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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 18022 II/261 ŽALHOSTICE - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI
číslo a název SO SO 01 REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI
číslo a název rozpočtu: 01 REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           418,449    165,00   69 044,09

dle pol.č.17120:418,449m3=418,449 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2018_OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            470,503    165,00   77 633,00

z pol.č.11332:74,4m3*1,8t/m3=133,920 [A]

z pol.č.96613:123,433m3*2,5t/m3=308,583 [B]

z pol.č.96615:1,6m3*2,2t/m3=3,520 [C]

z pol.č.98816:122,4m3OP*0,1*2,0t/m3=24,480 [D]

Celkem: A+B+C+D=470,503 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 2018_OTSKP 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3           244,470    155,00   37 892,85

dle pol.č.17120:244,47m3=244,470 [A]

zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou 

zemníku)

0 Všeobecné konstrukce a práce   184 569,94

1 Zemní práce

4 2018_OTSKP 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2           2,000    88,00    176,00

2,0m2=2,000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

5 2018_OTSKP 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3           74,400    755,00   56 172,00

stávající komunikace:40,00*1,86m2=74,400 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 2018_OTSKP 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3           23,040   1 230,00   28 339,20

40,00*6,40*0,09=23,040 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 2018_OTSKP 12573
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ZEMINA ZE ZEMNÍKU
M3           244,470    138,00   33 736,86

natěžení a dovoz vhodné zeminy dle pol.č.17310,17411

11,8m3+232,67m3=244,470 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

8 2018_OTSKP 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3           244,598    232,00   56 746,74

za rubem zdi:

část 1(dle řezu C):9,7m2*24,60=238,620 [A]

část 2(dle řezu B):12,57m2*4,30=54,051 [B]

část 3(dle řezu A):8,60m2*4,12=35,432 [C]

líc zdi

část 1(dle řezu C):2,41m2*24,60=59,286 [D]

část 2(dle řezu B):2,54m2*4,30=10,922 [E]

část 3(dle řezu A):2,27m2*4,12=9,352 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=407,663 [G]

tř.I cca 60%, t.j.0,6*407,663=244,598 [H]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

9 2018_OTSKP 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3           81,533    255,00   20 790,92

z pol.č.13173:407,663m3

tř.II cca 20%, t.j.0,2*407,663=81,533 [A]

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

10 2018_OTSKP 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3           81,533    337,00   27 476,62

z pol.č.13193:407,663m3

tř.III cca 20%, t.j.0,2*407,663=81,533 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

11 2018_OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           418,449    76,40   31 969,50

uložení zeminy na skládku

z pol.č.13173:407,663m3=407,663 [A]

z vrtů:126,00*3,14*0,05*0,05+312,00*3,14*0,10*0,10=10,786 [B]

Celkem: A+B=418,449 [C]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 2018_OTSKP 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3           11,800    785,00   9 263,00

4,00*1,06m2+4,00*0,45m2+24,00*0,24m2=11,800 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

13 2018_OTSKP 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3           232,670    263,00   61 192,21

líc základu:79,55m3=79,550 [A]

rub základu:24,00*1,63m2+4,00*1,83m2+4,00*1,72m2=53,320 [B]

těleso:4,00*1,95m2+4,00*2,42m2+24,00*3,43m2=99,800 [C]

Celkem: A+B+C=232,670 [D]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)



14 2018_OTSKP 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           40,120   1 145,00   45 937,40

obsyp těsnící fólie:32,00*0,62m2=19,840 [A]

ochranný obsyp zdi:28,00*0,66m2+4,00*0,45m2=20,280 [B]

Celkem: A+B=40,120 [C]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

15 2018_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           360,000    20,50   7 380,00

40,00*9,00=360,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

1 Zemní práce   379 180,45

2 Základy

16 2018_OTSKP 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3           2,880   4 750,00   13 680,00

obetonování drenáže:32,00*0,09m2=2,880 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

17 2018_OTSKP 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T            13,291   45 500,00   604 740,50

HEB160:26ks*12,00délka zápory*42,6kg/m/1000=13,291 [A]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně 

zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová 

převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

18 2018_OTSKP 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2           168,450   2 235,00   376 485,75

v místě řezu "C":4,60*26,50=121,900 [A]

v místě řezu "B":4,20*4,50=18,900 [B]

v místě řezu "A":3,95*7,00=27,650 [C]

Celkem: A+B+C=168,450 [D]

položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

19 2018_OTSKP 26122 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 100MM M            126,000   1 850,00   233 100,00

pro zemní kotvy:21*6,00=126,000 [A]

položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

20 2018_OTSKP 264214 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 200MM M            312,000   2 665,00   831 480,00

vrty pro zápory HEB 160:26*12,00=312,000 [A]

položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. 

i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 

mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 

mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

21 2018_OTSKP 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3           83,200   3 855,00   320 736,00

32,00*2,60*1,00=83,200 [A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 

včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

22 2018_OTSKP 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T            9,152   38 200,00   349 606,40

cca 110 kg/m3:83,2m3*110/1000=9,152 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 

všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 

vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 

uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

23 2018_OTSKP 285364
KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M

PROVIZORNÍ ZEMNÍ KOTVA
KUS          21,000   5 500,00   115 500,00

pro provizorní záporové pažení:21ks=21,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do 

vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky

nezahrnuje vrty

24 2018_OTSKP 28999
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE

TĚSNÍCÍ FÓLIE
M2           72,640    698,00   50 702,72

za rubem zdi:32,00*2,27=72,640 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy  2 896 031,37

