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SMLOUVA O DÍLO

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následuiicí
oh zAona ?. 89/2012 Sb., obia"sky zákonFk;vu;1a^én, zněn,
Objednatel :
se sídlem
IČ:
DIČ:
datová schránka: název:
zastoupený ve věcech smluvních:

Obec Psáry
Pražská 137, 252 44 Psal
00241580
není plátcem DPH
Obec Psáry, ID: rvhbuxe
Milan Vácha, starosta obce

Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupeny ve věcech smluvních:

více

SILMEX s. r. o.

Pražská tř. 495/58. 370 04 České Budéjo
48951 081

CX48951081

Ing; Milan Štěrba, ředitel společnosti.
opravnín jednat za spoleinost na základe plné moci

Snýc: :Kní^T'ku vedeném u Krajského soudu v č^ Budéjovic.ch

l.

Předmět smlouvy a rozsah díla

^n^, ssv },jLr^e^^0^. ^^ p^-e;^^ch^^w ̂ 3^r^^^^u^vam. ^ke:rs
^^vSSSĚSi^
;ÍiíSSSĚ^Iij^=
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jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové
ceny pro objednavatelem vymezené množství (dále jen "předmSt plnění" nebo "dílo").

Název akce: DOSTAVBA CYKLOSTEZKY V OBCIPSÁRY

Místo plněni: místní iásti obce Psáry, a to Psáry a Dolní Jiríany, blíže viz PD.

Zhotovitel se tímto zavazuje, re pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí
provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a
objednatel se tímto -'avazuje řádně dokončené dílo převzít a zapiatit zhotoviteli za jeho
zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.

Zhotovitel přebírá závazek k provedení práci za úhradu nad rámec projektové
dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude nutné realizovat na
základě ro-Aodnutí pnsluiných správních orgánů při stavebním nzeni, kolaudaci, nebo
tylo práce budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány
jako vady a nedodělky.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických
norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, po předchozím
Plamném schváleni objednatelem. V takovém případě zliotovitel nese odpovédnost za

splněni smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by dílo prováděl on sám.

Zhotovitel byl účastníkem zadávacího nzení na podlimitni veřejnou 7akázku na
stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitnim řízeni s názvem
"DOSTAVBA CYKLOSTEZKY V OBCI PSÁRY", která byla zadávána dle zákona 6.
"i. ,í .6 sb." ° .zadavá"' veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

.^ZVZ") a která byla zadávána objednatelem jako zadavatelem dle ZŽVZ (dále jen
"zadávací n-zeni"), se kterým byla dle § 124 ZZVZ podepsána tato smlouva. Zhotovitel
prohlašuje že na jeho Činnosti se nepodíleli ani nebudou podílet osoby se vztaliem k
Objednateli, připadne osoby podílející se na průběhu Zadávacího řfzenf

7. Předmět plněni bude úítován na vrub projektu DOSTAVBA CYKLOSTKZK. Y V
OBCI PSARY, financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu.

y p"'p;l<ié rozporu mczi touto smlouvou a jejími přílohami má přednost tato smlouva.
V P"padě, že bude nalezen rozpor mezi nabídkou zhotovitele a pnlohou č. l Naceněný
položkový rozpočet má přednost nabídka zhotovitele v zadávacím řízeni.

4.

5.

6.
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II.
Doba plněni

Doba plněn, předmétu díla je stanovena takto:
7^átía přev:Eetí sť'venL<té: Ol. 07.
^haSt avcbnfch'^^ .̂ .^o ̂ '7
^x^^"^^'0^

l a Převzetí stavby: 15. 09.'2oT7'

^S^S^.^^^: ̂  . -u.. ",

2.

Objednatel

ni.
Cena díla

Cena bez DPI!

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

5295784, 41Kč

' "2 114, 73 Ke

6407899, 14Kč

'' ve zneni pozdějších

&SS-3??SS=3
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dokumentace nejpozději před zahájením práci na příslušné části díla a upozornil
objednatele bez zbytečného odkladu na zjišléné vady a nedostatky. Touto kontrolou
není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
Případný soupis zjišlených vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně
návrhů na jejich odstranénf a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá
objednateli. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.

3, Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím nenf
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne,

4. Pokud se v průběhu prováděni díla objeví potřeba provedení prací nad rámec zadáni
veřejné zakázky nebo se zjistí skutečnosti, klére nebyly v době podpisu této smlouvy
známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a zároveň máji vliv na cenu
díla nebo se zjistí skutečnosti odlišné od PD (např. neodpovidaji geologické údaje,
apod... ), bude na jejich provedeni uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, ve kterém
bude specifikován jejich rozsah a cena za jejich provedeni.

5. Pokud se v průběhu provádéni díla objeví potřeba změny použitého materiálu spojená s
navýšením ceny za dílo nebo odůvodněná potřeba změny technologie oproti zadání
veřejné zakázky, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, ve kterém bude
změna specifikována a bude sjednána cena zajeji provedeni.

6. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahuji všechny náklady
související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby,
zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejici s plněním zadávacích podmínek
veřejné zakázky.

7. Pokud se v průbéhu provádéni díla objeví potřeba vypustit provedeni nékterých práci
dle zadáni veřejné zakázky, bude na jejich vypuštěni uzavřen písemný dodatek k této
smlouvě, ve kterém bude specifikován jejich rozsah a změna ceny díla sjejich
vypuštěním spojená.

8. V případě změny u prací, kterou jsou obsaženy v Příloze 6. l - Naceněný položkov)'
rozpočet, pak změna ceny díla bude stanovena na základě jednotkové dané práce
uvedené v Příloze 6. l - Nacenéný položkový rozpočet.

9. V případě změny u práci, kterou nejsou obsaženy v Příloze č. l - Naceněný položkový
rozpočet, pak zmSna ceny díla bude stanovena na základe jednotkové dané práce
uvedené v URS Praha, a. s. nebo nižší.
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IV.
Platební podmínky

2.

3.

Ssl^s;SĚt=SSS
2'

K.ažda.fakt"ra bude "hrazena objednatelem do výše 90 % včetně 11PH fal. t"^". ". ,
^^dene^ílMku'í""od;?e::'rt ^ ̂ ^ ̂ SS^^
zádržné ve výši 10 % včetně DPH. "~ """""'." l''° I^M"C IaKiure oude v>'cfsleno

^Z^^S"LS^^S^Ed:b^
'

^S^SsS^- ssá;l:?ř?. r^EE!
5 

^'^s^^^, ^s='e1I Jlusob-t^. české

sESř^^e^^sII^^S^5.?S^ 'S^SSSSSSMS
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vady nebyly ve lhůtě odstraněny zhotovitelem. Bankovní záruka je určena i k úhradě
dalších nároků objednatele, napr. na náhradu škody a smluvní pokuty.

6. Bankovní záruku objednatel vrátí zhotoviteli do 15ti dnů po uplynuti záruční doby,

v.

Způsob prováděni díla

l. Způsob provedeni dita se řídi touto smlouvou a v neupravených éástecli příslušnými
právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a následujícími zákona é. 89/2012 Sb.,
v platném zněni. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanoveni § 156 zákona c.
183/2006 Sb., o územním plánován! a stavebním rádu, ve zněni pozdějších předpisů,
(dále jen stavební' zákon). Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště (staveniště bude
převzaté na základě podepsaného písemného protokolu o pfevzeti staveniště) o pracích,
které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisuji všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy a vedeni stavby a rovnéž záznamy o námitkách
uplatněných Iřetfmi osobami v souvislosti s provádéním stavby (zejména údaje o
časovém postupu práci, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve
smyslu § 6 vyhlášky é. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněni pozdějších
předpisu). Investor a technický dozor investora je oprávněn sledovat záznamy
provedené ve stavebním deniku a k zápisům připojovat své stanovisko.

2. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy
i. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněni pozdéjších předpisů. V
den následující po provedeni zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádáni
technickému dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci
prováděni stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

3. Mimo stavbí'vedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním
deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a 7a
objednatele též jeho oprávněni zástupci.

4. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci
objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3
pracovních dni písemné vyjádřeni, o němž je písemné vyrozumí'. Pokud tak neučiní, má
se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5. Oprávnění zástupci objednatele vykonávajici na stavbě technický dozor. Béhem něho
sleduji, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentaci, touto smlouvou,
obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnuti příslušných správních
orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjisti, že tomu tak není, jsou oprávněni
na to zhotovitele iipozomit a žádat bezodkladné odstraněni takových vad díla nebo
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práce přerosit. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto
objednateli vznikla.

6. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádéni ve stupni
?!!d-Tl^y?"".je?"otl;vých konstr"kčnich vrstev. Zhotovitel je povinen-jej~ pozvaťtn'a
^cd^'..ko?ll,oly. s d,enním Predstlhem' Zhotovilel je povinen zabezpečiťucasť svých
pracovníku při kontrole^ prověřování svých dodávek a práci, které provádí oprávněni
zástupci objednatele a učinit neprodleně opatřeni k odstranéní zjištěných závad

7. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané
5 utečnosti, a skryté ,překážky' které. mohou mit vliv "a další prubSh stavby nebo
!!!!^^?L..pfovetlenI dílajoh>dnutyrn způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby,
f°?hp?dé^, i"e., "e-ias",o?ti' zhotovitel nesm' bc?- Předchozí dohody provádět změny "v
t.e':h"°',og'.':kých Pracích. il v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovi-dá
za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady-s-uvedením
do původního stavu, bude-Ii na tom objednatel trvat.
Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšeni^ ceny za
dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přdoii ou nového
ověřeného soupisu prací.

^l<é"-u_.tec^n.olo8ie ^ P°llžitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést
zménovýmjistem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou
jednat ve věcech technických.

8. Stavební- dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestaveni
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedeni části předmětu díla, které budou"d'ai'šfm
postupem zakryty a nebo u nichž další postup práci jinak znemožní kontrolu. uvaÍovaťs
jeho přítomnosti na stavbě maximálně 3 x týdne, a to v pracovní dny.

9' zhotovitel Je P°vi"e", 7-lJist" bezpečný přístup ke všem Částem díla pro výkon
s^b^o^o.zwu a. kontroly dila- pokud nebude zhotovitelem zají Stěn" takovýto
bezPecny PřístuP. Je stavební dozor oprávněn odmítnout provedeni kontroly. Stavebni
dozor pak urči nový termín provedeni kontroly příslušné části difa. Zhotoviteli tím
I!.̂ znÍ. ká.d".vod.pr°, prodlo"že"'' tel'minu dokončem díla. Veškeré náklady na provedenf
tokov.étodt'_dateč"ékontr°ly ze. stra"y stavebního dozoru nese zhotovitela obj^ďnaÍerit
oprav"én. /í'účtovat takl° vz"iklé náklady v soula?lu s Podmínkami, za-teiych"mu
ůítuje své činnosti stavební dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu
uhradit objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

10. Zhotovitel nejpozději 2 dny před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval
kTď.nálora_l', eq'ečnosti. a °chrany. zdraví Pri'Praci. který byljmeRován objeďnaterem^
o rizicich vznikajfcich při pracovních nebo technologických postupech, které zvoiilťďle
zákona č. 309/2006 Sb, o zajištění dalších podmínek bezpečností a'ochranvzd"ravivDři
práci, ve znění pozdějších předpisu).
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11. Zhotovitel je povinen poskytovat koordináiorovi bezpečnosti a °chranyzdraw^Pra"
'' . Z^^oZ; ̂^nÍjZ^KTpo ̂ d°busvéhozaWÍ í do.FZ?^

reuauh^e"^"vby';"zejména"mu 'vias předávat informace a _podklady POtre^e^pro
SreniT!Z\Th^z"''eu"vrb rá^v-Tvahu-podněty^^poky^^koo^^
S^at^'íraco^ni pianu; leňte pian dodržova. zu^tňo^^^n^lmc^^

1 ^dÍe"dohodnulych °patren-, _ató^ v"rozsahu., ZPU_sotem,, lw"I,huta^
^^h ^'plánu"'(dle"'zakonarí. 309/2006 SK^o^ za, iStón; falších podminek

bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci, ve znění pozdéjšich preapisu).

12. Zhotovitel zabezpečuje zařízeni staveniště v souladu se svými potřebami, PD předanou
objednatelem a s požadavky objednatele.

13. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízeni staveniště podmínky P^^nfa^e131 X7tó^mdao^ru"'puroJeZ°nla/leThnÍcTéh7'doz^sta^bnika^;připad^^
roo"r"ďinátora~bezpečnos'ti a ochrany zdrávi při práci na staveništi, a to v pňtněrenem

rozsahu.

14. Zhotovitel je povinen odstranit zařízeni stovenistě ̂  wkl'dk^sta^ništó",do l^y4'S^ ̂ ^T^"a"P^t^. 'dÍe~Ílánk^VL Předání díla odst. l. Této
smlouvy ode dne předáni a pfevzeti díla objednatelem.

15. 7.hotovitel může změnit poddodavatele. P°m°"... kterého. zhotovitel, Proka_zoval_v;
"zadávacím řízeni splněni'kvalifikace, jen ve vyJÍmecnych, P,"Padechl. a, to",P°.uz,e
^d7hozfm7teemrnym"'souhlasem objednatele. Novy_ pjddo^ate^^^
kvSacTmimmáÍn^vroTsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavalelem v
zadávacím řízeni.

VI.
Předáni díla

l. Dílo bude předáno na misie samém. Obé zúčastněné stra"y^se^zavazu)^s"eP^
"' sam"os^ý zťápTs"o'předáni a převzetí, podepsaný kupcem Aotovitele, t^mck^

áuolz^'vobjeťdnatere "aulorského dozoru; projektanta a zástuPcem_obJednatde;
"jednat ve věcech technických. V zápjse se uvede, 2eJmma. sm71;'

"dokladů; soupis zřejmých vaď a nedodělků^ termínem Jejich^dstranen^,
0'Ís'ďodateéně'požadovaných práci s terminem^ zp"s"bem JeJ,ich^zaJist6r", te"n;n,

^iz^rs to7emště"cenaďiÍaa konec záruíní doby. Neb"dou^livadya^edoď^y
'^"sjednaném tenninu, je objednatel oprávněn JeJich, odstraněni _Prov"é,st

nTctvimtf7tÍ'^oby/a\o na náklady zhotovitele. Tím nezamká^právo_nan^
^dLy7kťeráobjednatefi''v'souvislosti s nečinnosti zhotovitele při odstraňování vad a

nedodělků vznikla.
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objed"alel můzeprcvzít díl° l. v ('"'Páde, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky.
.

samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni spolehlivému uvedeni díla do~užíviin 'i'
.

Ícmto-prlpadéb"de v,Predávacim protokolu uvedeno, že objednateÍ"prevzal"díÍo
s. v!'"'radami ,(budou POPSányJednotlivé drobné vady a nedodělky). Zároveň se'smluvní
sírane dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí'být delší'než 60'dní."
umožňují - li to klimatické podmínky. Dokončené dílo musi být způsobile užíván L "'"'

3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předáni.

Vil.
Záruční doba, reklamace

L z^k!.. sl. poskytuje""'1 ,dobu ,60 més";ů- záručni doba Počiná běžet dnem předáni- a
př,ev,z!t;"d""ajak<;<c.elku^ez závad a nedodělků. Provedeného v souTadu"s"proj'ekt^OT

^zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o;df'lo."DiÍčÍ
i a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuie" zhotovit ele

povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí'
2' 7hotovueLP C>s>?trle na. °Pravy Provedené v ráinci reklamace v posledních šesti

més.íclch. zaručnl doby záruk". v délce 24 měsicu- zámc"í dobazaiíná"béTet"ode'dnle
převzetí dokončené opravy reklamované vadv.

3' y. pr;padé_t'. bjednatelem "Platnéné reklama<:eje zhotovitel povinen do 7 dni od jeifho
obdržení, sepsat zápis. "a záklacle P--"hl'dky, která bude" uskuteCnéna za"u'ča^iJ^^
lm"hvmch-;'tra", vrap'se b"de P°Psán ro"ah závady, s datem'jejiÍo'zji§TěnT,

' 

na"v"rh
opatřeni, předpokládaný postup odslranéni závady, víeině požadavků'na'obieďn

in oběma smiuvními stranami.

4' PJaclna..°dstranm'reklamace t)ud°"Aotovitelem zahájeny do 7 dni v pripadfi vážné
závady, jinak do 30 dni- od obdrženi reklamace.

5. Y, p"'pad . ncsp'"ér" Povinnosti P°die odstavce 3. a 4. tohoto článku nese zhotovitel
odpovědnoď za^škodu^která lim objednateli vznikne nebo-kterou'budou"nro bi'e'^a^Í
v toto souvislosti uplatňovat třetí osoby.

l.

Vlil.
Odstoupení od smlouvy

c?'Mn.tíe<l-. le
=.

oprávněn odsto"P't °d ^miouvy, pokud je znetínnosti zhotovitele
objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Preďtim,~než"od"smÍo'u^'oud^'ucp'ic
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vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro
zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn
bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

IX.
Smluvní pokuty

l. Jestliže zhotovitel řádně nedokonči dílo v rozsahu dle či. I. odstavec I. smlouvy ve
sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den, který uplyne
me?i lhůtou dokončeni a dnem předáni díla objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z
ceny díla. Tato smluvní pokuta může být xapoétena proti pohledávce zhotovitele
jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti
práce dokončit, ani jiných povinnosti vyplývajícich ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení terminu na odslranéni vad a nedodělků, je zhotovitel povinen
objednateli ubj-adit smluvní pokutu l . 000, - Kč za každý kalendami den prodleni a vadu.

3. V případě nedodrženi stanoveného terminu nástupu na odstranění vad v záruční době, je
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a vadu a
kalendami den prodleni.

4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli
vznibie nedodáním díla včas a řádné.

5. Nárok na smluvní pokutu nevznikne, pokud se zhotovitel dostane do prodleni z důvodů
na straně objednatele.

6. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na
jeho výzvu smiuvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den
prodleni.

X.
Pojištěni

l. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provedení díla pojistín proti škodám
způsobeným jeho činnosti víetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele,
a to do výše ceny díla bez DPI1,

2. Dokladem o pojisténí je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel rádně a v6as
uhradil pojistné. Výše spoluúčasti zhotovitele nesmi přesáhnout 15 %. Originály nebo

10
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^^S^K,S^^^Se^S^e.. e,.
^e^::p:jS,^^^^^^^^^^
^ss;;y^^^^^, ^^^,,zhotoviťeÍ; veŠkJero'uasco'uíJiBnnoTknrró ,povsk^nol<vsouv;slost' . SPO-Í"t"°" ''"'daloaí
z^;;teTaZSUuitrv:-^^raJ, ^ho možnostech-^'^"Fpoj^těT^

XI.
Závěrečná ustanoveni

'. ̂ ^^sa, sicsi;^^^^^^
souvisejícími právnimi-předpisy"u "' ""^^ so" °ocansky zák""i'k, v platném zněni a

2 5í=s-?s>?Kť^n, s's'sb,, ^b>;-
SE:SSSsS^^ES

3. Nedílnou součásti této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha i. l - Nacenény položkový rozp
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace''
p"loha i. 3 - Kontaktní údaje
Příloha i. 4 - Plná moc zástupce Zhotovitele

4 S^^n^^:S potvr2'e přev2eli přfloh ďe odst- 3 ?'ánk" X-.
5- S1t^mlouvu I2e nlénit pou7e Pisemn^' ̂ . ky podepsané, obé.a s. luvn,.,
6.

