16 25,00 Kč            400,00 Kč         84,00 Kč           

Následná péče - celkem za 1 rok 2 848,40 598,16 -  Kč     

Následná péče - celkem za 3 roky 8 545,20 1 794,49 -  Kč     

Pro Rozpočet  byl použit Katalog popisu a směrných cen stavebních prací ÚRS ´Plocha a úprava území, rekultivace´ 823-1(2) vydání 2015, ceny byly upraveny na 75% udané hodnoty.

Do rozpočtu nejsou zahrnuty náklady na dopravu pro sadové účely ze vzdálenosti větší než 5 000 m. 

ROZPOČET - NÁSLEDNÁ PÉČE - nezpůsobilé

Hodnota 

DPH 15%

Jednotková 

cena - základ 

DPH 

Hodnota DPH 

21%

Všechny zde uvedené standardy respektují platné české technické normy, které přejímají evropské normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku 

Evropské unie, české technické normy, stavební technická osvědčení, technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, není-li výslovně 

uvedeno jinak.