3 Svislé konstrukce

25 2018_OTSKP 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3           5,760   32 500,00   187 200,00

32,00*0,18m2=5,760 [A]

položka zahrnuje: 

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 

včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

26 2018_OTSKP 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T            0,691   45 400,00   31 371,40

cca 120 kg/m3:5,76m3*120/1000=0,691 [A]

položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 

všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 

vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 

uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

27 2018_OTSKP 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3           77,280   7 850,00   606 648,00

8,00*1,98m2+24,00*2,56m2=77,280 [A]



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 

včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

28 2018_OTSKP 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T            10,046   45 100,00   453 074,60

cca 130 kg/m3:77,28m3*130/1000=10,046 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 

všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 

vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 

uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

29 2018_OTSKP 33894B SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ DODATEČNĚ KOTVENÉ T            0,093   2 450,00    227,85

na římse zdi:17ks*1,30*4,22kg/m/1000=0,093 [A]

- dodání a osazení předepsaného sloupku, kotevní desky a spojovacího materiálu  včetně PKO

- zřízení a výplň kotevních otvorů

- předepsané podlití kotevních desek

3 Svislé konstrukce  1 278 521,85

4 Vodorovné konstrukce

30 2018_OTSKP 451311
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10

C8/10
M3           29,280    268,00   7 847,04

pod základy:32,00*3,60*0,15=17,280 [A]

pod drenáž:32,00*0,30*1,25=12,000 [B]

Celkem: A+B=29,280 [C]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 

včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4 Vodorovné konstrukce   7 847,04

5 Komunikace

31 2018_OTSKP 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3           44,795    394,00   17 649,23

263,5m2*0,17=44,795 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 2018_OTSKP 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3           73,200    311,00   22 765,20

40,00*1,83m2=73,200 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 2018_OTSKP 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

ACO 11+
M2           260,000    235,00   61 100,00

260,0m2=260,000 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

34 2018_OTSKP 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

ACL 16+
M2           260,000    298,00   77 480,00

260,0m2=260,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 2018_OTSKP 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

ACP 16+
M2           248,000    248,00   61 504,00

248,0m2=248,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36 2018_OTSKP 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2           15,300    420,00   6 426,00

chodník:15,3m2=15,300 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

5 Komunikace   246 924,43

7 Přidružená stavební výroba

37 2018_OTSKP 711509
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

300G/M2
M2           83,840    25,90   2 171,46

rub zdi:4,00*2,15+4,00*2,37+24,00*2,74=83,840 [A]

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

38 2018_OTSKP 76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2           41,600    294,00   12 230,40

nové oplocení na římse:32,00*1,30=41,600 [A]

- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i 

impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, 

lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně 

úpravy povrchu před nátěrem.

39 2018_OTSKP 76792.a OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA  - ZPĚTNÁ MONTÁŽ (BEZ DODÁVKY) M            2,000    74,10    148,20

dle pol.č.966842:2,0m=2,000 [A]

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, 

upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou 

úpravu.

7 Přidružená stavební výroba   14 550,06

8 Potrubí

40 2018_OTSKP 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M            37,000    240,00   8 880,00

za rubem zdi:32,0m=32,000 [A]

vyústění:5*1,0m=5,000 [B]

Celkem: A+B=37,000 [C]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

41 2018_OTSKP 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M            4,500    190,00    855,00

prostupy pro vyústění drenáže:5*0,90=4,500 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

8 Potrubí   9 735,00



9 Ostatní konstrukce a práce

42 2018_OTSKP 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M            32,000   1 730,00   55 360,00

32,0m=32,000 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně 

spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových 

bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních 

prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

43 2018_OTSKP 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M            40,000    145,00   5 800,00

20 x 40mm podél obrubmíku z pol.č.91781:40,0m=40,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

44 2018_OTSKP 96613
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

SMÍŠENÉ ZDIVO CIHLY A OPUKA
M3           123,433   1 420,00   175 274,86

řez A:2,1m2*11,70=24,570 [A]

řez B:1,76m2*6,80=11,968 [B]

řez C:2,17m2*13,50=29,295 [C]

založení zdi:1,8m2*32,00=57,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=123,433 [E]

položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

45 2018_OTSKP 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3           1,600    775,00   1 240,00

římsa:0,05m2*32,00=1,600 [A]

položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

46 2018_OTSKP 966841
ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO

VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA SKLÁDKU
M            32,000    98,70   3 158,40

na římse stávající zdi:32,0m=32,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

47 2018_OTSKP 966842
ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA

PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
M            2,000    60,40    120,80

stávající oplocení:2,0m=2,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

48 2018_OTSKP 98816 DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% DŘEVĚNÝCH M3OP         122,400    287,00   35 128,80

zahradní objekt:40,8m2*3,00=122,400 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů 

- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku

- kropení a vytváření vodní clony

- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce

- podpěrné konstrukce jakékoli výšky

- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén

- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů

- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy

- naložení, dopravu a složení suti

- ochranná ohrazení a sítě

- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů

- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

9 Ostatní konstrukce a práce   276 082,86

C e l k e m  5 293 443,00