S^s^s^a %rc h'z nichž k^ - p- s""

S^^s^s ̂  si'- ̂ ';b^^ nii prá- -
^^ byla ^^ 3^^h"S:;J^e. LSTOtMd"^vůli;"a ^^
N. ̂ ^^^ s^^^: ̂  ̂ ^^S-^

II
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8. Uzavřeni této smlouvy a její text schváiila Rada obce Psáry usnesením číslo 84/15-20 17 ze
dne 12. 6. 2017

V Psárech dne

Milan Vácha
starosta obce

?9-D6-?017

V Kolíně dne 22.6.2017

L.

'as w ?<..
l><)t. ť^i^. t.-e í', ;Í. y,

Pražská ir. 495.58

3%;'ior'.L R !-;, c,-
':;;'a' :^-~. :. ' -^v.

Ing. Milan Štěrba
ředitel společnosti

oprávněn jednat za společnost
na základě plné moci

12



Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

REKAPITULACE STAVBY

37 . Psáry . aktualizace a doplněni PD na cyklostezky

ie:
DIČ:

ie:
DIČ:

IČ:
DIČ:

27. 07. 2016

Vyplň údaj
Vyplň údaj



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód

37 - Psáry - aktualizace a doplněni PD na cyklostezky
Datum l

Projektant:

Objekt, Soupis práci

Ne k lady stavby celkem
Psáry - aktualizace a doplněni FD na
cvklostezkv

37

27. 07, 2016

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

5 295 784, 41

5 295 784, 41

6 407 899, 21

6 .107 899, 21

Typ

STA



KRYCÍ LIST SOUPISU
" 1^"'1. ' '"""l2T ' divlnini PD na cyktosleiky
37 - Psin/ - aktualizace a doplněni PD na cyklostezky

! Stavba:
Objekt:

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč;

Vyplň údaj

Projektant:

p"~s.. ^. .>s^:^^src h '-. Bm- kd-" ->i- <-... , :c^ 
".," ^ ," ",",,,

" 5 !W 7M. 41

K 0, 00
re 0,00
" o,m
" 0, 00

v CZK

Datum;

lC;
Dli:

li;
OIČ:

IČ:
otf:

27. 07. Z016

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

rakl. přenesená

sni T, přenesená

nulová

Cena s DPH

!1,0íft
15.009;
21,0(>S
15, 0 E
o,ow

5

6

295 784.
,41

l 112 11-1, 73

407 899.

0, 00
0,00
0, 00

0. 00

. 14



Stavba:

Oblekl:

Miste:

Zadavatel:

Uchazeč:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

37 - Psáry - aktualizace a doplněni PO na cyUostezlcy
37 - Pséry - aktualizace a doplněni PD na cyklostezky

Datum:

Projektant:

27. 07. 2fl16

Vyplň udá]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

01 -SO_101:S0101

02 -001: Zemni práce

D3 - 005a: Komunikace Stezka, chodník zámková dlažba

D4 - 005b: Komunikace - Vjezd - zámková dlažba

05 - 005c: Komunikace - Zpomalovaci potstář . žulová dlažba

D6 . 005d- Komunikace - Vozovka - doasfaltovám (rekonstrukce)

D7 - 008: Trubní vedeni

DB - 009: Ostatnf konstrukce a práce

D9 - 099: Přesun hmot HSV

D10 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

D11 -S0_102: SO 102

D2 - 001: Zemní práce

D12 . 005e: Komunikace - Stezka - asfaltový beton

013 - 005f: Komunikace - Cesta - asfaltový recyklát

D14 - OOSři: Komiriikace - vozovka . asfaltový beton

D15 - 005ch: Komunikace Ctodník - zámková dlažba

D7 - 03fi: Trubní vedení

D8 - 009: Ostatní konstrukce a práce

m . 099: Přesun hmot HSV

D10 - VRN; Vedtejšf rozpočtové náklady

D16 . SOJ03: SO 103

DZ -001: Zemni práce

D17 . 0055: Komunikace

D18 - 0051: Komunikace - Stezka - zámková dlažba (s pojezedem vozidly)

D8 - 009: Ostatní konstrukce a práce

D9 . 099: Přesun hmot HSV

DIČ - VRH: Vedtejií rozpočtové náklady

D19-SO_1(M: SO 104

02- 001: Zemni práce

D20 - 005]: Komunikace - Stezka - asfaltový beton (s pojezedem vozidly)
D8 - 009: Ostatní konstrukce a práce

D9 . 099: Přesun hmot HSV

DIČ - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

D21 - S0_105: SO 105
02 - 001: Zemní práce

D3 - 005a: Komunikace - Stezka, chodník - zámková dlažba

04 - OOSb: Komunikace - Vjezd - zámková dlažba

D6 005d: Komunikace - Vozovka - dDasfaltování (rekonstriikce)

D7 - 008: Trubní vedení

D8 - 009: Ostatní konstrukce a práce

D9 - 099: Přesun hmot HSV

D10 - VRM: Vedlejší rozpočtové náklady

Cena celkem [CZK]

5 295 784, 41

1 283 342, 63
172 5>8, 83

i60 716, 88

34 795,37

19 342,47

157932, 44

4791.+1

31772C,80

129 725,22

85719,18

1 648 957, 05

454 369, !1

383 222.M

70 577,88

163 169,72

1 439,29

28727. 19

358861,07
8B 808, 59

99781, 26

730 053, 76

50 980,90

12851,68

316 467, 82

10691fl, 0&

196 576, 39

46 258,89

1 482 580, 14

ni 720,62

677 205.26
264 916, 95

335355, 17

93 382, 14

150850,83
21 561, 70

14188, 32

28 630. 68

17 375, 31

5417, 92

41 009, 99

13129,00

f 137,91



Stavba:

Oblekl:
Místo:

Zadavatel;

UcíiazeČ:

PíT'
p

SOUPIS PRACÍ

ťi '>s;'}';_akluauz'a a llBplnéni PB ni cyklosuzky
- Psary - aktualizace a doplněni"PD'na cyklostezky

Vyplň údaj

Datum;

Projektant:

27. 07. Z016

Kód
Popis

Náklady soupisu celkem

01 S0_101: SO 101

02. 001: Zem nt prfce
K |l1315<m |n°Tá°f.a'<č"il'° .'V'" U 40 mm pruh !1r" pí do 5M ";

[bez překiřeh v trase ' --. ---.'"".". ^

^<> ""hA. Ml. ^ "> >^" . ̂,"^", ̂ ^, ""^
ftundmto t mutťiru ÍM:
l. vtť^i-tijsousyxií!tny, n^ta!fyno.

oj vtxhpro chloifw wbň frir/,
ti)VMřtíwvánífré!cvacich mfatroju,

2. ?.^°"-°*'. '"'°-"'*''"."*""'"'*>."">"""".
'. v "nech mfssu itlpixteny ndkiwly no: ' ~ ". -.. "-

"SZ,̂ . "5%T"2Sz"^;^2';".S.":'';'°'<-u"--
w^^s^ssss. ^s^SEE^,. '^EsSS^I?y4^'s'"^^>"''" w'°"""

'. ^SĚĚÍÍiSSS^ -.'.. -
^^^^^sx^'1^-^-^
^SSH^^s^:^-"'--
w'^^^^^s^°'~hi^i'°wn'''"^^^^
''"^^^*^^x^rj^. ^'-':'ís'. °twh--"xhnm,^^^' ".""'". vva <<to ww Id.niintltl, ,"i. ,'rT,y. '"to";,"""

MJ Mrožstvf J.cena [CZK] cena cell<wi
ICZK]

5 295 784, 41

1 283 342. 63
172 598, 83

'".'" ".'< .,70:0<
. [tony d. 5B) "i te, "Umí , ".< >u,u . "Ti, ", Í.S

Cenová

soustava

do 1 m. tlouiricy vrstvy

"/l crnaml

Odiněfcrw clektronichy v DWG
172,7
Soutn "2.T

2 l < !I131i(I2i. >, iFrez"";BV'&>l. <, n ntOmn, p,;n, 1mpi<j>5011M . " 

'"'T

ibnpřekářehvtrase ' -.... '-".'"""". ^ (7Z. 700
W>,.n(><id> W", l K, T^,,, , .", ̂  " ^ ^ pf.Ui<<7"".
c,n> >l>yM . |/.po(^i """ "u^" > "^,^ ^^
'Oddiéreno eiektronlcky v DWG
1?2>7

SdCTt '".7<>1
. Oa,n^pUI, bdL, pl, "Sodo2011mÍ, k<""|.. "1'7W
drceného u 400 mn - ---.. -.... " ^ ^ 17;,, 00

3 ! X -113107164

K . D3107121. R)

^:^^"^^^-
flBřnřmttt k joutioru f>n:

1 s?^í^^^>^. ^:^^r^.^
mťvyn ocťrtu/f ilutíAiTOniOTMM"."" """°"u/r'" a nrt""l<f "'.'^ T<"*y wj-dnou, /frfnoíjfw

; °^^^x?^-^'w" '." ".-'"."-- - ^..^
J. Gery

"^^'^'... ^^"^^^^"z-'-'^'-''
"Í?Sí;2S'^ssí?^sZZ°
''^->'. ?,^S,2"^;^, "S;,^^-^"-*.nmiaS'^^;"2 ""T>'"u'"*h " "m"~i .Mv>,>~w;i^;,^

í?sl ?^^^"^. ^^'?t"fl,S";"."'>.""i°.,-''?.iiiWllvých twt^kcT"'' l"ut" . "" '"'"'.'". fl° -W "mi/ iw wicwldypn, ctíw tlwííh..

kg|SSS2S=S^s^
:i^^^^^s?s^?
C. Ctný-7f4. , -Pi&. c-Tlf >*h... ^~^'. 1'"""'".''. lfomv°T[l'*v"ntllut''-. . ."<.. ^, . >!"""," <l,m>M""","~;S';S";Í,. "",

OAnérano elehtfonicky v DWG
171,7

Součet

^.yliuto^fayu . ^iiun. kMil, <"," fln, " , ", , ̂  ^~
imnil "camtítnikonaniki. l.nuv. dn,vn"""~,""' "~l m2

Ti,Ti: 12 558, 74

63, 00' 10880,10

to . "A.hnm > io".^, "(^ . >.> w,",u,F" io " ^ 210

171, 700

172, 700

57,000..<m<>n<ni>M. nuy, dr"""p"^" j m2 57, 000' 261. 0;

vyt>uwikTrtu>konurukEH,ch-vn;^yj^(cc;avtl. T^,i..^^,:_-7;:;-'. .- ..-.-.._:" yi"Mu (cca v ti. 370 pn). r^me!^ kartttnitcm, vrrtvy, dr<<^ praze,
14 BS0. 99



Cena oovykla - frfep0t'*t puiiiéru rthlcdfni k tlointcť kn/tu

'Odmweno E-lektronicky v CWG
57

Součet

57,000

57, 000

121101103 IScímuti omlce s přcnristenim na vzdálenost do 250 m , in3 112, 300 31,99 3 592.48

Selmuti ornfce nebo i<n( půdy ( voaoiTimyin pťtmíltěnm na hromady o nilrtÍ upotfťbeni nebo na důČatilé c! trrale sklidily té riařanim. na vzdálťnoit přes 100 do
;50m

KiinSmka t wubtťu cen;

f. v íťnikfi ^oy Bipoilt*ny ( nákloďy ru pnp. nurn* nffldem wjmu^ Brntet ni dopu-imij pfgifrrdťk.
l. Vcfimch ntjsouiapoitfnynúkíadynawbtnintií mvhodnichpflmwaníniiiamcnil, kwfróďpod.J;

tyfe práce se ottnl Indliiiitidlní,
l. lAnoIstviofrKCtíKÍcbíranéteilttádtkitilaobjrmL-vyltoiiovtkprovoíbucsnpoiatmneiiírin

MiapoÍStéw, CfnyjoutKvucť^ 122. 0-1) OíHvopávky a proitopívty neiafxsíené. li voti piv onaf:i

orfrtiinincu i prajrlitovsinych dočasných stládtl:;
a) m tícvfmsri podtť muftu ob^ťmu M riwh itífldť*,
b) mimo stavtiííci podle ob/ťi>u hslde llilddky rriaiť.

4. Utoieaí ornltf na iklái&y ir octnuté podtt istanovvni vpoinómkach Í. ) a 2 k ceně .(7) l0-f20í
Ulfltenf sypaalny na tktadky. SloÍrnl ornkr no hTomaify v mísíf ispotFtútní se nwieňu)e.

5. Odsbirá-ll t> ofFMC t prvjfkttjvanf dtxainv sktStfky, ix*w}* tf W' 'nSoirm a prrfnitííní podlt
li, 3172 Wrotifcnych podrrónri; tohoto iutůfoju.

6. Přrjmsfíije-ti sr m-mcr na vidáleaosi vitii nii ÍSO m, vlrfďtncit 50 m u pro unfeni irclofpnMti
Tdómnťho pmiutťm n>o*ť)tá a DťMJ it wjmull a p/*mut?n) tin cAífA na tcttincuřnf POTÍ. ť.
fttrtto;
a) sffiwtí wnltt w vsíáltíxst SOm (nw "l )0-HOf;
bj imlaifni prisiuÍnai cť/icu souboru ttf 1é7 fO-. .
c) vorforpmé pmnírtťni c>no'7li icu&ofU cín itl, G . . VoiSormM přtfflfttínf vykopkli,

7, Sejmuti podonňií se ixe?iuStCtiwilodhWiívti s pflhlédifjtímtustanowjTlct. 3 (f; Vwirtfcnytfi
podmfnťk tohoto Itotrrioyu.

K :1Z2!0230Z

'Odměřeno etektrontdc/ v DWú

"ploclr 1123 mZ, výská 0, 1 m'

1123*0,1

Součet

112, 300

112, 300

m3 206, 800. 60,44'. Odtmpávky a prokopavky neiapaíené pro rilnice abje<nu do
10DOm3 v homilné tř. 3 \

Odkopavky > prakopávky npiapaíenf pni tílnk:e t pfťnistenira výitopttu v přicnych profilech na vzdilmost dc .'5 m neteo tnatoienfir
horaini tr, l pfti 100 dů l 000 m3

PoaTfdwků <ť >ou&on/ ťťn:

f. Cíny/sou urťewpftivyfapt t^ky:
a) prfkopů pro sllnkt a fa ( tfbdy, jsoit-ll yytqpdvky p/ífcppu pnwť drny Minolta řnř,
b) yzcmniekh nasuchu, ftitlllv tyta znnmkv pffmo wuvfteji i odkopivlcam) ntbo prokapávkanil

pfv^wdňl Stavbu silníc. Vyluiptzwy v asiotnhh iminicich se Wtiwji fwllv liapttoiy. 31 Ztmnih/
rófobc^nýťh podmínrí ťohou í^falpsu-

clpřiiahiubcwúnísltnlcpromleivůivv/KMé kfíieiTiopro'iiyleapávliypo(íiw:typrow<lvivMlv
ptwSfpsanin' p/tduftiu. i&tl ̂ Aopin^y mui nwlýnii nivinninfproloMnyiTil i^flt)iimt hraními n>atuM

- při abjfmu do < 000 m3 <tMml fim mnaiitv) aa IČO ml
. pf l ohjsmipřtl f 000 ml ttiwinr pra mnozí řvi p.^r> TDOdo T OOOmJ.

d) pro Mjmuti podarnlc; t p/lhi^dnuťtm ii uitanown) ff, Jt {2 VssabecvTj/ch podminrt totafosfu
J. Ceny nclw pot/fií pro oďkopávíy apFokapívky vvjpoítrvycb pTwforach; íyfo iřrTmfprócfse

ocfrtujf pádit ň. StléVSeoMcf^hpixSmlfwk tohoto katdoju.
J. V tfnccti jsou lítpoctíTy i nólilady ne vodónnme pťeinfatťnf vytapku v príítiych profllecll na

pfilthtýcft svazích a pfíkcipettl. Vzóílefwti fi/iíného pfviTirtini se nťEafrrmfjí doMmfni
vidálvnosti vodwcwmtv pícmjítřiií rťtopku.

4. VodorounťprnimfenťvýtopkurvyficpfítífM ramypjijtť pfl/BtAtollifS^ť koruny > nřporoítítff
ze wsdonwné pfemhtin) ťykopku v pfíinéf) pmfílu, ic li pň wShctvwt nebo prchipáfCt mtli
vykofíitím a ms/pStim v sySnim profitu iSapT avTS nvl)o pní pruh, na'riinl p'vjr1ít vyluíujt riAtní

provozu priwd(ťnfniz*innirtpT cf, Takoró pwmL-třnf vyltoptu n ocřrtujt po*e íl. 3)61 Vaabecnyh

podmínek tohoto bitatofu.
5. Prtmati/ií vykofihí v priinfeh profltfch na vitldlenast přel 15 .71 .TÉ orfffu/f cťixunf souboru CEO

16; , 0-) . Vwlúfúvnf p/emittrnl vflnifilin části * 01 Spairíní zrmni {HVCt tohctc liolaiosu

12 498, 99

dDpnvni prortfedBk

K :1711011Q3

'Cklměřeno elektronicky v OWG

206,8

Součet

Ukďeni sypaniny z homfn soudržných do násypů ihutnéných

Jda 100% PS
m3

206.800

206,800

65, 800 18,47 3 531, 33 i

i^-sypaiiny db nasypu s roiproitřenim ryptfiiny wvntvach ii i hrubým urimianin Autnenychí ujavreťilni pcwchu nMypu ihomin toudrín^chs prKlť(>ianau
rfiu-jteni T tiruccnLa-h vyEtediiů zkcusek Prortcr-SundťTÍ (dále x-n PSI prn 96 Co 100 fc FS



B f K 162701)OS

ftoítuinto t KÍUÍOTU fan;

;: ?Z ?""?,'"'" .T"'"'°*""T; '..". '~ ""<- ""i.
?. Cfi<j30-;10ffupc>uifrfpro- - . -. -. ̂ . -... -..,-.^T.

^sss°^?:-':^^^^
'. 

^?ř>ssw ní"'"-". -- ~ ^'^^. *. ^

"S^, ">S'?S^"°"""'w"-'""r'~-"->^'^^^M^
'. cs^. '^^;'s,; zisi-s""?'-. <.""..*> -w> -'.
..%^^5ÉS^S===-

^pno ̂  . 1101 rf .HOS ̂ X iiisftdltu tfw&yn,'
' "ny 'TTn °' ')(;'n''níttwf ulehlwti (fd).

^-^°_c"v -fr2f B -' "l rtimon. mm (ccfin^ft.
7- Ceny wíif patřit: ---.."->,..

