
KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 26 CC-CZ:

Místo: Dobřany Datum: 17.07.2018

Zadavatel: IČ: 00256552

SÚS Plzeňského kraje a město Dobřany DIČ:

Uchazeč: IČ: 26374919

BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ26374919

Projektant: IČ: 26388791

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ: CZ26388791

Poznámka:

Cena bez DPH 109 860,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 109 860,00 21,00% 23 070,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 132 930,60

II/180 DOBŘÁNKY – OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

SO 000 - Příprava území

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

Položky označené "dp;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky 

jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční !! Pokud jsou v 

této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení 

výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, 

patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobřany Datum: 17.07.2018

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje a město Dobřany Projektant:

Uchazeč: BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 109 860,00

HSV - Práce a dodávky HSV 109 860,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 601,52

    997 - Přesun sutě 25 258,48

D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

II/180 DOBŘÁNKY – OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

SO 000 - Příprava území
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobřany Datum: 17.07.2018

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje a město Dobřany Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 109 860,00

D HSV Práce a dodávky HSV 109 860,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 601,52

1 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 16,106 2 200,00 35 433,20 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání základů z betonu prostého

VV "základová deska pod přístřeškem BUS"2*2.75*0.2 1,100

VV "základové pasy zděných objektů"36.2*0.3*1 10,860

VV "základové pasy pod dřevěným oplocením"29.95*0.15*0.6 2,696

VV "základové patky ocelových sloupků"29*0.05 1,450

VV Součet 16,106

2 K 966001340.dp Demontáž přístřešku autobusové zastávky ks 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Demontáž přístřešku autobusové zastávky

P
Poznámka k položce:

sečteno v situaci B.1.2.

3 K 966003814 Rozebrání oplocení s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí m 29,950 100,00 2 995,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených 

do hloubky 1,00 m s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí

P
Poznámka k položce:

sečteno v situaci B.1.2.

4 K 966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním kus 29,000 60,00 1 740,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 

odřezáním

P
Poznámka k položce:

sečteno v situaci B.1.2.

5 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 77,550 40,00 3 102,00 CS ÚRS 2018 01

PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

II/180 DOBŘÁNKY – OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

SO 000 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

P
Poznámka k položce:

sečteno v situaci B.1.2.

6 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2 kus 2,000 250,06 500,12 CS ÚRS 2018 01

PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2

P
Poznámka k položce:

sečteno v situaci B.1.2.

7 K 981332112.dp Demolice plechové kolny t 0,400 6 250,00 2 500,00

PP Demolice plechové kolny

P
Poznámka k položce:

viz př.č. B.1.2.

8 K 981511111 Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním m3 35,600 852,00 30 331,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem 

konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 

stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 

ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 

klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 

až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 

objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

P
Poznámka k položce:

viz př.č. B.1.2.

D 997 Přesun sutě 25 258,48

9 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 

170 102
t 64,258 149,00 9 574,44 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 

započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 

odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

VV "pol.č.981511111"64.258 64,258

10 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód 

odpadu 170 201
t 2,097 500,00 1 048,50 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 

započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 

odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

VV "pol.č.966003814"2.097 2,097

11 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 98,567 100,00 9 856,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

P
Poznámka k položce:

betonové základy,dřevěné oplocení s beton sloupky,zdivo s objektů

VV "pol.č.961044111"16.106*2 32,212

VV "pol.č.966003814"29.95*0.07 2,097

VV "pol.č.981511111"35.6*1.805 64,258

VV Součet 98,567

12 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,336 411,68 550,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

P
Poznámka k položce:

doprava na dvůr města, přístřešek BUS, ocel. sloupky, oplocení, vrata, plech z kolny

VV "pol.č.966001340.dp"1*0.150 0,150

VV "pol.č.966071721"29*0.006 0,174

VV "pol.č.966071822"77.55*0.00248 0,192

VV "pol.č.966073811"2*0.21 0,420

VV "pol.č.981332112.dp"0.4*1 0,400

VV Součet 1,336

13 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 394,268 1,00 394,27 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

P
Poznámka k položce:

viz pol.č. 997221571 na skládku Vysoká (5km)

VV 4*98.567 394,268

14 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1,336 1,00 1,34 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

P
Poznámka k položce:

doprava na dvůr města, lavička+ koš+mříž

VV 1*1.336 1,336

15 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 32,212 119,00 3 833,23 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 

započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 

odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 

Demolice objektů. 

VV "pol.č.961044111"32.212 32,212
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