
KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 26 CC-CZ:

Místo: Dobřany Datum: 17.07.2018

Zadavatel: IČ: 72053119

SÚS Plzeňského kraje 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 470 130,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 470 130,00 21,00% 98 727,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 568 857,30

II/180 DOBŘÁNKY – OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

SO 155 - Dopravně inženýrská opatření

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 Projektant:

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

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 470 130,00

HSV - Práce a dodávky HSV 470 130,00

    1 - Zemní práce 8 815,69

    5 - Komunikace pozemní 31 156,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 417 437,31

    997 - Přesun sutě 12 697,78

    998 - Přesun hmot 22,64

D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

II/180 DOBŘÁNKY – OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

SO 155 - Dopravně inženýrská opatření
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobřany Datum: 17.07.2018

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje 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 470 130,00

D HSV Práce a dodávky HSV 470 130,00

D 1 Zemní práce 8 815,69

1 K 113107112 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně m2 221,000 39,89 8 815,69 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -

7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo 

z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -

7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených 

do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) 

jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady 

na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti 

získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "z pol.č.564861111"221 221,000

D 5 Komunikace pozemní 31 156,58

II/180 DOBŘÁNKY – OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

SO 155 - Dopravně inženýrská opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

2 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 221,000 140,98 31 156,58 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P
Poznámka k položce:

sečteno dle etap v př.č.B.4.1. - B.4.12.

VV 40+27+33+34+25+62 221,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 417 437,31

3 K 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní kus 24,000 172,80 4 147,20 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

P
Poznámka k položce:

součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacich DIO (B.4.1. - B.4.12.)

VV 0+0+0+0+2+0+2+1+6+3+5+5 24,000

4 K 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití kus 345,000 7,32 2 525,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních značek k ceně 11-1115

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

P

Poznámka k položce:

1. etapa - 10dní

2. etapa - 5dní

3. etapa - 5dní

4. etapa - 10dní

5. etapa - 15dní

6. etapa - 35dní

7. etapa - 25dní

8. etapa - 25dní

9. etapa - 10dní

10. etapa - 10dní

11. etapa - 15dní

12. etapa - 15dní

VV 2*15+2*25+1*25+6*10+3*10+5*15+5*15 345,000

5 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 154,000 172,90 26 626,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

základních

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

P
Poznámka k položce:

součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacich DIO (B.4.1. - B.4.12.)

VV 11+6+11+11+9+14+11+13+18+17+16+17 154,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 2 375,000 7,32 17 385,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

P

Poznámka k položce:

1. etapa - 10dní

2. etapa - 5dní

3. etapa - 5dní

4. etapa - 10dní

5. etapa - 15dní

6. etapa - 35dní

7. etapa - 25dní

8. etapa - 25dní

9. etapa - 10dní

10. etapa - 10dní

11. etapa - 15dní

12. etapa - 15dní

VV 11*10+6*5+11*5+11*10+9*15+14*35+11*25+13*25+18*10+17*10+16*15+17*15 2 375,000

7 K 913221113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly kus 24,000 439,00 10 536,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 

3 m, 5 světel

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. 2. V cenách světelných 

dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují 

cenami souboru cen 913 91-1. 

P
Poznámka k položce:

součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacich DIO (B.4.1. - B.4.12.)

VV 3+1+3+3+2+3+1+2+2+1+1+2 24,000

8 K 913221213
Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den 

použití
kus 365,000 110,39 40 292,35 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních zábran k ceně 22-1113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. 2. V cenách světelných 

dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují 

cenami souboru cen 913 91-1. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

1. etapa - 10dní

2. etapa - 5dní

3. etapa - 5dní

4. etapa - 10dní

5. etapa - 15dní

6. etapa - 35dní

7. etapa - 25dní

8. etapa - 25dní

9. etapa - 10dní

10. etapa - 10dní

11. etapa - 15dní

12. etapa - 15dní

VV 3*10+1*5+3*5+3*10+2*15+3*35+1*25+2*25+2*10+1*10+1*15+2*15 365,000

9 K 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní kus 188,000 172,90 32 505,20 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení. 

P
Poznámka k položce:

součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacich DIO (B.4.1. - B.4.12.)

VV 10+8+8+15+11+26+15+20+9+24+22+20 188,000

10 K 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití kus 3 240,000 7,32 23 716,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den 

použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení. 