"y^^^^^^s^^^^^
- ^^sss^n^^s"-'"'-"'"

, ̂ "..'^J""'^'''''''"'?'''^''^'^^. """"' "m"" "*'"""'
^"S^Ě^^S^'0"-"'"""-'
"^^^^a&w"'-vw-'aww''"
^zs Sí^s^sS^?^^^"""vS, 'S,^S!uS!te^ ', ^g1"""""*-" ̂  !1U*. B >, ..;.*>,..,;;'";ST,,.
65,8

Součet

IV<t>F<>nc'p,n"itin| ̂ ""a " <ykopku/""<, ]";
ihominytf. 1 ai 4

65,800

65,800

m3 141, 000 166. 131

^=^';a?s>rlwp"-"^;--, -^'>. >-.̂ ^i,,
",",,,Awntímfe] fc íoutof ii cm;

^S5?SSS;SS;?^"-^
'. X"?;.J'°" ""''''''"*'"*'.'''*"."''. '.=~;;::<". ...<"*.*<
\'. ^^r, ??w'^^r. st2".". ^.';";""^>,<>"*,,.4 S;='^'^"Ss^^?;"^iE':sSS'*ř'
^:^w^?^^=^>^. ?s^s';/^', '^tMM^
toto lofnenf roifarwnJp^;^~vvko^'T^^lm̂ 'w.<"^'l?'yrt"pfa^. "f P'wt/r**. ocffíult >

^^S^^^^SS^E^
^ssss^^=^"~""'^
' S^S "."".w''< '^-s^ss^s^^^, ̂ . "

přtóytecná zwnina
206,8.65.8

Součet

>. , 162701109 !pr?;'"l'.k"d'"T'!mu>'<"l<T(^kotíiu/iypmln>z
ihomtly tř. l >21 Zin 1MO >. "es IDOOOm^

M1,QOC

141,000

Í^?K^?S^^^ST^-
Pwcnámka k toubwu cen:

'.^^^^. ^^^... ^-^' S?.*'°w''"'' ."l~*"^'-"si-^7^ " <."< ^ "

^^r5S^">'^"^=^^^'s""
^S;?s^?^"i-St^^?. "~>1"-1^'s^.f^^'^^^^^^ "",,;,;;;;

'"om ".°'i nwa

n,<ul.. b,, ""to,, .>o^,. ri.i > <","," i" ".""" ̂ "^ ̂ , ^



10. !< 171201201 ilMoženisypanfny na skladky m3 141. IXX} - 8. 52;

Uloieni sypantny na ihlidhy

Poiaámka k souborv cm;

T. Ctná -lÍOtJ* urfenolpna:
n; uioifní vykcfiku rwboermcv na ilocasnejhládkypffiívfsaneprejtktim ÍOK, iť nn t m;

pro)ilcttm urítnf phehy t^td sktáSy připadá ptá l/n3 vytwpiiu nebv wnlcí, v ofxiíním pffpadé té
uloittú avoítňuSt. Mnalstvi vyjiapkís mbo OHíi. e pfipadojki no ) ml skládky ic urS }ilků pódii
množství vftafiltu n>ba arnice, iTvfewho v rastféns stavu o prajfkton Witnv plcctiy doíiant sktídky;

b) lasfparo kofyt wdaf*fl a prohlubni v teríau bel pfrdtfaanfiw zhutnini typanlny;
c; živiční vytopku pod vodou db pfohiutmř wc ifirf wdblťfi nftn ndtírii.

i. Cení -120t tltlie pouiit pm uidžfis výtoptu nctw oriliw:
a) pří vftopóvkích pro podzamnf vtdcm pcdrf hrany vfkafM, l nfhof by; vyfaipek riakďn, a to onf

tehtijf, Jrstliícsc výfap*)tpn vyhozeni z dýkopl/ rwpowch úzcnii jsii dals fiffmísťu)r na hravnody
potftl výtopu;

b) w ddastif tkládly, litíre nefsou pffdvpsóny pra}tktvm:
c) iw doíovx skíádtsy pffdsFSsne průjtfitein tak, ifva 1 ifll prof*it*m wfriit yiloc.hy títa skÍBiSky

přfpodq;) nť/ťýfe ; mJ lyfcopku wfco ornict firti. tfi painámku l. loj;

d) no ttotefrf tíláďty, ocťňu/f-ff K cnuu fi?< ffrflQ) Stjmutíoniftt nebo ItlWBilírff rio 50m,
ntbo ociilu}t-H s< vmlonivnf pícnustení výkopttl do W m a SO rwenaml róÍW-ffOr, 162 10-1 lítí, lil
20-1 (Sr a IÉ; TO-1152, VrfíhtopflpodcchW uliifťfTf vykopkunrbo orfricr no rfoítBnouttíiidku
ntocehilv.

el na t/vniť ikládkyip/tfdtpmnymlhufnfnfm; foto trinfcnf i^toptu > oTrnuj^ cfnarnf toubĎfii
cen 17). O- -. Uíažtiii lypantsy ab nísyisů.

3 V crfrf -f 201 ̂ sou lúfxjftciy! náUady na rvxprostfen^ ryponlfíyw vryrvdchs ňrufcým Uffffnámm na
tltíádce.

^. V cfni fl0> Rtfspti lapoSttry nůklad/ na ihkaai skládrí; ani ao DOptotfcy u) lUddku.
I. MfuĎtvf /tdrtotťt ulDÍtltf výtoptu f*ypanlny) iť vťl ir mí uloffnťho vlliopku (lypaninyj. v rartlfm

staw zpiravfďo v* vykcfsňri,
*. Cťnu -fÍIT fítpo dohodť upnvft,

1 201, 3;

11 l K ;171!0t21l t 253, 800; 145, 44
(Poplatek za uloženi odpadu je typanfny na skládce
i(skládkow>é)

Ul&zenf sypantny pcplatek i* ulonn)' typantny na shtádce ( SKládkcwne )

ťtondmto k íouboru rť/>:

). Cffw - f;0> }e urifna l pro:
a) uloztflf Kl)<iúptu nrtxiorntcr ne doiaine sticdky fířtdepsoné pmjettim tak, is TO f ml

pnojrttfm twcfnr plochy r>ta lUitdky pňpfldii pf'<il 2 injvykopicu nrtoiM-nkf; vopaÍním pfipadese
utoittsi nuťrjiujř. Mncasrvj uylwpku nriio ornfce pflpadajkl no l m2 tttódky. fc urči joto porftí
mnoillW vjíiapku nria omfer. mífetif ho v rostlém slovu a projsktím urívní plochy liofasnf hlídky;

b) zasypán koryt vodoteff a prohlubni v ttrsnu bn pn-cfepianftao ztiutnffii sypanlny;
r) ufoMnf ťytiqptu pod wdcu do prohlubffi w dní wxfotrcí nebo rórfrď.

2. Cenu -1201 ndrc pBuíft pro ulořenf iiykopku nri>unricf;

el pfl ifyknfxMdcň pn> ptxftOTuiii vedení polití hrany vykcpu, l nefiůf A(rf výkopelt rtknn. o to om
rehiiy, )vsfliie si vyťjip*lt pe vyhaieni l vykopu iv pcivrvh úuml jtití delr přtnfkttift no hromad/
půdtf vfkCfHl;

b) na ddamé sktááhf, kttfi nejsou pfltdrpsdny pmfcktem,
c) na óoíasnt skld-Siy pfwltpsanf proffktein tak, ie lu 1 ml projskívm urímr plochy ttcc i.klóctliy

pňiptKtoji nfjtyif 2 m3 >vhap((u nebo ornScr ivix. téi (wznándiif i. l a);
d) mi důiasní sUédky, ot<nujc-lf ir crnsu IÍI (O-tfOI Sťjfnutf orfllcf fM-to lcinipud^do SOm,

nróoocfniyf-lllt w)dl)Wffwp/r(TTfrt<frikvlmp)(udlo20mo50mctf>rm li; 20-)W1, VfíX-ífOZ. f62
ÍO-TlSlBróJZO-XS;. V třthío ptifMAťh i* utoifm vykcptu nriK ornfcf TO dófaínou tUrirfui
ntoctňujf,

e) na trvalrskíáilliyspffdipso/rSfinzlwtnérvim; toto uicínn v/toptu ir ocfňujt ffnomf Biufcivu

trn í7l . 0-, . Utoírni iKpanJny do násypů.
3. V ceně - iZOt jwu lapoittliy l nákiaiSy ne roipnsffeni sypailiny w wtfvnch i hntbym wovnámm na

íkládet.
4, Vttni -llOf nclsou sapůiltay nattladjt na zisitónl skladrk ani no pppfatlty to rtltídfa/.
Í, Mnoístvi jtihvttk tilwtfnt uýkopfcu fiypantn^/ *> urťí v mJ u(ai*nťhĎ výlropku (syporillTf), v fastlim

navu iprovtrflo w i^ioplíW.
6. Cenu-t2n!lt po liolwit upravit

3691;, &7!

253,800

2S3,OTO

1 122,800

1^1*1,a

Souiet

l! K 1811023D1 Úprava pláne v zařcztfcrt ití Zhutněniin ; m2

Oprwa pLÍne na Aaubách dálnic v zareiecť mtmo dtalnich z ihutnenm

fei ntfmfai k íoubo/u í>n;

). Ceny se chutninim fioti uríeay pro víwhny míry zhutnral.
!. Ccsy tO-2JOf, 1Ů-2J02. ÍO-2JOT aJO-řJOS/rou urťf/yprt) uruvnrfnf novi inzovinnýchptoch

vodormných nttio tv iklonu do ^. S pailzpvvninl plodí jaksfwlio\lvelruhii, pod fwmuswáni. dři
dnff prciiepSe-lf piojakt urwndnf ptónc z jiného důvoA;.

3. Cvia W-Z303 }< uríewi pro vyplnsnf ifflonínciti pfclliutial lífeiů vhornfnnth 5, 6 a 7.
4. Ctiy nnpfotí pna jhulnmi podtón pod náiyw; tatů thulnímtr ocsňu}t ctnw 1-15 W-l 101

Zhutnění pódiem pod niiiypy.
S. Ca/y naplatí pro urovndnf láne (bfrfmf Íífky oa 3 m přť/uiujirích ivahy, pfo umťnán] d/io

pflAúpu pro/odoutolhr Jejich ďfliu; lota univndnf M Bc<i(u^c?namt rouboru rrn lu. 0-1)
Svahamnitrvať/chswhůdoproSsktovaiiychfvofiiůAOf tohoto katolosu.

B. WovnaRÍ ptoch wflUAnupřw 1 :S (ivahavani) se pteňuft cewu fei20-HO\ Smhováfvi trmiých
nuftů do projfktsvaných prafflů, fifall A Ot tohoto kaf(tí<W.

7, VffllnĚnifirohlubnlvhorniweh tf. S. &, e 7 bfWntm nfbo ttatiílfiací sr otíňcije ctnam cvtí A
01 Zřizeni liow^uhcf kotoíogu 8U- l Koniunftnct pOTťfmri a (ftiftř.

15, 45: 1739;, 17]

13 K 181301101

'Odmcreno etektronichy v GWG
872.4*65, 2*12,5*172.7

Součet

Koiprotífem arnice ti vrstvy do 150 mm pí do 500 m2 v
imintn*. <. ><>," A, l:i^"'~^"- i"" 247. 50°; ".*'
Rozpftíttjnii a uioťnánfomkťv rovfnř ni-hove ivatxi iktonu do I . 5pf1 KI uviti ř plose do 500 nn 2 ti. vrstvy přel 100 tío 150jr. ii

1 122,800

1 122,800

8647, 65.



line pfefTntrtro tinynad nfAo tíoňariyil, rifodťA na

Poznámka fc souboru cílí:

l. V crnř jswi lapsiitew/ l náfvtoA/ na prtpodr
IWto Sfxstffb/ le vidůleiwstí Ai JO ,Ti.

vcent m5sw uytíttl>V iriklndť no rriuínf offlke; rofo ř.ikiřni if oceflujv wnnmf xiuboru c*n
t21 10-ffÍeJiTMtiar/Mit.

paón Jktíttóly"f wi^ce, v rouviiftuti s pain c. J se cceiit;;; tanam) loiAoftí rrn f67 ;0- T)
WaUádíni, ittóddn; cp/rUádáni /iťulrtffho kýtw^ wto jypanrny.

"<. Jaw-ti hnurxvly rtctc dwiuw iklůdky únfcr umislrny portfe pro^k^ ve wdofrnotď pťn M m od
'nista ipotrtfy, ocsňujeít frjí pfvnítliní wmml soubofv trn lij . a-1 VwSwamepftmhtfni
.^Vku. fiflirmistvidáttfiĎst S0tn, iiwiivnavpcfasuctn, n^iírfiiá.

?47, SOO

2^7, 500

K 131^111131
12, 44

'OAnércfw clchtronfcky v QWG
Z-47,5

Součet

Izalozenf parkovťho tramiku výsevwn ptochy do 1000 ml v
'rovinéavesvaňu do r5 mz i 247, 500

iuimi vmi, m pM. pmlm pflp,,^, nfahy d. ICO> m; ̂ >m Smi nám >,k>(<. , r..,,. nto nimlfu * 1:5
Asamimko f; cotibofv t*n;

i. ť cenách fiou lafiofttiv l injdfed)f na potosťni, notofMt n orfmi (XfacA; db ;0 trn tť jiaítnfm.
;. Vwndch-Dál OĚ-^í3lir5soii zapoitrnyíiwfilisifynasitfavňowti teittítn,
i. V cenách íiejtou zapoctfty nUfnd^ no:

a) přifiravu půdy,
fi) trcvra temeno, iytomiMffdyi f c^enujin ^leclflkctí,
rj ̂ "-' °^rrf.nf; tÍtoisríM " oc'^' cencm ÍiiKI COJ autoru cm KF 80-^; Vfpiťtí n

)85 SO-41 Jafftf nwtlin wdnu,

d) snsvnóiv ttrf nu, tyto pníce sr Mtňup sculwr-tm ctn 181 l -..PteimS úpfaw leiíw.

3 078, 90!

15 K r005724f0 Os\vo snněa travn) parková
Dwo wim travni [nrkava

>!

^i' 005aLKOml?Tka^ - Stezka, chodník - zámková dlaíba
16 ; K 5frK6)11;. Rl |Pod((ladze!těrkodrtéŠDetl2)0'mm'

Podklad > íteriiodr^ ÍD8 ti 2)0 mm

'CXtméreno etektronfiAy v OWG
B72.4

SouÉet

3, 713

S72, ró0,

113, 2}

1;/, é?

.<ZO,42

360716. 88
111 326, 961

17 | 11 596211113 m2

877,-400

671,400

872,400 162,29; 141 sai,aa'
Klad-iil zánikové dlaiby komunihad pro pěti ti 6[Tmm

. šupiny A pí pnět 300 ml

'>:;;?'^^^^^.^.'^^"to°^>\''°^u^~'"^-^^*"'^<. <><T.>^
hulnmfa, 11n>ár, m . > mn. fa c.b^.h.k. m. uruli, utolnd. LiOm^. ku.n^^t^S^mtí"" ~ """. >w~"T *"
ftajrainko t mution; c*n:

t. ffr^mlbu un ďtírópfari tato mzdĚ'^, : ítupfwA; dliirbyi p^U sttfnéha twfu, íteyina 6:
tfte-^i. pwU(tou<lWtrTn;, nrtpirArinróop(a^Jf(ftx>tlírfdbfOCm?, Sk^lwC:ď<ai
pro oyoukoťftych ívori; fabloulliy, kruhy. opoď;.

tv c'"dch ̂ 0" ítv"'t''"l[' ("°íl<^ "J ltodanf hmBf Pro 'ůie ° m BbAiró matfrtáíu na w'" VCf.
v. ""°t'! "fjll°" "lpo! 'v "skta*/ "° dodím ni'7)tew ďaft>t-, jtwr; if ocrfiujfw5fvcifí^
rírtrtne íze dohodnout u píwhy
ai do fQD ml ve vjS l K,
to/ přťi tóO ala JOO m; w vyji ; %.

c) p/n 300 m2 n lysí f t.
< Cálttaífpftmhujicitlouitli. uWmmstowfKJjtvnemisoubw^un^^ . , -l. Wjilacvk to

toíďlřch doffich (OinfnťlousityFodltladuntb&lOTf.

dojitým

1S [ t( 59601

l? : K SWS.

'Odmáreno elektronicky v DWG
B&4*8,4

Součet

;zinr*ová dlařba (bwva pňndm) 60/)6S/;OQ (íčko) \ m
zurfaivá dlsihA (barva prirod ml - 60/16S/200 (Íčka)

sena otiyvklá dle ťenfaů welne nbiluh^ a riopravy mK*Tfí;u
flM-1,01

Součet

zámková dlaiba pro nevidomé (bafva ĚeTvena)-L
i60/1p0 /200svýrtupky ; m

zámková dtaíba pro nevidcni^ (tana ccn>eni)-60/1CÓ/l 001 vy>tupl(y
cena obyAlá dle ccnttú iťťtnff obtluhy a *>pr>vy mirtrrialu
8,4*1,03

Soucn

04 - 005b^ Komunikace - Vjezd - zámková dlažba
ID i K 5M871111. R) iPodklad ze ítcrtwťfrtóÍDBtl 250 mm

Podklad ze itefkodnf- SOB ti 250 mm

'Odměřeno elektrontcky v DWG
65,2

Součet

21 K :596;11;1i Klader" záďové dlažby komufiikaa pru peii-tl 80 mm-
.
skupiny A pí do 100 m2

872,.<OC

672, 400

ST1. &W[

872,640

872,MO

B. 6S2.

8,652

8,652

65, 200

65, 10D

6S,200

65,200

1)9,68

389, 57;

ICM 437, 56

3 370. 56'

152. 16

170, 12;

34 795,37
9>0, Í3

11 091.82'

^l*'?l?,"°'ř''^"'>°*h.''."l''.ta°''*'°" '". ""." "~"'<->1~1> .<< dnmboÍ <. < m,, ;^rf, |" ̂ , """,.,"h<l,m,m. dbm.Wn, i < mt<. to př, h-ť"<" ".urtilu n>..)T,l:I8^;"d;up;,7:~"'^^ " ;",~^"' """"*"" W . l")"""



FtirndmAú fc loufron/ ^^n;

'' ̂ ^>'^u<:e^df°"b f'loř''t(>ro ""*""'.' ""P"" -<; dřaíby i pnAu stfiného cwru, Uupfna s,
tfioítVlprvtí AT o )AT (wru, (Wío 7 obnjicí. ' a piaie ff<ínol\iw db f00 mř, Stt^lna ť: cNnžt;
pro otiicwkavlt^h tvwv fnbťouty, Jbuhy, spod. ).

. . <:h isou '^offf'"y i Eúilafy na dwlíní fitnov pro fair a nn *<tón) malrriáiíl ne nsXii soiif.
l. V činách Mjww iCTpoťrťry nátlorfy na rfixtón) idnAortf dloňiy, kferc if acr/KiJtvfKircíflk^:

itratM lze dohotltiotíl u plíxťy '~ --r'"'"-''
af do 100 mi w >ýí, 3 X,
bj pfc TOČ do Jť> m2 w vylr 2 t,
tf pm JOO mi w vyíl 11.

^CÓsttoíepfesňhu}ic, tlotlithi40,Tmi5ew:třils}tcfnamsouborticen451 .. -.). P/fpfattkza
kaSdyh Atijifi )C irvn tlouirky svdltíadu nrto řaa.

22 K , 59611

Z3 i K 59612

D5 . 005c:
K K 564861111

25 , K 5&71;412l

OAnérena elektronicky v DWG
S6,S*8,7

Součet

jzámhová dlažba (barva pň'rDdro) . 80/165/ioo (fčko)

nmková dlažbě (baňa pn<idnf) . BO/1É5/200 (ic;u>)

c<na ob^Uá (rte cťtiflyj vcc-tné obsluhy a dopraly materiálu
56, 5'1,0.3

Součet

lámkouá dlažba pra nevidomé (barva cefvwá) -
|80/100, 200 s výstupky

amková <n>íba pro nevidomé (baňa řeivenáj BO/100/200I výrti^Ay
cena obyvkláďff čeňku vcetnf obilte a dopravy inatWálu
s,7<i,ai

Součet

Komimjkace _Zpoma(pvacf poístář . žutová dlažba
. R1_. _LPC'd!<l'ldzcítérkodrtéŠOA tliOOmm" -- '

Podklad re itcrkodTté ÍOA K 200 mm

'Odměřeno elektronicky v DWG
12,S

Součet

IPBdldad2pcidkla<Jwehob<ltonu-tr.~Pů l (C 2a72S7tN&o

m2

m2

m2

é5, IOO

é5, ZOO

58,19S.

5S, 195

58, 195

S. 961

8,961

8, 961

12. 50C

l Z, 500

1!, 500

12, 500

173.49:

-<11, 39.

10096, 35

3 tí6, 47i

ni, 2-(

4)6, 86

Podklad , podUadowho betonu W tr. PB l |C ZŮ/25) ti, 1b0-mm' -----
Poznoinka k louboru čsn;

? V c>inrh ̂ sou zapoAťoy i nóti. taífy na:
a) asttftií povrchu podktodii lOdot)',
bj postřik pforf txfparomnl tedy.
vcrwh M)íau "P<lft"V 'xi**'^ wifarnJ rffiataí-iBch )par ojťjřch >w(írfni; tytoprói, M
m"';';'."'"'nfa'uttorócr""í'ř*-^<'z(>'"ď'at-^'>''r''IP*'.'><?"-. Tě^'^w'mch>á,,
919 ilVyituítm úttata/rích spár.

19 MZ..17
1 frf0, 50,

52i0, 75|

'Odméfďfto etťktronichy v DWG
12,3

Souiťt

26^ K 591241111 l KIA(te"it"aíby Z kostek drobných z kamero na MCt( 50 mm; m2

12, 500

12,500

13, 500 199, 36:

KtM<ni dlAÍby^ toitBk i fnm-dnifm toíc do ti, 50 mm, i ^Incnm ipa-, , .MijimbCTanmím ,
kamene, do lafe z cementoví malcy
Painamha k souboru (m;

l'ct1v 5!r 1-' pr° tfíaíbtl'kcstek wíívch isw "r^nypro ďato" úWcpnřT c ftiiftorou.
;. Cerv^SI 2.. ^o díd^ i tortc* Atí^ft yT urfMypro ďrftu ^^Wnw/róAoT B

fcniuftovou.

3. Uořba rf^TOMB i Imtri dmiuyA se acrňuje nnamf i?) 43-^ i a 59T ̂ -2 (< f((fld<n, diafbv r
mozaiky Aoubarťvtrf o vlcfixvwne ítfMnuniksxi firu ptíf.

4. V "nach )au tepoltrny l róUo^ na doitíní hmof pro toíf B ne doáán, cihai Tróridlu ml >ýpfn
S, V cfiwch nejsw zafiofsefry nrijtfodý na-

a) *>dirri_ďrfťAnfrt tottrt, fcfcrť y wrfvjf vr speíifikwi, itfatfw tec dohodnwl
. u vf Itých kvtvi w t^a; ) >.
- u i/mlmyťh toíťtd wr vyí! l %.

b! Wwnr *páf dtalhy íhiřnau iól\^au, kttré ir oceAu;e ̂m,T loutwu >n59? l. .n
Zofiriui ÍM^nri ijpdr djoíty. - .--.,.

&' čwuoíe pf.'sahuiKÍ tlwst^ >"<."". ^ňuj, >nam, loubw^ cen W JJ.97 WptaM za
wusych dalílch W mm ríouf(ty puďifeA/ ntóo fo^,

4992, 00;

"nswnim přebytriného materia<u na krajnid Aabných ;

27 : K 58JS0120

28

[Kosíka dtažebni' drobná, žula velfkast 1Z/12 cm
KortkidtUťhni drobná? íuh wtjkort 12/12 cm

cena oiyAlé (B> ceiiku iiťťtnf absiuhy a dúpravy matťriilu
13, S/4

Součet

06 ~ 005_d: Komiinfitace . Vozovka - doasfattovám (rekonstriAce)
K 5Mfi61tll. Rl iPudhtadMítěrKodrtéÍDAtíÍOOmffi ~ -- '

Podklad z> ítéritodrtc ÍDA U 200 inm

'Odměřeno elektronfcky v CWG
172.7

Součet

. Podklad i (nectidnfcky zpevněného kameniva MZK t! 150" K Í5M952111
mm

3, 12'i

3, 1;5

3, 12S

172,700

172, 700

172, 700

172, 700:

; 39^,,5

l3(, 24

150, 24

flklU I .>*>.], >, ip"nha, Un<".. u2( |rimdl"(t<un,, Tp,o""nt" " |,"^,r", " f^ivS ]'SO ,

7 W) 22

157932,44
2; 665, 1 S'

25>4é,45l



ftiutiinika k aiutoru cfn;

l. <. SW 7Í 61;<S. r pjupouin-pra, M>( mcx. f(. JOOmm.
;. V wmkh nejsou zapoc-fťny aáktady.
^ íxhtsw?'w:hfppdklli<lu. f>ístaínm< po<"*.c", *fTf-" ̂ riujt crnc^f routou "^ s" "
W Wa-dmun |*a"tUA< <afan>lkk ,T<, líny i. Bn>í,, u>~iS;n;';"R;

'iS/J K |t,

30 . K 573flt1]?

31 K S651651D.RI

3; K 5732111H,ví

33 K ;577144)11

Postřik žiMiny irfiltracm' s pO iypcm ; asfaltu mnoíshi t
ihg/m;

Fostňh ftnciiý infKuacnf r ufattu tlnlíniŤiu i po^pcni kaironivf
. Asfaltový beton mívá podkladní ÁCP^6^(Dba-io^'>é ' "
;(<amenivoOkS)u 60mmi<lo3m m; 172., 00

A*f.ritoyy bťtiw yrava podu^dni- ACP l Í. iob?!o^iH. k>m(..n^OKi7tl g0 mm s dá 3 m'
Poslfik íhriíný spojovari i aífa[tu v mnořTtvťdoOJO
i^/ml

Ponťih iiM-Íny s<>jmai. i ; n^altu v mnoi-tn ad 0, i0 ks/m;
Aifaltový beton vrstva obrwná ACo í'"(ABS)tf ItlKTmm
sdo 3 m ; nomodffikovaneho asfaltu

ibfUUTá ACŮ 11 IABS; s rozprust/eni

m2

m2

172, 700

. 00 l. e/-n7

1^,700

mZ

Aifaltovy bctoi vrrtvn obři

l^jznámko k tcstíboru cťn;

1. ÍWEH ílfOS-lpfípowfipfoACO li pcwr ti. Jí ai SO mm

3 v Airii

)7;, 700

7 n^nodffihnwaiť^ť) atfafty

1C.26

3;5, 48

9, 25

ÍW., 00

^. prubuifřhvrt,, 3 m (f

1 775, 3S

5& 210. 40
l

1 597. 46

49 73?. 6C!

> ztKitnwii (l. 50 míří

D7 . DOS: Trubní vedení

34 K '812392121 Mantaz Pot/ubtr :t-tnjb TBP těsněních pfyzovými kroupy , 
4791, 44

'.otev'ren?^OP. !.klw1. d°"liDN400 ! m 2, 500 334, 43; a36. 0fil

^:T:zr"'tchn'"">ch'am""'^-""m""-''-"l°<'T''-"'"l'w-""*>"*""-"'*^<>
'. s^^^^^x:^-:^^^"---^""""-

35 K 81201

36 K B996I3151

Odměfeno elektronicky v DWG
2,5

Součet

icrouba betonová hróiavá DM 400, di. 2. 5 m

ť-ouba betunwá hrdlura tiN 400, dl. 2. 5 m

ema obyAl* dtpcenftii vErtneobtíuhy a dopravy materiálu
jObetonováni potrubí nebo idíva at>k-betorwm'pr<>tým tř. C
16/20 otevřený vykop

Ob^ono^ni [Krtrub- nebu ;d.TO suk brtoroT, proyym v otevra^ vvkopu, baton tr. C 1S/20
ftwnainka>; wtilmv cen:

' s'T.T':'.'?"'."'." ."'" ."*". "."' .">.'. '" mr^Wt.. r.f-. ..k,h
Iďfvn ;(ot (.átH A OJ tohotú iataloyu. . ---. -. ̂ " " , u"", ",".,,,

kus

m3

2, 500

2,500

f, 000^

0, !7S

2 493, 25

2 326.62

Z-W3,>

639, 62:

K 15?.1121;1 Sedlové lcw z betonu prostého Ir. C 8/10 otevřený vykop m3 0, 4001 2 D55.73

><*b*i . "J>.><, to"^. , U., ;TOih, -"""."", ̂ to" ̂ "< toi. w nr^i. bn.n, > C B/IB
Poifwrrtíw k lotíbon/ ťen'

i tS'S, Í:;;;;: '',"i S'""-1""?:"T'. """" ."".'...-" >>'"~>";. Crny-řlír rf -2>Bf a -SWjsw ̂fnypraJakthtitÍYÚSusy^t.'

82;, 29

°8_00<:0statmkonstrukce^race
l ;>m_15I12 !tdKlU>aj^o]MEniiiotoyiubT<];róOnim-"^ |-n

h.cwí iLávaJic.-ho zivicmho krytu .íetw poAtaďu htojíkypfn SC do7o0-
ftunAntc k routoT Cťn:

f. ytfvrhjswiapoitftíylnoli. lsiiynatfiotfchiiwdf.

'Odfnwono elektronicky v OWG
146

Íúucet

< >1>1;112]. R] Ohlfmayhé spáry lmlcpnn", u, tf, ]unuzil>><> ",
Oietfepi Kyíné ipárv trwilc fnAiau asftítowu zaKvkou"
Cena obvyktá pře certfflluivané oietíeni ipiry
Odměřena elektronicky v [MG
346

Součet

'10 K ;S16f312l3

<1 K . 91601

3+6, 000

346, 000

346.000

M6. 000

34é,000

3^6, 000

371, 300;
]0uien1 silniEnfhoobfubnftu betonorého itojacého s bočnf
|up6rou tfo kizc i betonu prostého

Osaawii ďtnf;n>lo obrubnfliu brtorwtíiD se inženýr
dolaisi betonu p-oilého teie macky
Poanánifcii k autu ru (m.'

'' v^índch s<l"'cl"ch ci>Tílnitu ieiatych t líojatýth ítau lapocttn,:
a^^F"_', <io<ús.':IhllM''lwtiítnvhoináll^'>^'''hi^tproial. tt. SOaÍIOC>
'''.̂ "'°'?. . '":^'T"to^'°*"'u''7t'"'n''>">'<>^'>l'^

rórórfi. rju u . ); u tťi nákto^ w iflirm iioťnfrt cpťr,
^t. "'tf. 1 bctonlí tt"stěho P"'"AuJicf li. 100 mma ocemje čemu 8f< W. f t;) tni* .
obrubníky, kra)nil, y wůo obruby i dlaítbnith towró.

J. Vcenlch nrj,>, wp^-t^ náklwly no dodarf obruba ku tyto > ac,^ < wrifitocf.

31?7;0,80
13513,22

67, 53 Í3 365,38

185, M: é8a9f,00i

 . .
^"nta . .. "^t, ". "^"">," "uuu "."w;"i"""-p.". ; u... rocu ". c , ;"5.

'Odměřeno elehtronlcky v DWG
!Wf464&<6*12.3
Součet

. betonová sttnf&if obruba (T20:1507z50/1(XWJ do
ibctonowhohtíe

371, 300

371, 300

301. 990 73, 76 22274,78'



91602

43 K . 91603

44 K |916(M

45 K '9160Í

46 [ K 916331112

47 X 9)606

-tí K ;91695I1;1

49 l X 9I.<111111

betonová tílniéfli obíuba (120-f5Ů/;50/1000; do tietonowtu loa
u-na otyAla dle c<n,-tí v;^^ ot>luhy a dopravy Tia^ilu
299-1, 01

Součet

'betonová iilnťni obfuba nájCTdwá ()50/T5Ó/IOOOi do
l betonového loze : kus

Wnm. 1 <[r.ull <*, "b, n.jnri llmi51)> IOBBI > [um. jno ;."'
ctthi objfvkli ďc wiků TCETW etaluhy a dopral niatóriálti
.46*1,03

Součet

;brtonová rilnjinf obmba" přechodná levá (120. f50/l5Ó-
i250/1000)(fobet. onavéholoié " ' *tus

betonmá tWnicníutirutu pfecnodwá infl ])a-156/1;g-250/10001dnbetor
c<n, abtvUá dle CM*! rfetró nbriuhy . doprava malwltlu
8'1,03

Součet

ibecoTOVa slln'°11' c'bfubB '^eclwimí pravá (120-150/fSÓ-
fo betoncrwho toíe ' rus

l<>.., áanBniobnA. phtol". ", |, a:, >"K;;a, >imia<i. mrfh, |""
rwa itóyvkli dle ťentiů vťťtre ooriuliy a ťapravy maLeriálu
6*1, 03

Součet

ibMonon/é silniční-obruba (100/250/1000} do betonového
loíť

hMOftdró ijlmcni obruba (lOO/ZSOnOOO) do betonového laa-
caid obyvkl* dle cnAu w.fUiÍ obtíuhy a doprg^ insteriAu
li.3'1.03

Součet

l nnzml zahralnho obubnlku bctimíiho do InÍE > btluii
s boční operou

hul

301, 990

301, 990

47, 380

47,380

47, 180

8, 2<0

ivého IDW

8, 240

8, 240

6, 180

6, 180

6, f 80

1;, 66S

12, t65

f2.669

MT. DOOi

8Z.07

131, 66;

23f, í6

fi2,07

12P. 15

3 688, 18

1 908, 86

1 431,66

< 039, 74

44040. 15

^. ah''*^^>^M^^^,, M^n. ^vt,, ai,,^k^>M, >a. cw, -,, ^^^... ^... ^.. 1:^"~'"1
teifwnta jtuutwii "o; " "' " "". "" "ucu';'u Pro"<T' tr. C 12/15 i txťn, - opéfůu ;bttoru p-ortého tť. C 12/15

'i ̂ L'2 2^'S"'^""' °° -'. "..""." <"r.T>>T ">,"..Í ^',".?. ';?;."'°'?'';"iu'*~-*;>;''':"<;S ̂ ."<'^7."".f,tei.' "S""'"';"'"" "'".". '°°'"'";>°""'''"<^'>">'>'^Ti'?^S2i" i"..,>~t. AiA>, l<AJ>nl;>'t", n~tonUo'""ln"t""""w"""'"°'°'r"''"l>'1''"'"'*'

OdmĚřena elektronicky v DWG
341

Součet

j btímoví parková citnjba-(5b/7oo/1"QOO)-do bctonwstw"
'loiť

3^1,000

341. 000

kut ; ,M4, -f10

tetflftori parková obTjbo (50/200/10001 do-bttonwehc,-lozE-
ccru obyvkli dle ceiAŮ vólróohriuhy a dopravy materiálu
3-t1'1,0l
So.ta w-m
:aep<)BBrai><k>:kn.jnii<ynAi^bnibyzdl, aAflli:n" 

~ ' ^ - 
"i410

-Í)u)*ek I bctonu prostého -... -. ^ 29, 098

Lu. m Mdrt, v, ln"t, u" <;n,t,-idl"b"5, -k<;i >i.l<.7f,.mh"-. ̂ lín -
371, 3'0, 3-0, 2*3-()'O. Z'0.1
i<oí< --.. -- 2,, 09,
>tílElvU<iliipnimim;ttyA. nl*>tii-m2oliJ(mi'mT '- ".l-

-. Mt>°"pck nebo konzolu -. -.... ^^ 8.000:

'^1"v'""m' "ňv ""'"."'-" *- ̂2 .W">"..... d.-.Ft,7>.1,..>" -
izfunuu k loufroru crn:

;: ̂ ^^^"^^. 'WM-"...'""-'.'-
? v í:ft"c1'"'iasu "Vrtěli,/náklady m:

c) dodán, znať-fk, (yro if "vňujf w tpfapivKÍ,

u^^^?^^^^ -°"w"m'
2S.,' í', "."''"Í>;''ř;"''''b''"'*"'"°m'^;"[;w'<°°'-'u>'>'y.

'. ̂ ÉS^=S=^=SS?;S-"
2^n2?. ' -''"*'';""ri.'°.""'""'f''í"Tui, ,>"p^,,
''^S'..~a~'t'~tow''*"'k~to-"'"'t°A''=T*-'3^ .. <.*,,,

<, 59

; 021.09

f68. 29

1-i 668,421

58 809. 68

1 Mé,32,

50 r. Xt!

51 [ *; 91451111;

52 K 9140)

kus

kin

z, ooo

8, 000

dumoniai SLávajíci' 02 (iloupku)
domontí; itívajici [>; (^oupku) -

e*Bd (mše u damontáí a Kkridscl sloupku
^Montáž rioupku (tapravnidTmiCT* děU(y-do ̂ 5 m s
lb?to"w;fln základem a patlwu
Moftái ,l"up^ dnpnwfcf, m^tk dílky do Í, 5 m du-Min*w* pMky
Powámka k souboru cro-
'. v'ciwh)Kiuzapoitfi^tnáli:ladyi w:

BJ ̂ kowoi^fnrt i oďxunn i^tepku w radafenosf do J ";.
b> csa>n!tíMpku w-ct/iř montóa o doAi^ptonnťftďvfrta.