P

Poznámka k položce:

1. etapa - 10dní

2. etapa - 5dní

3. etapa - 5dní

4. etapa - 10dní

5. etapa - 15dní

6. etapa - 35dní

7. etapa - 25dní

8. etapa - 25dní

9. etapa - 10dní

10. etapa - 10dní

11. etapa - 15dní

12. etapa - 15dní

VV 10*10+8*5+8*5+15*10+11*15+26*35+15*25+20*25+9*10+24*10+22*15+20*15 3 240,000

11 K 913411111 Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafory kus 26,000 798,00 20 748,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semafory
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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 jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné semaforové soupravy. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na akumulátor, zásobník a řídící jednotku, které se oceňují 

cenami souboru cen 913 91-1. 

P
Poznámka k položce:

součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacich DIO (B.4.1. - B.4.12.)

VV 3+3+3+0+2+3+2+4+2+0+2+2 26,000

12 K 913411211
Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semafory za první a ZKD den 

použití
kus 425,000 399,00 169 575,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití 

mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné semaforové soupravy. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na akumulátor, zásobník a řídící jednotku, které se oceňují 

cenami souboru cen 913 91-1. 

P

Poznámka k položce:

1. etapa - 10dní

2. etapa - 5dní

3. etapa - 5dní

4. etapa - 10dní

5. etapa - 15dní

6. etapa - 35dní

7. etapa - 25dní

8. etapa - 25dní

9. etapa - 10dní

10. etapa - 10dní

11. etapa - 15dní

12. etapa - 15dní

VV 3*10+3*5+3*5+2*15+3*35+2*25+4*25+2*10+2*15+2*15 425,000

13 K 913911113
Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 

Ah
kus 50,000 59,32 2 966,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru 

olověného 12V/180 Ah

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného akumulátoru a zásobníku. 

P
Poznámka k položce:

součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacich DIO (B.4.1. - B.4.12.)

VV "z pol.č.913221113"3+1+3+3+2+3+1+2+2+1+1+2 24,000

VV "z pol.č.913411111"3+3+3+0+2+3+2+4+2+0+2+2 26,000

VV Součet 50,000

14 K 913911213 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití kus 790,000 43,89 34 673,10 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a 

každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113
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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 jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného akumulátoru a zásobníku. 

P

Poznámka k položce:

1. etapa - 10dní

2. etapa - 5dní

3. etapa - 5dní

4. etapa - 10dní

5. etapa - 15dní

6. etapa - 35dní

7. etapa - 25dní

8. etapa - 25dní

9. etapa - 10dní

10. etapa - 10dní

11. etapa - 15dní

12. etapa - 15dní

VV "z pol.č.913221113"(3*10+1*5+3*5+3*10+2*15+3*35+1*25+2*25+2*10+1*10+1*15+2*15) 365,000

VV "z pol.č.913411111"(3*10+3*5+3*5+2*15+3*35+2*25+4*25+2*10+2*15+2*15) 425,000

VV Součet 790,000

15 K 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky kus 69,000 199,50 13 765,50 CS ÚRS 2018 01

PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky

P
Poznámka k položce:

součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacich DIO (B.4.1. - B.4.12.)

16 K 913921132 Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky kus 69,000 66,50 4 588,50 CS ÚRS 2018 01

PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky

P
Poznámka k položce:

součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacich DIO (B.4.1. - B.4.12.)

17 K 915111126
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní žlutá 

barva
m 42,000 40,57 1 703,94 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná žlutá 

retroreflexní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. 

V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo 

hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 

ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

P
Poznámka k položce:

součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacich DIO (B.4.1. - B.4.12.)

VV "VDZ V2b"21+21 42,000

18 K 915131116
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá 

barva
m2 36,000 324,52 11 682,72 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté 

retroreflexní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. 

V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo 

hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 

ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

P
Poznámka k položce:

součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacich DIO (B.4.1. - B.4.12.)

VV "VDZ V5 žlutá"(9+9+3+6+9+6+12+6+6+6)*0.5 36,000

D 997 Přesun sutě 12 697,78

19 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 66,300 79,80 5 290,74 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "pol.č.113107112"221*0.3 66,300

20 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 265,200 1,33 352,72 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 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 suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

P
Poznámka k položce:

viz pol.č.997221551

VV 4*66.3 265,200

21 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 66,300 106,40 7 054,32 CS ÚRS 2018 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
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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 uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 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. 

P
Poznámka k položce:

podklad ŠD vozovka+podklad ŠD zálivy

VV "pol.č.113107112"221*0.3 66,300

D 998 Přesun hmot 22,64

22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 0,054 382,11 20,63 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

23 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 

betonovým do 1000 m
t 0,054 37,24 2,01 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 
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