í, 'r. cml:"h'm1.^1"":al>oftenvinlsuady'abfť""^^lad.~'
;^=;"s,;ss'3>;^ ."...""-<."""'->""-.

a) dsdóni rioupAu, fyto se ocemiíW spici/lkůd
u ^*". .<""" <.w;>,. > <.w".^,i ""< <,, h,"^, u., ,^, ""

(i/C9a
'Din - -*" - .'. °u

80, 93

765, 1;

161, 86,

6 1!0,%

1 350, 51: 2701,0;



i) t 9'lwl

S4 K 91403

55 K '91404

56 ' K. 91405

: 57 ; K 91406

58 : K 915121113

59; K !9153111I2

čeř,, ob^kl, ďe "nfc, ̂ ^ ̂ 1^ ̂  ^^^ mareriálj
02 C9b

OZC9Í1

^rctu Dby^lá dlp <:er,Aů vc-tíns obDuhy B iiop->vy malefiálu
IDZ IP2 ' " . - . . - . -- -:-
DŽÍP;

=..1 otr-u, dl, c,, i"', >"" "b,u,, ̂ "^ ̂ ^^^
DZAf9

DZA19

^un. K>VU, dl, mM <.u> sbt"hy . ̂ n, m<ima"
|D;?7b ~ -"" . . -. ....-

O; Erb

cena °<V*l^cfe wiiků včetně obsluhy a doprayy naUrfitu
;dopravni'riDUpek ve. pn'stuíeiucri
[iopraunf lloupek ví. pfisiuienstvi

,'.~°hl"'. dl-""'l<I '"'"'.*.'.>" dwy ̂.,^.1. .i.,^ ^.;, ">,,. "^
lyodoiwnt dopnvnl intítnl SSyÍiB mm mnirenemi

hus

kus

kui

ku;

kus

2. 000

2. 000

1,000

1, 000:

6, 000

m i )4, SOO

ira Má iírky 150 nnm rrtforcFlexrf

tou bánou vottící cáry
Vodorovné dofirawi rut-m; iťlkait [)ATVOU wdic:,
řtarndmltc k soutoni ÍM;

;. ss^^^^s y-' ".. "- -
ímůth nrjsw íiipoitfi^ náliloiiy no:

''s^s"""'"'"''''""''""'""''717"^""-'"'^"^"^-

; Pfedfonnálmin* uotonnc dcBnvnl >..&. dnpn.mi
značkydo2m2 . -.. ^ ^^^^

^^-^l^. ^,.^..^ >^.,. "" *,;""",^ 1>^."^, ̂ , ",
io k ax/borif čtu:

l. Vtenarh ro^ou n^u-rfny ndUad^ na;

1 350,S1.

934, 97

1 350, 51

727. 20

1 ^oa. is.

18, 70

.l 5-f 1, 28

2 701,02

1 B69. 94

1 350, 51;

717, 10

a AÍ4. 70\

271, 15:

?QS2,Si:

60 *. sídlím

^'1

62

;

Součet

0,000

2. 000

2, 000

>4, SCOPwlřnaĚeni vodorovného Íírtíového značeni ~
S^zrr'"-"'"^"--^---^^. --;.;-4^^
1. Mnoíjcví uwriiyi-li fednotck se uriuft.
;i"° "';'"';"".'"'''""l "">. ">"-"'> P~<t", ť"dTO"n.
fc;pT <w . ) (l; vn,2 nariranf Mi>stři^>^yt "'~'"'t'ic'" mfll'r1'

Ir19 Přnu"lampyVO (mimo plochu stezky, cca o lm7
P"esuf lampy VO (mima plodiu st<^ ̂ cao 1 m)
ochatí ceny n demontu a fiasteilrwu nwnta; dot.pu VO

m ; 099: přesun hmot HSV

K W211SII ;''<<l<'<"do|>. >i,ut]p<>uch. n. "d>[ro, |d, ll<"

kus 7, 000

1 M, 526

< 155. <1

'iť>, 10i

^^^. "^  m* '".. "" - . ̂  -<". '. -. -
'S,^';. ""'""*~~"u"~""M-".'>"-'"'.~.ww *."","

;sSSS=^=si^;s^=_.

71, 51.

29087. 87

'W 725, 22

12051, 2^

i 63 K imil. SK _JWvItekZro]>m>>o<Iol"ncd.p".yuu
3 201, 994;.^.. ^M^. ^^^Í, ^, ^ " "-^ .^, ",^S'.^".""",J:'L _ ,:->^ " -" '"." '
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Poplatek la uloženi odpadu z kameniva na skladce
99^!1BÍ5 (shládkovné) |

Puoialť>< la uteicm stawbiiibo Mpad^ iia sklaiT. e lilitádkovné' l tammiia

Poífumko k soubofu rťn:

1. Cffiy UVfdffíé V ÍOLffafin-' CFfí Í2t pci důAorfť uprffť+f.
?. Utttieni odpodů f>fifl>d<Tiyt.'i ťjoubcru ffn seocenaje Indlfiiíiuíliíř
J. V crnach )r ispoiitán poptat^ la iif-ládáw ovlpoilv div látonc 1W/20Cf y;
4. Ifipadne drcrm swveljntho odpudu Itť pcrmt trnavi swbďu [-m 9>7 00 60 &.

vípadu l t;Btafoiv SOO i Dunuiicf obSelitS

128, Éi2 13*i.(> 17 371>7S|

l K ?9S2i3C>11 Preiiin hmot pro póze nvii liomunikacc i krytcin dln7dénýiTi t B;1, 35fc 61, 25^
řfnufi řtnct pře pciwnní toinunfStace l krytem dLaidcným tíopraimi ťřdalpnost do 200 n! JAékolh/ déOcy objektu

D10 . VRN; Vedlejší roipoitové náklady
*7 l K t)7 l ;8>"'Z<ST st?^^Ktě- _. . -. 5° '4'000 II Í19, B3

lyjani ita>ttnríte . kofnpletni vybaveni mcfldí, demontií, pnwin

58 K DIO <^opra'mc 1nI'c"y_ra!<c. ?>a?Tc.nt ^ 1>000 10777, 06
ikviňvw iníeiiyrAé opa tření

Dopravní n-ařcni n> ftawniiti B v ujmowiT ÚMfri itavby . C:en> odhadTUta ra Talitodt příloha 'laidy on|aniiace výitťAv

6? K GEO iGeodeUcké práce pň výstavbř kp( l 1, OOC 15582, 30
Geodetktó pratť při týttBvbe

Piůikumné, geodet cké * inijrktiivť pTace před /yaaAou. v priLbehu vyttavtf/ a po vyitavbé [cení dlť pa*ltytovatriů iluno)

85719, 18
.49 359. 32 r*?UEn"nf'y

20 777,06 Vedlejší'výdaj

15 582, 80 Vedlejší vydá}

D11 . S0_102: 50 102

02 - 001: Zemní práce
lOdstraiiani podkladu pí přes 2DO ml i kameniva drceného : _^ , """"!

"' <^"""". 1 ^~m, m' .. --.. ---.. -. ---- ", ;u, 000|
Odstranéni poAladu ntbo krytu E premistťnHT hmot na skládku na vidálenost dc 20 m nebo i na.oBfnfm
; kaTicniv* hnttóio drceního, o .J. witvy přn 300 ďc 400 mm

ftnronriu * souboni em:

l. Pro rofbu cen i /tiťiAtu miuíiivf M uwau;ř koíds loLMlíf oAtroňowno pťocAa krytu wío
(?ctíktodu stefniho druhu samoítatmi. Odstronujc-fí se nřkůtik vrs<ev mimky na/frfnou, Jťdnorfluť
vrstvy Ie octnu}1 kaídc sívmstatae.

;. t/pfac/i inrnfirh nri 50 ml isw ceny urcray firv niflfl odsvaninl podt. tadu iielxi Ivytu, u ploch
větách Rti W m2 pro oAtranřnf itrcjnf.

J. Crny
ci-711-laí 7111, 7f5fni-ifli^c-7?t( ni .MUlMpouíitfprocdtíramnrpoů. ltlildůrwbo

fcfytů T* tterkaptt^u, iliróry, if^usky rwťo i mechontekvTpfimínych ifmfj;,

u; ?121 ai 7T25. -7161 of -7f6i a-7221 of -7125 (iťpoirtlt i firci aditraneni podtíodů n*bů
kryíů ze zvnrln srůbíílzovany^h vopnrfri^

cj 7)JO ai-7T3;, -7f70 ní-7)72 o-7;JO ai-72J2 hť pnuift l pro ocbn-oneni dlairó ufoítqřch
do betoBDK/u tcit a diaiet l /noznfky Lrioifnyr/i do </inťi)tůw Frxrity nrbo podftloďtj wiffnin
itabmzovaryth crmtMsfi

4, Ceny lir použil l pra odltroniní podkiwiů nťboiuycůooútřťfvch. řwciymipostffliynriurutirv.
;. Crny orftuťpf poďf tioulcTiy fnafif, do !Ct?m'n. dá WO mml fSiau uríeny wlsfy pn> ceioi tíauítíiu

jednotiivych 'wvtrukti.
é. V tmách ntjtou Mpoírtfly nlíktoíy ne larcnurf rtyínýrii ploch Ďťtonavycfi nrlu flutťn^ch poiAJodu

nebokfytíi, kttri w Kf&ift cenami coulxinj cm 9l9 71 ZarovnamryÍM plochy Íísll   Ď1 robotD
icntku. Mncaffvi suti zitkailí it lafmníní W/ff^cb pt<xh poiSiloiíii wlw hytis sv Wíoiť wvykaiajf

7. PftffnirtfiTf vytuunntíu) roiltťriofi/no iiddlenwt pra 3 mu í*n -7)1 ( cí-7ť4ťapř<j W m u c>n
.7151 ai-7146 sv ocFňuje ccíwni sauborii crr> 997 22-1 Vaíforavná ihfvavil wtl,

B. Ceny-^M . , -7f9. a-71.4 . netlr pwiít pro edsiraniaí podklwSu netw Ivytu fréwvámfn

4S>04

doprav

1 648 957, 05
454 369,2]

11 071)M

íprortredrkv ploie iednotliw ares Z{X1

71 K :12<I01103

'Odměřena elektronicky v GWG
2-tó

Součet

Sejmub ornice s přemitténim na vzdálenoít do 2SO m mi

24Í, 000

I4Í. OOO

441, 260 31,99 t41l5.?1

Sejmuti orniw nebo leinipj dy l TOdaťnfnvni [x"CTniitf'i<m nt hromady if ni-stť ufiutfebenf nebo na doíayié c1 tmik' ddidkyy ilohmim, na vzdilťnos: prn 100 do

250 m

toznAnko fc súutoru cťn;

l. V tťnáth /IDU lopofííny i ndktcoy na pnp. miffií nofozeni lejmutť ornk* na dcpnivm pívstredck.
2. V w nach ntflúu lůpoťttny ndkiaďy no wítfniníni fwv^oAi]^-fi pnmiíťiTfn ;komfnú. kofenůflpod.);

tyto pfOCf s* O?tnf IntSviduótne.
S, Híujistvi ornfc* odtblraní ic sktádek ít do abjťmu *ytopflvek pro vnibu tťn puďe rTmnii^ff

nezapaiitáua. CffyuuAofu crn 121, 0-11 Odhapóvky a pwlwfxivky neicpaiene, se us<i {sv am<d
cdróíranou l pro^ťítowtnyi. h AxCTnyT h ifcfddrii,-
B) na itawnStl pádit louřtu objemu ir yff^h itlddri;.
fcj nrimo itawnfiró potflt abjtmu každé lk<iídí|/ nfiíít.

i. WaĚrníarmre nosktíiSky M cffňvjs pod<sustanavti< vpoZfiámkífh Í, } a 2 k Ctns >?1 ZO-120I
Woirm i^Mmny na iktáilky. Sloieni vrnlce na Aromod^ v nriite i^xitřrtwiif ít n>OE*ňuJ<.

5. Odrblró-llte ornfcr i prejrifcswnf doňisrx tt. foďy. octffuj* ir Jťjí nafnffni a pfemislěnj paiile
tí. Í171 Vscabecn^h poiiminclt lohoto Aafalcsu.

6. Pífnnfujr-li w amke nu wsiSdlsivKi vřtS nfi 1S6 m, vzíóifmit 50 mít pro uritni vitítUfmnti
vcidonsvnfho p/tfnutřní neotitiitá a ottní se scjnwtí a pfanlstiní bvi oftlfrfu no tutcnownf porn. i.
> tflkro:

gjifjmuti ornis. f m vidáletfast SOmíťneu I?) fO-HO);
b) natoifni pHiluÍnpu <fnoií Idtibúiv cín 167 10-, ,
cj wxforovn1 pftrniitrm cťncmf isuioru cen f6Z . O-. . l/odt>fovn> pfťmJM^ni vytopAu

7. Sffmt/tf podorntfí w (xfňu/e cťnonri adlfopdvek > přfhfftínuDm It tMtanownj el. Jf(2 rómtifťn^ch
ptidmťnťk tohotfl totojosu.

71 K 1H202202

'OAnérerw elektronicky v DWC

'plocha 2206, 3 mZ, výská 0, ! m'
!206, 1'0,2

Součet

441,260

441,260

m3 518, 130 60,44 31 315, 76Odkopavky a prokopnvky neupaíenc pro silnice otijefnu do .
ilQOOmivtiomfnctř. 3 !
Odfcopwtiy * prcAcpa^ky nezapaíen^ pro illnke > prcmiitEnim vykopku v pncnýt.h profUcch na vidálenort do 15 m něha s natoíenim na dopravili proitředA
hominÍ tf. Í pru 100 do 1 000 m?



Pmnomka k toutwu nw;
I. Ctff/fSiKS virry pro vyhapavky:

olpnfcapůpnisflnlcťfl lo l t<hdy, Jsw-ll vi*ppdvhy pfr^opu provi7tf(iny sanxutotn*.
b/ w Mimlfťfr/i lusiirfw. fsstitze tytu itmnjfcy př<TKl seuviiej) 1 oiftop<MLůi>if nťto pfntcipin*iTfFf

pro ipodflj stadiu silnic. Vyhopávli.y wcatMch ifmnklch se otíruji po<ile koplcoly. J*2 ZťmnNty
Vssobttnyfh podminek tohoíff iiataioyi,

r'lp- JO^ÍU*IM111n^("IC Pr°'"f"mjrovTkiw tnfeniojxo vykcipoAy pod/ncsty pniwfdfnymf v
p/řriťfwantm pfrdřHAu. Cihř ťytepdyAy fwi) ívftfýmf mi4noffif proScSenytnl vnfjiifm; hjumml nwisfu
tKflWP:
- pfl objemu do > 000 mJ tenami pro mncittvf dc (00 mJ
- při obfťftu pfts T 300 roj ev nám! pro mnoůrvf přes 100 do ) UOO m3.

dj pro seftfiuti ffWSornW s prUifffdnuffm it ustgoowitf cf. J) ÍS Vuobftrv-f) podmritk totfllogu.
2. CenynctlefnuSl proaiihopdvlyaproltofiúvld/viapalvnvchpT tatorách; tyto zewní firéte sr

oerňují poďlť ť(. J) T6 Wtobecnjch poAninri; tuhofo totaloaa.
l. V činách {sasi sipafteny f nůtíady na vodtvovné pfcnsitfni vykopi ku f pnťnýťh pno/flech fn

pfílthtych twzíth a pnhipsch, Vzdálcmttí přiintho přemísdtai w nrzahrw}} do jtfrdni
vzdálenosti mdoravnfho přmAtiflf iiyhcphií,

d. Vo^ůravnf pfrmillřtli vykúpku r vykopjite na násypfir* pn ̂ ajtťfiolfv ÍÍTC< toruny > nfpovcÍuff
zffnidanwn^p/CTKEtťoívytúptuypWntmprBfJfu, {<-li pff odkopúrct mtm pfokopiwe mni

vyfcopiítfrn o naiypstťm v pflťflť/n pra/ffu dopnnro titbo ]lny plvh, m nimi prvjtkt fyluiu}t í-uíenS
provozu ffravádiivim itirmkh prací, rfltowpřtmfetřnf výkopkuu Bťfňujrpoiďf řl. 1T> rófobrcnych
potfirirwk tohirfo totalqgu.

I, Pftfísiti/d vytiopku v přifaych flrvfilech na Wttífermit p/vs fí m K Mtmje ttndmi loubnru í>n
?6; . 0-1. l/ottoinmW pfrniiitrw i^toptu /attl A Of Ípafeint ztmni prácí tohoso kútafosu

171101103

71 . K 162701105

518, 130

518, 130

271,700

'Odméřerw elektrontdcy v DWG
518, 13

Součet

|LltoíwBtypttni'nyihominsoudrřnýchdoníwpuzhjtněnychi
dcinosM ' '^ ^"'--'-'~';-n3 ;n,7cu M.<7; 10<>0, 7;
Llloitni tffkťwny <to ruitypí s raqirostťcnfi"i 'nnMniny w vrnvch a t hrutiým univnánffn rtutjwnych i u/.twe-ifmpowThii nísypu ; hornin iaudnnych-s pfnlfpnnou
mmniiiiutncfiívpfocentechvyiledkůzkouEeh Prattor-Standard iddlr len PS] pfťl 9é dc ̂ W°tK
ftenAnka * souboru trn:

T. Ctný tec použit i pfo tfflanlny o(tet>raní l twld, pwhluiliwafvd.
;. Cenu M-NOf kf pouírS l pro:

a) roipmstfrai ilfytého výkppu no mini po lásypu jom a rýh pfo poiízrmLFii xrdtfrtf a láfeittpra
podivmnt wdení; ttita swlscvi se tiríi v m3 lítolfního vytopte, mřffnéha v rtutróm ttow/.

b) uloítni vykoftku do niuipu pod wdtiu.

3 Ctný lit pwiír l !HV ulaieia rffiortiy j pfwltpsanfm zhvtnfKím na trvati ik\odky, dohxyt
vodoteřf u db pnahlulmi Mrťnu.

^. Cfffu W-Hlliifpoufítlpfe utléllálvlwpanlnythDrnlnneaMdflnit hlloudrinýchsixilffneSxi
inainwtt )e]lch /'orfňdrnf.

;, C>ny -ffil c-1(Jr(íťpouíj(;c'ntriirfť, ^ttftíroit>Jťmnoi>pu, ocewuciyft třmíte rvnaini,
mffený podle utfflnown/1. 3371 VínbKniKh l>dnvtltk luitatíiyti nefu^sáhnf 100 000 m]Ha ab/nklu.
Hctypy, ftjhhž souctt oti/tfrnu pfemhne TOO ŮOO mj ffl otjrtlu, íe otcn; fndlvtóunťm.

6. Ceny jsou iffieuy pni ntíni zhutncni uríenou projfktvm;
6)svocsif/ . lIOIaf-J)05vXv)?il<a>(ui)uuBtyPS,
íj pn c?ny-lil) a -irrj rtíoffvm ulffilctíi JfdJ,
cjprorfny -))2ffl -)fjf itoncF iTmm fťEAnofojft.

7. Cíny nrtjf poulit:

of pro uleisnl sypanlny dn htaSzi, trfojtnfmtřidřfrfiyponfny do hrázi lc oťniujf canomfícuborif
cen f7f ufnzfnineffídfftpt hiypanfndohráriťiKrf^tfJ.pfíporfnífrnicnýnri ncrmiftkyptidíf cotr ^

ťl pfv ulfSrm tyiianliy do othninrych valů n^xs tich jefkh iáttf, jfjiiití fiti^ je mtnB wi l

m. Tcts uiaifnltsocfiwjt ceiwni sswlwru cín (75 fO- ff Oíiyp otjciríi.
a. Ctná 20. f j01 otptotrpreulrffnfvýtiopkuniíoor^ftfpflvyltqpritfaichpnipixfcfmmndťnipodFf

hrany vjfsofw. i nítioí by; vykofwk tisháa a to an! trMy, JfstiBe se vyhiptk po vyftoíťiif i
vfkopíiti fia povrch území }r!tÍ Wc fifrímst\ijí na hromady . podťf uý*opu.

9. Honvnafnl soudrínfmi iv rwumřjť tataiir horrflny, u fflcAf itírojrm pewmMf ̂ iou mo;>tutorni a
chemfctr Korby mfrf řaitktmf fnrnfny, J* o torrriny, ktrr; ^mu schopny piarttckyth A-/(H-mari,

10. HornTnflffif nnaurfrinýnri K rniumr;j fronriny, u n*chí hlamitn sirojtm fitvnosti vs imfiu jf poai.t
třřm mťri JmftMtíhýnri Bddřfťnymj ptniýnri ťiistíreinl Anrnfny.

't. Kvmtnamllypkyinlsrtoliimt)ilwnltym. slcuiňtvf>>ÍtrČwn 1002 t* irnem do 125 mm.
MnoisM zrn vvlllwsfí přts 11S mm můie byt mjvjsf S S cb^nru.

12. Worjrimm) karrfeiítýinl it iviumi}i fieic/nttcnt úlomkevlté homlnf skoíni osypkt uifiypřtí 125
mm. Mnozstvi zm waiiosti pm 115 mm muif íý( v>ÍÍI mi 5 X oit^fflu.

13. Ceny pro utořfnf toudlnnyr/i hornin Ijtpwiic, ívstlŘv Jťjlch přfround rthju>t pň tJiidlAini
dá nomou FIM) nďl wf? XooHmdlirf uihliiBriďřrimAvPST n>rfdu*ovi)r>i/mnl>rtó(. Jf-ll

Odm&Feno etekcronidty v CWG
272,7 272, 700

272, 700

m3 245, 430

Součet

Vi>d<>TQimépfemfsiřnf(Jů10000mvýl<opt(u/sypa<ijnyr
'horniny tr. l aí4

Vadcnwné prwniitfni výlfopkii nebo typanjny po siiChu na ahvvkltm ilopinvnitn pr&rtřťdlui, ba fl<'^:
4 na vaJáleixut pr<i 9 000 A) WOSO m

Pwnáiniso k alutwru ten;

f. Cťny nrii* pouďt, pAApbuJť-1) profckt pfemktit vyhapek na místo ntfiriftupnf otwyklyn
dapriimtm ptaitfvdkňm; toto ftftirdslfm a ocemjt Indfviduálnř.

7. l/ ícnátíl TMU lapaitfiT/ i náhfatfy la Jfldu (oftn>ho vDli. dfo v ferťnu . > kykopirt wbo f>
nňtWlStl.

J. V ffffrich wftau Tnpoítťny níittwíy na rvbmuti ̂ liopku nu niuyputí; tofo rozhrnutf tf o^róu^
cfnami iwiboru cffi 177. 0-. . Ufoifn) iwunl/v dc nniypů a )7f ;0-12D(UI(Mťrriqpon>ny na riddAy.

4, Jt-li na Apniwri dndze pfo vúiSarty/nf pfwmstinf nyolio přrtoifca, píro htetwi !* nufm p/rjttAfeť
vylwpelt l jfiinohstibvyitlsho dopravního pivnfríku na Jiný otvykíý dcprav. >SpftistFní*1i. octňufese
toto foiftťrrf uBdofovnc pivmluftil vylusphi v iaidtm usťtu MiDOttoínř přTriiHitou centtu tohcto muboru
Cín o pWdídom . ^ccflku činami sotibwu rm tlí7 >0-J . Haktádánl ntlílrhiého vykopku l hfwiwd i
ohinfcm na urtúncwtm paín. ňrio 5.

5- Pfvimil^Se-U se kytopfí i dbňBnych d.tódet vziíáiciych db M TO, ntccenu;> f> nokfdAiflf tyhDpJiu,
l fa^f t> pnwridf. Toto ústttiVKcm ntptatí, vyluiuje-li pjvjekt použiti dozfru.

(- VcenochvmSoravtithofvtinlstřmtypomnyMpwzafnicrnynáittadynododúvhimitcilólu, tylo íe
ocrňuji w Sf/cciflkacl,

1&6, '3 40773. 29

výiUipkt., *iiíal(le3io?wmbnrazhmtAÍThominvLF. 1 ai

7S; K 162701109

'přebytečná zemi na

516, 13-272,7

Součet
r '-

IPfťplatek k wxloroivnénui premisténi výkopku/syparriny :
horniny tr. 1 ai 4 2KD 1000 m přes 10000 m

245.^M

245,430

m3 ; 2454. 100 11,07 .{1 169, 10
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1'I5,44
t^!b1.f,\

78. K 1B1102302-

245,43-1.8

Součet

_ _:""?.> Wrt. rtteid K AUnhto
"-.^.. "^""""^^^^^

+<1,774

441,774
m! . 1 Wf. 500 ti,^

25 <;6, s^



79', K DZ1SD18

63 96S.W

"?16, 50

A^-ndmtokmutwucirn-

;:S2?'S?SSS^?=S-:;.,
"^isi^^'^^-
* sLW?á=í^';f'-'sr?:TST". ^-<?', '".

't'""'"'P"w><l'ui>w'""m:'°'°'h"M'"'°"'">'"m'ia~n. i>,
5 ^^. ^s. es^:ss^^^^
t^^?í?WSs^^^^^^
.^5sS;S:s^sz:"--lra-
°'m"'to=^>"?^^;.S^"-S?d''°''"* """'->..

Odměněno elektronicky v Kw
ll;t.217,s.274. s..],5
S0"a>t 1*41. 500

j^. s""-"8'""-^"*"^ "-'^ -
^=-::;-'---^-^0^"":""<
:^ss^;^=---
^^SEs^^'^^
íjodit/tínírtřpuřrai. . "'

:^=r^::r:--

''s'~°va""'~'m-""""IM--">^^",^^i
'0;KIU20"1' '^i^^s-- ^ ^ -"",,

^:S^TO~^s--. ^tí^:^, ""'"

..^SSx?2'-^'^^^^
"l liaiM/a it/iilny, ' "'. ~~""W na-

'^^'^. SSS.Srr. ';;""'''."*-""
,<>>";,7^^'";^<^">. to^.. ;,";;-^"S"^,""", """

.

^t:'ma"<^ i^gf^"^"""""-^*^ ^-_-- --
=^?----^-^<>"^,, ^^^?,^
', 'S'S'. '''°"'"'°'m"-"l-M. ""a. ^-""~""""""l"'"''r"*"k~'<i". m5. <>""-
z-M"^Jrdnot)>iiciitnw,. """~""w'

"i-> www . ^J^s"^"'^^''"'"^^^ , __- ^ ^ -
=^^tomu-"n-^-^^^^, ^"^^L.
j:^', ^'ř";"u"-"'->>~. ^~~"""-~J°""-'b'"'w.. ~"í. "p.<>o<<a", -

wr'^}rtl'Wko je l strom. '"""""""'

VM°m"'"Ma"í'"^*i^^mm, ~^: V"". --
^:^-^^^. ^^^^^__^,
ÍSS^;-.. '--""----. >^- -

^^^ "VMarňu'~^^~^^ ^:- - --.^
^^^^^--^^^. _^_
í2'S', S"'-""''""'*"""->. ---... ->, ">>,
/. Měrná jedtafhaj, , ̂ rwi,. ' ' ''""" "íu'

-^s^l^-^^--^ ^
- ^1^^--^-^, ^^:, "^
íSSl'?"^'"-""'. ". '""""""

", I . ]6;3DI4}<

M l K .'1É33019(K

85 ; k ;16230l9f4

^1_< ..>"<_ ^M''y-<~""".>*..,,.^">""";",
lu" ' 30, 000. 84,61

2 Sis, jy!
I



, <,m~. >.">". r^l'*"1'"'"
>mi. p~">.T]"'">;i°'c<'"'
poinámks k "llt>.ru "^ _ _" , "^ ̂ y.
'l~>l*>fr *".. ' ><"~ """' . """'""
j jWfrfU ^lOtllC )' < ^rorn

"^,.,".".^^.----"-."""'"' ,
^."i ."" U "..V * 150nm " d° *°° m; "

K ^B130110; irorinénehovcsvahudor.S
ml 841, 800 14,94;

;9 447, 43

il;';mn'"'° 'c°^^. ̂  ^< .. ".. *>. - -° .;s .Flm" ".. ''. "0""" "*"'"' "10 *''"'
ItolpfoitFenf > fw^i omiCf v rovtró nebe -r s^-"'

te^í, "SSS'^">""-T-"-"".."""""'"" ""wf'l"'>"°
,^?''X^D^^"i""";"""u""Tw"""^""'

121 IO-H Sejmut, om^ ^^^^ ;pWl. Í. ->" K"iu-f<'"n°'rt ÍOIA<?ru "" T&'r )c'
' ^^SSSSs^s- -s^s^"
,, S7^;^"T^^". ^"ÍS^~'"""<;'''v;ď°'"''p''~1"'
'. S^Ss^KrS"^^'-''

Ml ,800

841,800

847, 800, 12,44

BS' K 'tB141113l

.Odm&reno elektronicky v DWG
M2,8

^s^^<. ^'^<-^í°'m"1- ^. '"..x .. ^"^", ",,
^iz^.^---'"-'-'-"^1""'"''"'"""'
>,.!<>. ..<*'""."_. ""^, " "i""|. ,"IA> . >I~ <t-'-d°. a k" " ."T"
^S^5'';:."^'Í;S'1^=^:;WI"
l V Cfmxh >>;n>u započteny 'nktwíy na;

3S=2^^S^K", --"i-
ÍKV-IJ ;.>" '"""S*"; ".",|| ̂ .toim ira 1"' '. ..""" °ťT° """'.

dl srovnáni tcri-nu, fyt° P">ce ÍF °"''?UJ

10-t&4, 43;

89 It 00571-<10 .
Olivo směs crnvni parttwa
Oriw OTM travní' parfwa

. "l " ..*<."'"."'- ,^.i>,,>;>.nÍB<UII<""
OdrněFeno elAtrofiiAy v  /G
11Z6

SOLfCCt

kg 1I,640:

ml 1 126, 000

1 176, 000

1 tZ6, OUO

g; K . 564921411

9^ i K I573111111. '/1

ml ! 2".S°°

m2

137, 500

;17, SOO

137,500

^Si>,to>M<w"'u"'>m"'t"°i""'""' -1 l"'""x_
"."i"11"" s^-.-c-b""-^";s_

^^^^^. ^t^^
,SiS^k""""lu-v ""."'"" d°°''° m; "".Iu°.

Sî W-d""-"-"-1*"'30""'1 - 
", ^,,u, o,u-_"

,4, OT<>Í,.. << \'s!'mw:"~wm^""" ... __-.-'41 " """". " .7""">,>,-.COK-. <0>"

. aosf: Komunikace ^ Usu . ̂ tWrKf'tit
. ", K0^^0"'"^1"""1'"'";1"^"'"
'sl 1< !'""'""~ prf,,., ><>*.. sni u's>"m

.OAněreno elektronicky v DWG
137,5

, ", Ki^".<. F°AM" S^A^"""
podUadwfter^neSDAU'50"'"^ ^

< wm<l ^kM'""<"'" w*'""l.^"l,wl " ^".""<" '^s^,.., ?. "'.""'"-""-'""'""""""'''""'^'''''^T'
M l , iW>3>'. " lriCrd""'"""'?DV

nátěr (ftiwKíítvovv H W

^^^r^-^š^^- ^: ml- mw
w; * _'".-""-"" -n>i.ď.̂ M*<l'"iI"''"s°°"

.Odměřeno elektronicky ̂ GWC ^ y^
174, 5 Z74.500

SOUtEt _ _ ^ _ ^ _ ^ !4t, 000
, " pídird " itE*<lrtí_SD< U 1> ..m"° ' tM"s"1'" ^°Z'^^tu;i.>^

Odměřeno elektronickv v OWG 146, DOO
146 246. 000

^ ""on, Mllmri. P"^^ "'."""."""" , "!: 'O. '".
!"""l!i7"""2 ^ ''s.-,^,^. ̂ . ^.>" .'"".""""".""-"""."wm2

postrfk ""'"V "1*'l1r3r'" !

ml 213, 500
MAtod , uf. ltmen ~>*ru u'"'"'"__ ^"" , ^"","",, " ,>"""! ,l: il>">.
'^^^, " ^.<~.>^<". >>"""- . '""^'" "^;"'

111,24'

127. &1

10, 28

18, 59

9, ;S

174,61

97, 55

106, 48.

15, tó

57, 48

57. 55

10É.4B

10, 28

1431, 15,

383222)84
143666, 86:

li 57^ 'i<t

10 932, 3J(1

Ul<<5, 50,

196&>0,B6|

70577, 88
231W.13

;5IB9, 00

8 469,25

1l65<,50;

163 169,72
26 T77, 46

26 194, 08

; 528, 86



SáSUiTi) V1

K S73Í11111V1

t(W K 577134121

Asfaltový Déton vrst.^ podkladní ACF 16* (obalováno
kamenivo OKS) tt SOmm spfes 3 m [ ml \ Z46.000
AsF^to^y be;c>^ ., stva piirtktadni ACP 1&. (otialwiiné Itamf-iMi OKS| ti 53 nm i pft, ; 3 m
Postňk řivfřriy spoj&vad z asfaltu v mnořstvi- do 0.30 ;
kg/m2 : n-i2 ; 246, 000

Pounk fcvtuiy ̂ iovaci l aifiiiu v miiiiirtyi Ai 0, 13 l^s/m.E
Asfaltový- beton vr^va obritsná AGO 11 (ABS) tr, l ti 40 mm
s pns J m z nemodifíkcnfancho arfaltu ; rn?

Aifíltcvv beíw vrttYB obruuw AGO 11 [ABEj s oj^w^i^i a ic ̂ i. xticnir

??9. 0li:

9. 25

56 US, 76;

2275, 50'

flCTncinto k wuíoT ttn;

i. ̂ rWfJfOS-fp^ufrfprcdCO np^ittl. 35

;4t, 000

iwdifikoi /aniho asfalt i

199. 37 49 0^5,(

< pluhu iťlq p;cs 3 m tf. l, po íhutnén

r>l

D)5 . qqsch; KomumkaMj Chodnfk . zámková dlažba

  
1_ ;S6<<t>12,^I >o<MM-n!tcitMnTŠtlBU2ÍÓ^m

PodKl&c M itffkodrte ÍOC tí 2)0 wn

Odrróřéno elaktronlclty v GWG
3,5

Soucit

106, K 59621111Í :ltladen';umft°wdla&yhomumkatípTDpénTt60mm
!_diupfny Api přes 300 ml

m2

m2

1, 500'

1, SDO

5, 500

2.WO

W, 61:

162, 29

1 439, 29
446,M

421 ,W

^.Si^^s^S^^^^^^^^^^>^. ^^^,^
Ptsnímhi k sauborucen: 

-r , .; r-- r-~--j p. c-. juuirj

'' SlZ'^,!'"T'-"'" ';";"d""': "<"'° '. : .11">"P~*" "<;->. ~~. !W>, B:

^:.ň'.̂ . ;A;;~'°''''"'°'''"'''°'''*''"'""w'''''"'>i''?>i^'tot>
prootíoukoirifytf]fmn;CoUoti4, t'-uhy, <ipo<*J. ' ' ~ -".--..". --.^. ~ ^.

l vv".a '^"''^".'1 °°"°*. °° *'ai"' >"">"">" ". **< . m.mui. <, "u y,,'\v^ *-"^^''w ̂ '"''"*"'"'""'"'<.">. '""''. ".'<"7<'>^í<Z'
itrnfn? (ze (foftodnout u ptorty ' - -^- - T-., ~.-.,
ai do [00 m; ve v^ 3 %,
blpfvt ^00 do 300 ml vrvyilZX,
ť) pfts 100 ml vevýíl f^_

"' ̂ L°";?"Tw'"'°"t". <; ""... °<">d- ""m .~to. ,. ^si.. ^ ,np""i "
lazĚdých dalSch W mm ttauíťfy podkladu net>laíe. ~ '""'""""" . -T 1'""^rut" u

iw! r. s^oi

1 ;t08 K '59602

Odměřeno elektronicky v DWG
1, 7*0,9
Součet

zárohová dlaíba fbarva pň'rodní) - 60/165/200 (íčko) m2
rwiko-a dLiihg [to.^a přírodní! . frOnéS/TOS (ickal
cella Dt^vklá ďe ctnat i vřetni obriuhy a dopravy mattriálu

1, 7-1,03

Součet

itámková dtaax pro nevidomé (barva-čctvcnaf----"
60^100/200 s výstupky [ m 2
riiiteivá tíltíba pro nwdome (t"'va?? ená). 60f10Q^OO ivytí. ipky

cena úbyMi dle ceníků vífftró Aituhy a duura>y ma-. eTáU)
S. 9'1, 03

Souiet

2, 600

;,ň00

I,, 51

1, 7S1

1, řS1

0, 917:

O. S27

0, ^27

1W,W

389. 58

./M. e>b

07 - 008: Trubní vedení

1  K B1;J72t;1 28 7Z7, 19
l 568, 25

Montói potrAf i trub TBP tesncnych-pryzwýrtii kroróky ; -... -.. .... -.
-°t-wrenV wyit°P ̂ ton do ZO S DN 300 ' : m 5. 000 31Í. 65Í

^l:^::^""''1'"^'0"*'"*"-''"-*-2"-''-"1^"'-""T""^^"-". "T
'. SSS^"^K;S=S^^;;"-"P->~-M

110 K :81Z02

111 K S99623151

1I2| K :-15;31;1?1

Otbnérefto elektronicky v DWG
5

Součet

;trouba betonová hrdtwa DM 300. di. 2. 5 m

tmAa betnmra hrdlwá DM 300, dl. 2. 5 m

cena oběhla dteceniků vcetré otisluhv a dopr>vy matenálu
Obctarwání potn^,

- 

nebo zdiva stok betonem proityT n-tF:-C
16/20 otevřený výkop

Obťlonovioi potrubf nebo zdiva ttok betmem prcstým Y cti
Paznáfnko k joubwu nn-

'' "''°.'""f;L""'.""" "°''" °"~r "T>">ton, "" Ji, 1,<; l.",
zdiva títrir íástl A 61 tohota kacatofu.

ku;

m3

s, aoo

5. 000

2, 000

1,050

1 869, 94

l 3Í6. 63

^liopu, beton tr. C 16/20

rubem ilhclného

iS<]lc<. lBÍt;t>. unu|>n>t<hotT. CI/IOlu.,fen(výk. p ; "l o.6M: l OKJt

^iisr:"'*"'""""'""'""'"""'''-'"'-^'"'"-"""--"""""
í^:;;^:;;;;:';^?'s^s=^^'. --.

3 739.BS

Í-M2, 9t!

1 33É,;2!

113 K ;91M1113). R1
: čelo propustku l betonu prostého se zvýšenými nároky na |
. prostředí pro propustek z trub DM 300 ai SOO - betonme : kus
.criopropuitkuC;5/30 XF3>výztuž. 2, 52 m3 - '

1,00) 7 754, Z8 7 754. 1SÍ

^P^., <^^,^. ^^, "^".^^, "^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^_^



g?93311ll-R1
[výskowa úprava stávajítích povrchových znaků IS . ;

kttí '
[(kanalizační šachty, poklopy, šoupata) "~ ' "''
výtkavá úprava rtavajicfch powchovýcn irďku IS (kar'a;fiaOTÍ šachty, poklopy. Šoupata]

D8 - 009: Ostfltni konstrukce a práce
K 9197351IÍ Řezáni stavaJuAo živičného krytu hl do 100 mm m

Řerini ttói-a)tchc Ttvfřnétio lirvtu nebo podklatlii Nn^ibky přps SO A) ino
PczKwnko k Stwťcru cen:

l. V ttnoch Jsou lopoítťny l aíkltKÍ/ ne spotfebu vidy.

'Odméreno elektrunicky v DWG

18

Součet

116' K i919121221.ft1 Oietfwi styčné tpary tnialc pružnou asfaltovou ulfvkou . m

18,000

1B.OOO

18, 000

18,000

117, K 1916131113

Owťenf >t>cf>é tpsry walť pfužrou aťal[>wu ^atiukoii

Cena obv^dt pro C?iU<thcH>i4 diMfvm tpiry

Cklměřeno riektronicky v D\VG

1S

Součet

]0iazcnri íilntcrlho Obrubníku betonového stojatého s boční'
'operou do loí< z betonu prostého

1 485, 70

19,07

11 885,60

358 861,07
703, 26

67, &3

Oltzení tilniínihu tibrubnÍku bctoncm:llo té Tríwmn tníe, ) vyplnenim B lati
dá tozc 7 betonu postého teÍE mayty

fioinámka k taiAoru cn:

1. V cenůth sSlnívrwh ffbr^brttků ívsotyh J stojatých ftou zapo/teny'.
ai pra ošáleni do toir l lujmepíw f>wn*ho l néJtfatty no dmtónr hnwt pro Jpie tj, BO ai XX) mm,
b} pro ofDTeni do toíť z betoit/ fx^steho i nahlaít/ na dodárv hrmr pfv tcsíp tL S^ffí ÍCO nvn, v

<fmxfi-T[lJs-)?fírrfnri*(ixflrninfllťnit>ofn)(-hopfr.
?. Co*; toíťí betOEtl prošlého pftsahujici tt fOOmmie ocfflujř fanou ?ró Wfr2) Ulít pod

obwtwiifcy. JyaJnFky nťĎtí Dtvuby ; dÍCTfbroch itCffícjL
3, V cnwcft nťftfu sipixttny nákiady/ na (todiní obrubnifců, fyro [f weňuji w sfVfílfikiK l.

18,000

18, 000

3(4.000 185, S4 58259, 56

ipá'ce.Ticntovou maltou líojaU-hs sboĚni opérDU l betonL proitéhn tf, C 11/15,

118, K i9160(

?119; K 9160;

, 120, K 91603

121, K ]91<ÍM

122Í K '91605

IZl! K . 91633111^

'Odméreno riektronidty v OWG

108^1^-1*203

Soucit

i bctcxxwásitnični obruba (1ZO-l50/2ÍO/tOOO) do
Ibcwnowho loze
betoowa >ilrocni obnAa (>20-150/2SÚ/100Ůi dn betonowho toíe

^ťfiA oby^kla Ač ceninu včetně nbíluhy a riopfwy matcriaíu

108*1,02

Součet

Ibettxwvaritnicni obruba nájezdová (150/150/1000) do
brtOTWvého tróe hu
bptonovi ifin liji.'obruba néjezdoví (150/150, )000> dá beunovéhů iiin.

<<na obyvktá dle cCTÍků tietne oblluhy a dcpfavy materiálu

1'1,03
Součet

31-4,000

31-4,000

110, 160

110, 160

110, 160

1, 030

1,010

1, 0.)0

73,7é

'betonová sllnlřm obruba přťchodowa levá (120-1SOfl50
250/1000) do tetot) cwchd lOIC

brtwwví rilnicníotwuí>* pfecliodui

beti

1*1, 03

Součet

kus 1,030 231, 66

B 1n, 40[

&<., 5?

236, 41

IcvaflU 150/1S0. 250/10001 do bctoninwhc l

iilnffn i obniba (tOO/250/1000) doOfttonuwhc loic

1,030

1,030

kus

kus

ibetonová sllrricni obruba přcdrodova pravá (120-150/150-
ilW/IOOO) dá betonwého lcrie

bct,omváiKr;i?ni obruba pFrchcidova pravá ()20-150nia-;50/1000! do bnaiii

cena obyvklá dli i:enluj vcťtne ot>sli*y a (lofirawy mHlťriálu

n,03

Součet

. betonwá sjlnfcni ohniba (100/150/1000) do betDnovaho
iloze

beunwá silniim ohrufca (100/Z50/IOOS) do betorxnwho loz;

cena otoyvtili dle Leníků '.čťtné BbtlLihy a [loprBvy mateňilu

203-1,02

Soróat

]Ósazem utíradnlhc otyufamku bettuícwbo óotoieztietonu
]i boční operou
Oiazwi irfiradnihňobfubnihu betonovft-io i la)fw\ ti. od 50 <to 100 mm ; bťtonu prctróhotr". 11;flS t boOTÍ operou ; betonu ptcitéhc Ir. C 11/1;

fblndmka k .OUĎOTU f<n;

f. V cvnáfh jsou avoňťry ( nákhKty no w(ftr G zattenl s/iít ceincntowtl fnafwu.
2. V rťmkft nečtou lupoíwny Dďilady ne doiAioi DÍiTUtifMjiu; tiifa sv ocvnufi vw ip*Effikotí.
S. čdtt ictr fimahuSu:i tloisťl. ti lOOfmn (ze orťnlt Cťnou 9)6 99-Í>?T t. íWípodobTAníky, kro/nfky

míč obruby i dlirfe&frfdi koste*, kotaíoju fl2?- f.

1, DM

eho toíe

1, 010

1,030

207,060

207, 060

ZD7, 06D

903,000

231 ,&&

B2, 07

12S, 15

238, 61

tfe9°3, 41

11(>62;, 45

: IM K , 91606

Odméreno elektronicky v DWG
9DÍ

Souíet

ibctonová parková obruba (5Q/2QO/1000) do betonového
.

toíe

betonová parkowa obrjba (SOř200/1CXX]; dc betonového iDÍe

uina obyirtdi dle canihu vcatrF abiluhy a doprayir mdteriálu

wr 1, 01

903, 000

903,000

911, 030

912, 030

42, 59. 38&43, 3fii



916WI1Í1

: l;7 K ;gi-ioi

128 K . 91402

:12Í| K 91407

:130 K , 91406

131 K -91409

, 132; K 91451111;

133j K ;91406

114' >( XZ5

: 1351 K :X26

Soucei

Loit? pod obrubniTty, krajníky nebo obrut^ i dlaíebnich . -,-'-
kosech z betonu prostého m3 36, 900:
Lflfc podobrubnAy, l,r, ]n, ^ ^^ obf^ , d^,. t,"kt, ^,teh , tetoT p, Ktc*>n tr. C 1;/)S

"n'.i'°';-"n'2-°.1 ' 3. ;<10"
Soucfet

Montáž svislé dopravní inacky do vriikosti 1 ml objímkami
'na sloupek ndx) konzolu kus E. 000

^"..7 >w tipnul roit, "ii.a., ̂ "t.a, a, , u! .b]"^n " , |,^, ., " t"""
A>rminTfro k sovbwií cťn;
' *l'^rt-'""'°'°""*^~". '.*""'"""" "-* .. "..' .*-~.ll<> Tm<<" >, ̂ uTpflpnwnou minou konMruluf f.důupft, *onio(u, rioupj."
l. V rrniíťh wjstu, započteny náklady m;

c) dodáni inaítk, tytu se octwj; n. yKt,f,hsrí,

" ^s"'"'.'1'.'^*'"'"""1' 'T*° ""'"*" . "'Wl. torní. Iy>i, <, t";l """i<>Xro n. >t< s. nual Aupt"<;>i4U'<"i'"f u.,;,' mte',;""" """."" """'
^SSLTOS. "''"J','''°''"'"''"''". '"''<'''"T'*"°'wm7<J>dI^,
?irtSl";to"'^°1 >"""."''"T'"''"''s;';iu''<"'~>T P*..

i. ̂ nyml2tf>uďtprowo';FnfDmafttófnť,(ych(toFn,^-^j<7'-"'"~~ '""""*.'"'.'.
^ Iwttí?i^ 'yř°" ocr""J' "'"'"' '"Ito-'OSU ̂( *< Krtmmflfltóň . nfncproiiď,
" sss^"'"'"' °rt° '"".""'"' to>l">I*>"<>. U.k *,"""?>",,;" . .>>,"

iDZCVa

tcill obyvklá dle wnfku vtnre Dbsiuhy a dup, ^ rmitť-ltíu

,
D2C9b ~ '"" . - . -"..

OZC9b ......

cen* obj^Uá dlť cerH-kí vítíné obsluhy a dopraly matertalu
'DZA5b . . -

DZASfa

cwi obyvkli ďe ceiiliů wtínř obsluhy a (iopT ivy niaufiá.u

.
0; Bil ~ ~- - -

DZB1*

cena oběhla dle cenfcti vcecné abduhy a tíopravy miterialu
'DZE11

DZE13

^coia obyvtóa dle (.en*iů vcemi otsluhy a dopTaky nwtarlítu

Montáž stoupu dopravních značek tfetii ydo 3, 5 ms 
~ '

t>e tónovým základem a pattou
Atontáí sloupku dopramich maíek détky do 3, 5m(tohlin,Tu.w patky
fc^ndmto k sotiboru cm:

>. V ccnácti jsw zopoĚtfny l niíklody m:
a> vjflxpónl jamek s odhoiev vyfcoptu ng v,dá!tKst do J ffl.
b) ťlmtnfriouptu vcstae moníaie C dodávky ptastovfho vfťkn.

2 vi""ch '"\^Ial"aPoctenf'^^a^ no brtono^ý zaklad.'
'.',' '"S" -'.I""" ""'""' ' '"*'"* "" >""*>"" prllu l Uavvm <IU,S,"
^. V ctiuch rwjsou zoiwítrny nóklady na: ' -------'... ".'-"."

o) doitónf ďoupAu, tyto IF ocťftuji w sptdfiitoci
t; u>fc< . <<Urf 4t>i", >" " ^..", "^, ,"" ", ,",,^ ^, j,^"^,

2021,09

16S,!>I

kus

2, 000

2,000'

2,000

1, OOD

i, ooa

?, 000

1 350, 51

1 350, S1

1 1SĎ,51

1 350, 51'

93-4. 97

765, 1;

kus 7,000
i dopravní sloupek vč. pníluscnatv?
dopravní doupek ví prnliitenuvi

lim. <WU l. >..>! .i.nt lU.hyl <,">, """na, <.t,, uch>ú, |a.h,, . ritk.
:Atoncáí stojanu na kola ....... -. .. .... ^ ^ -"..:r_

>us 3, 000
Montáž itcjanu na kota

odhad ceny

'stoja.""akoi'a_uzafT'yl(atelny Pro 4 kota (tuš ; 3. 000
Stojan na kola uumykattlnv pro ̂  kola - -.

cena ob)M<lt dle cťnfků včítriť obalufiy B dopravy maLHiilu

W_- E)99: Přesun hmot HSV

K !997ř)15ll |vodor°ww doprava wif po suchu na vídátenost dul km 137,760

1402,45

986, 91

4363, )S-

ř1, 51

74 S78, 2;!

l 346, K

270f,<12

1 701,021

2 701,02

1 350, 51 i

934, 97

5 135,a4

^""'."1 " "'""° ̂ ". "'. '".'"."". to- ̂ . *y> ̂ . A-h..-"dí., >< A ,-í"
ra ?ťn;

'' c,'z^z'°°""'°"'' -' awT " "'""". '>">. "" ."wtly., 1 ^.rtM

'''s^sss.^s,'^^^':.'''"*': "".". '"""."""*""">.SÍÍ~l'^Sto^''to'top^''"p""'h'*''-"°';''*'';r'S';''::':";^"S-'--

1>1 K iin7311S19 '"PmkMÍkmu<xll, R,yn, Apn^,uí--^ ^ -2tl7,<o ,.,i
^^^^^. *°^^^'M'^'m-'~--^''^^^,^
.. ̂ ^ >>>' n "X- d>rm, ̂ >".", " ^" "i" ̂t^^,, ̂ "".",

^S^^==^r^^^^^."

?fi17, 15i

2 960, 73

1308?, 5-(;

l 808, 59
9851, 22

23 37}, 7^

l upouty 1 knr pro l hi

f36 K :?97221fl55

1.17, 76*19

Součet

Poptatck za utoíťmodp. Kiu z kamwín^fia skládce--- . '
Kskládkovné) : t :

f-n;.!-* u uloimf Bflvrtniho odpadu lu ilil.dcc-(iktídkc>né) zTZmmt/a"

2617,440

2617,440

137, 7t0! 135,CO 18604, 45;



P.Tpadr
Bdpadu i tototod" SOD-* Ociwi-icc ob;^''

l Cfrry wedffe VK-. *O'U "" i" P° ̂ .>ť'iif upre"', " , ^.., ^^,
; SFSi^w'1.''.'"^^"^;^;^-;;;^,,, a
; ̂ ^^;,"^^"^W^^'^;S°>S>0,,,,,,,^>.,
4 P.Toadnr drd-ni uo^bmhc wlpadu líc ď-f"" <f"sm "^'

PFeíun h(not pru pozcmni komufflXace s kri/tenn z kamew, ^ ^ 278, 228
Irwnalltickym betonavýTi nebo i-MĚnym

"->" u<,>1.^*.". W . "".".. T"[";k>" 1~""-" ."° '"-""'" *"""" '

n'^.>^?~^*>'"'<" ̂ -"".".>.">'"-'" .""°'"""°-

'140. K 07

. 1411 K !D10

: 142, tt GEO

D10 - VRN: Vedlejší ro2počtove náklady
tlíte

4,000

28,93

lcnoit do ;OC'

15855, 35:

36 979, 14

1 jakp^ll. délky obj^lu

i montáí, dftimntii, pr<noi

kpl 1,000, 20777,06

'Zamerrisuvwlíté

la; tůni itavcnfftí

Itrui^' lUlvtfiiíf . kůmpietni vybav

jdopTevnelnÍť^rató opa!třetl(

-^^S^-"U'-"~T-U^?'^''"''
'Geadetick* prtce pří výitavbé ___ _ ___!'+" . _. '--_ .. -- -

iracf po vfv. yfac ^ . . i . ^.

^'^,P^.ZT,<>-,..-.,'- ̂ .x- . ̂>hu -'-.-' . - .yu- "~ *. .°*>°-'"" "..""

99781,26
-634;Í, 'OTS"""''

W 777, 06 iVedte)il' výdaj

1&582,BOiVodlc)ŠÍ<fda]

D16-SO_103:S0103

^ M^ollzm"'J'^"a", a. ^.. >"-^"^-'...

730 053, 76

143 K l1it5^zn ' (n2bCT překážek v trase _ ____.
Fréa>v^ Ewného PaďM^lu nebo luytu E nalowiPi ni dttpr:
viEf<ySOmfp

pĎinánvta k tfuSKUV trn:
). Vcritifh Jaw =V>tW>V I "áu<lrf>f TO'

a; vodu pra cW.aieiu zaíiu frtzy,
itfOowinf frézwockh nástfújit,

;; ̂ ". 'iW"""""" -"ur ~ fe'>T pmiw>

"s^s^s^^^^^^s'^'^''"''SSSj^s:^=..-nl
. :?|i^^SSS"a'-"-
^s^^^^^^s^-tl"-
5 ^^.S^JS'^."^-"'.-""-" .'..".-. '.p

~,, í^^. ^, ^^y^-~'>'^"-^M
-S^S^^^s^s^s-sr

othrcntiv ostrůvky apoá.

w <m,90

^ 5K.K. ".<° "_"'..>__ _ ,
tííkítí^lA. m*7"1 m2 b< l"""'"-.. ". I'"*° .''""'"""'*" "'1 °~1""

5M,B50

Mr<, fl5C

mí ; 564, 650

564, a5tt

564,850

545,000

.Odměřeno elektronicky v GW&

564, &5

Součet __ _ __ -__-.-, -.-.-,-
-',MÍtnnml poffidu [>ípmW)^3 l^iiinmn drceného

l*, i t ;iiii(mz<.Rl ln>um _ _ _ . _ _ - - - -
Odlvr. niniÍ-ulll r pír m -i . "T"" d"m>° " .X""'
.Odfnéreno eiektronicky v DWG

5M,85

Součet __ , _. - - - -_-

,<i' ITwniniilI - [apnupi. m^alCTAra"""1"' .. , ^^^. J, "?
'Ůpr^pí^ ̂ ttwtócli dilnk v rir rt iriim li<al"fch w ihutnenim
ftoimimkokuiubor"""- , . . .. _._,
1"CW> Ihu^^m ̂ y um^ ̂ rfť<("'?'.mfry Ih""wm- .--,.^-1---^-^"m.-h Bloch

ísss^^=í"s's=::s'-
. ^^^^;^s;s^^"s:^^,,>
Í í^ ",u"p;";>;.Sí>S'"f'°<'A>" >>-'.>(>>.<<.]. ".>" '" ". "°'
,. !y^^'^^~m'Kt'x. ;^.?y^s,^^. !'.,''^^'iSSwTaC'"'"'-T';"'".""':^"":.̂ ''T''"'"^''
.sss^^^i^^" --h
~,^?^s^^^^-l'-!w'

oTzfwwkowttuktí kataloy S7Z-1 ttomunlkfl" pornmi a frfittr.

Í7. 91

15, 49

11 .(13.461

1442, 051

.OAncreno elektronicky v CAVG

545
Součet

D17 . 0055: Komunikace _____ _ - - -

~wVfrM nW.̂  |>ywppH>dntolld>mtK>>>l. k, m<<CT<. >. l>Omm , n, :^
Vff^p přvoánivi hnibym tezfnýin kacrcnhfem - ti. 100 iwi

545,000

S'15, 000

39, 700 123, 7Í

12851,68
1;851,6B!



.Odrnéřeno elektronicky v DW&

39,7

Souicl

,. oosr Kon>unlk>K,.StHta-_rimko>_<naba(^|x, ieie_*m>ozJly)^
"-17°. ;."";-;.""''~li.̂ ,M.<l^<aÍit<átt^°B>7TOm __ _ >;

."-K J64B51H3.R1

148 K ^&48Élin. R<

: 149] K :5WI^211

39, 700

19,700

Í-45, 000 104, (>

316 467, 82
M 729, 05

m;

545,000

54t), 000

S4S. OOÚ

545,000

MS,000

ml S45. 0(B

131, 1^

170, 1 Z

71 535,f

9; 715,40<

potfrtod "^t^°ďrtó^DB ti 1TD T"1
"pBdUad W itéikodrté íCC ti 170 Tím

.Otiméřeno eldtirofncky v DWO

545

Součet

podklad w sttírtwdró ÍDA ti 200 mm
Podklad re stérkodnr ÍOA tí 200 fim
.Odmcfeoo dektronickif v DWG
545

iKtat>CTT(M"*wédtoit)y-k(miunftadpT <>pwití ""m . 
m2 545.0)0 ! 

_------ 
- - - .-.,.

- -

'^wn, < pl>>JMití_ _ __. --_ ̂ "-, _^7, _, ." ", """^ í. ""MÍ. i<<h. >A.-dT<><: i_K"'' . .vpln"'1" ".'' *""""
^ S^^^^r?r^^^=s^s^s^--!

fcuiiífDkuh loubori/^n^^ ^^ ^^^^ ^^.^ ^^^^ ̂  p^" , ^nťho (vunj, aiKpfnBB^m:si^^^^:'^sí^^::!ns;:;^'a'
^.ÍMK~l>tM>_>^'^^^ y" M, . > Od... -'>'> .> .*;; ."'.

.^J^^^y-^^^^^^-'^'^
Watní \ie ddlwStmt u plochy
a)do l(>'"; vevyfíJ*,
ĎJpřnfOOdoWffiÍ wvý"2*.
'"'" .'°"'L''"Í"il, '<" -l T ., Br&il. r<"^ >>.""." "'. "' "''""* "4. ČOK (Oáť pf"*^'" t<auítku 40 m?".'>c'FU;'.̂ r
'tei^hdolíi^W mm ttaiAty pariUod" "to Iris.

150' K 59611

Odtróřero elektronicky v DWů
M6

Součet _ _ - - -

, u"to. i dluh. (t>n> pn-rlril . miMllX llttol
rf"'k". 'dlula-luminmdml . <>I>!'m !>.)
"n, .lykli *< ..">" -i""' °b"'*> . d>r"v '""*'"'"
545*1, 01

Součet

D8-009: Ostatní konstrukce > práce ̂ ___^^^^ ^
,. "^wSiit"'~~l;fi<"""tá")">" <>e>'-°<w.N<i<ii>~<^ ̂  ^ ^ ^^
K "^","_ .^.^"."^^^^M. t. ^U,,,.. .>*>'""""

Poznán*a k swboru cťn:
7.T>^ch J>u upořttoy l róktorfy m ^orř<-bu <'<^.

Odměřeno elťktronicky V DWG
25

Součet ... .

;oi<tm.. >>cn. ><-yn. l. l."<"~""luv>UI""'k°° _ "
aloím <<i'í ipln imr I"""" "r"T1' -"'*°1'
Cnna otwyktá pro UftiHlowé oíetre"i spáry

.OAněfeno ctektronirty v DWG

25
Součet :

, Ouim<li. lCT<>*"l>teteu"'Tél'°'t°i"*°sb°°" ! "i
', operou do i(áe 7 betonu pfoslcha

. 152 K 9(9111221. 11

545,000

545,000

m2 550, -<W)

550, 450

550,450

25.000

15, 000

15, 000

25, 000,

15,000

25, 000

173,^9 q?i "?7, 57

39,07.

'i06918, 08
976, 75^

67.53 1 6flB,>;

185.S4 41 tí>a, i9'

1S3' K 'S1é13U1l
223, 500 T3-".

^^^^^^. ^^^^-^^-". "..'^
'Oiwi<dÍNai>>tt°bTub^brtonúwt" SB rffrenim t<1"'' ' w'nm''
do'io> i betonu p>iortch& ttía m-Íky

"^^:S^^S?H. '^S?'^^^^^>~':
' :^^^;S^S^22S:°^^^ "="-.'
^^^iss^"-""'""""'ap°d
',. "ss^:^^^-=:lu. - .. "."' .. v'w'

.Odmřreno ctektronkky v OWG
25<19B,5

.
teuim dWM >bmta .. )<!d<á 11SO/ISOÍIOOOI *>

. 1Mi ft 91602 'betOTWvéholDie , _ -. . . ..
'S^ÍMň. ^ "Iri^. |ISO"i<'.MI < t~<"r"
cm. Bb^iU dll, cmltó <<t<f oU'*> . "I-> T"ria"
IS'1, 03

Součet . . . . - .. i,
lt<, un>-is<>W <*".>. 1'°°"""°°°""''""""*'"'

.
155 K . 91605 'toze . - .

h._i dlr. inl. b-ut. IW>2>"<>>1 * U"""l'° lT
cm. onyui <. f>" .i<> >u'i*> . WV -°'d'"'

kus

113, 500

223,500

Z5JSO:

Í5. 750

25.750

kui trn.m

Bl>07

Sl,07.

2 113, 10

16 616,71



:l57 K 914111111

201Í. 470

20;, -47C

m3 13, 410:

, j pnméhí-tr C 12/15

13, 410

13,410

kuí ; 6, 000,

19B, 5'1,02

Součet

Loiře pod obrubníky, krajmky nebo obruby i álaiebnkh
kostfk z betonu prostého

Lote pod obrubníky, knjnr-ty nebe obrioy ' dlan-bnicti kiistek i betufi,
223, 5*0. 3*0,2

Sou tet

'Montáž svnlé doprami pjnaEky dá velikostí 1 m2 objímkami
M sloupek .nebo liioniolu
MuntAi iviité dci^a^ značky látíarir. vriiunti *- 1 r"2 ob,>.il^li ia llotipťy r^ konwiy
Poiaámka k wubwti rrn; ...
7v7cnfch jsou upcctťny J wikln^ f" montdř iroí*t w-ftw upímcwcřhc rot^dlu na přfdem

pnprmvnou nwwu koretruiicl (sloupek, komolu. sloufi).
l. V cfnnth nt^ou lefioitíttf ndkfody iw:

o)iíwloríi'ioíek, tytoít<x*iv]ívtSf>tdfíkwV. . . . ... ____;
b) na montdí u dsASvku ocflinýcfl miných toiMfraííí - rioupků. konio/^ryto st oceňuji "námi

mubwu cen 91-( S> AtonřAE llMipku o ?M >t UantiS kmnof o ndTtowů.
(J náffry, tyto t otťnují jut? prdc* Pít/přTriufnyml "námi kflfofosu S>-7UVíti^
ď) rutoiťnfo oWliew kýksipku. tytó se ocfiu/i cenoml <ut) A O) falffllosu TOO-J Z>mm pra'-,..

J. Ceny nrlie potiňt pra csaiem a imníál sylílyctl doprilvmth inafak.
oj iwffťfnýrii, tyto >f ocťAuJi cťnuml kůřatoju 2 ( W Rtktromonrdíť - lllmproud,
ni yptTwcft na l<w<ri>, "tbo lpfnii;fflcfi konEiruitcrch moucich v)f* tnoitk, tyto ;f i

2021,09

168, 30

;7 103, S2.

1 009, &0

eňujr

15S K '91401

159 K :>1403

;16&: K 91409

,
1é1; K 9)<i>1111?

2,000

2.000

2,000

(nďhfduafní.

|DZC9a

OZCSa

ema obyrktii dle rwlků 'fcetnť nbillAy a doprsv^ materiálu

;MC9b
DZCTh

fena obvykla lile ceníku rtetró obltuř. y B dopravv inateriálu

'DZ El 3

DZE1Í

ema cb^-vkla dx cmfku "eu* o^-my > *>PravV mitcrialu

iMonCaí liwpku dopravnfch značek dďky do 3, 5 m i \ ]uK ̂  4.000
l betonmýni základem a patkou ... _.. ' -:
Uontairioupku dopravních insi. ^ délky do 3,5 m Ai nliniuró pntky
ftenomto k toutoni cen:

l. V fenách jíou lapoitvny i wtíady na:
aj y^fcopanf Janwlt t odho;*m vykopla; m vrdolenoTt ifo J "i,
b)osaisitísíoupktt'<íetni mwtáicctilwSávkfptastcwfwfckc,

2. V etnach -fffl Jtou řivořlwy < ndkfarf^no bf tónový lAf od.
J. V tcmch ) 11; }*or zapocrtny < niiklaďť ne hlfmtowu palki; l bftofwy" "il<íadem.
.<. V emách ntfsm isipoÍteny nÍKlady na:

a) doatím sfoupku. tyto w ocaiíuj; ve speEi/itůtl _ . ^. _. _, _".
bťfvlaítníaoifdhrnivikopKu, fyro > "."tuji íťnam ůu.rlAOl totpfo?ufi00-( Zefnn.-prau.

1 350, 51;

< 350, 51

934.97

765. 12

1 701, 0;

Z 701, 02'

1 &69,94|

3 060,-tó i

16!' K ;<1406 dopravní stoiipťk ve, pnsLuicnstvi kus
dopramii >touptk ve. pi iriiisenstvi

cena obyvkla dte ceníků víatiw nbiljhy > ctopravy ir^třrialu riitné uchytil, putky,

4, 000 1 402,45

D9 - 099: Přesun hmot HSV _ ____. _.. - __ -- -

163' K ÍW7211511 Vodůiwnádopravasutipoíuchunsndálenostdol km L | .<1&,859 71>1*1
Vnda^ doprava "^nctoo^iranychhirol^t- ^ siořenim a hrubím urovnin. i", ̂  ináalcnort do 1 lun
PoimCTťfl t lOiiboru cm;
1. Ceny nc\ze l>vfíc pro mdbrornou dop.-w" po řfiumcf, po xxtf nfbo ntotřvykli/wl tBpftlvnifni
proetfvdky . .

í. 'je. l, aaikifir<lvmvlFV! fifowdlifVvnwdoi>awprtkáika, Firok<er'w!emtwpftltíSdoCwmft
tyfaoumm'hnuty l jtiiwhe, olwykléhs doprovwho pmtfedku na Jiný, octorj* " Mto fowná ífcpfT ^
kviilffa ústku soinmtatně.

5609,BO

1%576,](
29809. 59

1fr<! K 997211519 Pffplatek ZKD 1 km u vodorcwné doprava íut)
Vodorovnn dc<ir.tiii tuti nebo yybouTanych hmot sulf >tlaiEnť

l i 7 920, 321 70 T1B. 47

hrubým Ji<i> .dílenwt Příplatek li cent za kaídy dálit i zapooity 1 kn pfes 1 km

ROTiwnto k iouboru cen: ......
("Ceny nriiť použit pře >cA)n>vT itopravu po irlCTRicf. po wďc nebo nfobvykt^l oopT">ni)

pfUStřťďi^. ....,..,
l, 'Jf-tl na dopTcrm ttrdlt pro wdomvnou dopnaw pfťtiuto, pro ktffw jr nutn> prtklodirf wť

vybourané hmoty l ;ťdnohc otivylcleho doprwnihv pmtrr-edkij fia jiný, ocrfíujf ir tůtó (wwnii A)pr:
tofdťm (iífku tamfUtamt,

165 K 997221845

416. ?5yi9

SOUÉtí

Poplatc-kai ultdeni odpadu Z bífaltových povrchů na
, ridídce (skládkcvné)

7920, 321

7S20. 3Z1

72, 301 I;4, éfe 9013,(M

Doplatek ra uloíen' itavebnitw odp.iáu n* tkládcr (sklídkuynél 7 ufaliovýc1! pavrtíiu

teínamto k souboru cín;
r. Ceny uwden^ v saubcťLf celí tzr po itohodí upfr^t,
2. Uivitni odpadů nruv*Mných v rubeni ̂ n se octňuje indMduúíní.
l. V wnaA /e inpoňrón popfatťk u utlmtónf o^xidu ďe t&^ma "5/?<" 5^
4. Připadne Awri stavtitnihd aifsiiu jn. ot^tt cínamf uiAoru red 997 00. 60 DfCtlv i/iTwbmbo

aiSpadi} l kdtďosu SOO É Ocmofkf ab)fkcit

1&6 K 997121855
Poplatek za utoíenf o<t>adu Z kameniva na skladce

; (AtádkDvné) ..........
Poplatek ía ulorani tta'ffibn'Ťx> o<4>ailj na sltródťc ťlklsdkovníl T kament

344, 558 135, 05 4é 532, 56!



K 998Z23011

ftalnáfntů i niutioru um;

' tw tlvedvnf v TAwu cm ize po dvfwdi iprflvft.
. ulw"r.°d;x'duwu <<P"t"'f"/rauiufucrfiifOfťn.;;ťiiTOIfiricfuclnř.

vcmichítIíll>oc't'"lPoftl<lt^^iikló<lónicdfioi3udítldk!iiv: ffiI/řOOlsb.
f. P^fudw cfr;, n, itawbmto odpadu lze ocrnif crnomf routorL cťn 99^ DO.A3 [Vfrni rtwí

otlpedu z karohgti SOO-t Ďtiw'fít objtkíů.

iFfwun hrnot pro p3 zť<nm- koinuniftacc s krytefn dlařděným t tís. 371 81. 25

Pftx-in hmnt p, o po^"in, k^un^ce s knrtí-n, <tlMde"y-.. ̂ pramf ndaler^t do 200 ÍT- cokoli. ()e(ky-DbjcJ<cL

16E; K 07

169; K DIO

; 170; K 'GEO

010 - VRN: Vedlejší rozpočtové nákiady
.4, 000

0, 500

7019, 74

10 777. 06

tZaňzenťitaveniíté
2f řízeni itavenfíte

Zaň-wii <t>wrwíte . komplBtm ^bawniffionta;, dwnwtAÍ, OIOTO/

[rfopramé fnřenyfslte opatřeni'
doprwró wareínró opatřeni

,
?'"'". .".""' " ?";"'!" ". "il'ro"'"""' .'.*. ._T. olt"<nuu n, zikM [>.*, 7á1, >>M,u<^iu</
IGN.Wck. prtc. pn.purt. ;/ -->p| , ^ ^KUl. K,
Eiwdťtické práce při ^řttavbě

P~Ik>, >, ̂ <.u, . ^J,-j "". ̂  ^^ , p"^, ̂ "^, , ̂  ^^ ^^ ̂  nw^^i , "id"

10 492, 7Í

46 258, 89
;B 078. 96  'uTtt'"1''

10 }8S,S3 Vedlejší výdaj

7791, ^0 Vedlejší výdaj

D19-50_1(M:S0104

f71 K 11315^1233, V1

17!j K ^1310722-j

1 1+4. 900

1 1+4, 900

m3 1 144, 900:

D2 - 001: Zemm" práce
[Fréztwáni tívfčnáho krytu UéOmmpiuh i 2 m pí do 10W
[mZbeipřekáíekvtrase ' ' - -'- mi 1144,900'

Frcwváni živičného krvlu ti éO mm pruh i; m pí dá 1000 ni; bez |y<.kazel< vyase
Cena ohwykii . přepnťot pnnróru vThK.dcn k tloijílrf kryu
'OdméFeno elehtronicky v DWG
1)44,9

Součet

iOdyraocnf podkladu pí prníoó mi z'hamenwa drcewho -
:tt 400 mm

°SS: "'":'°^°. *y° "'"".""r^ ". .u.".. -nu. ".. ,t, 2Il ̂  ^b. , u","
l kameniva hrubého drceneha, o ti, vritvy PTBE 300 do 400 m(Ti
ftsndmto k swbwv čr a:

'' f°TO'bu""Ihtwska ""uiltvl se wa'^ fc"da "u^tlť oAtranoxinfl pfoťho Ir^ti/ nrte
potíiiaAfjfr^ťfto druhu umutotfrf. OifctroA,;,.i( " nřtofJk vrirtv wo^yf>J<^7^dTHfw
vr^iiy se ixsnu}'! kaíiSá samcctalni. ' ----'

3r ll^h"""'"ch"" il° CT;-'K?U "ny urc('';>' Pro "'"' ̂ tr°'wn) podtlddu nrto fcrytu, u,
vftskh nei50m2f>v odsrranffif itrojní.

J. Crry

°J :/"; ° ;"". '""° :'"."""""'."" ".""i" l P" K*""*" ?<*'.<-M
tuIeAF^OP"f;<''íkvár^' stwkyftťtw r "^^rtl.Tty <nn'm'ných l^fn.

u;"" """. ."6.'. ° ."" . ."" " ."" ". f"f" P"><tm.,"'i>dU<>I "l"
tu a zemin stabllfzcwjnycti wpneni,

" í'". ''_""','"" ?."" ""? d -T' i" mn i w <tm>tn, Mri d"-"|k>
''". i""T''" ". . '*"">' """*> ."'"]<< * nm. >.<T;ly';, l>p<*Mi;', ';';;", l.
*Cflůfi);ovBnycti cemtiitfm.

i s. ssr"""'"' ""*1""_'>" ">u <fnnw> axřw, ' miniy -l. .>.>.
!'S!5;^'j;^'w^'"m'~m""i!m^'^'''^^^
'' ÍS"?-'"'S'-?'?"'W~"°*"°""""'" ">''*> Pt>> t.<<>>i< ̂1" ,M;""> ̂j>|.<I

.
~2.S?^:,SL\"~""^T:'"'>"''.. '."" .'.-í"'*:k'''a"?<^^>^;^^'.T^ř;rii'""l^ww* . rtwibs'"'?l;'>T"'""<'''''"^X

'. '*,?.sy^^'^. m'M""M'l'"P'^l^~''^i'^~^. '^!a'., "S.'''
" " . 734ílf<xeiwíe cenami souborů cm 997 22-) Vadormná Ayrovo tuti.

B. Crny-714. . -719 . a-7Z4. wtze pmiSt pro odltjvniíri podkladu w^kivtifmownm.

30, 1J

1 482580, 14
111720,62

34 495,8*

.<5,CX- 51 566, 30;

daprwnf pfouredťd v pfoic jcdnoilíw pf<H, ;oo mi

... l ^7;.. :-:
f73i K ;t71101103

'Odměreno elektronicky v ĎWG
1144,9

Součet
1 144,900

1 144,900
[Ulůéem' typaniny i bomin siiudrir^ch do natypu ihutnenydh.--.'
jcto100<PS " ' m3 : 36,920 38.47

S=S*SS?^ 'S^S^^SS^SÍ^ . - ""- ..."" - "". """.á....^
1 420,31



174 K 18110230Z

Pozndinta; A Buioru trn:

1. Cmy lit pouilt f pro swnitty cdfblrůni l rctd. pfv hlwíinv apod.
l. CBwu?0-f)01 <2f použít i pro-

ai nfiprastfrni ibylefn vfkňpu fía miifc pii aíiypu jam a rýti pro podzťm; wdfni o lúffiu pfo

poázfmns wdenf; toto uwoiifvi K urťl f mi ufmřncfiC výfcůptu. nwrenéto v fotrt^n itowi,
bj uloitnl výfcopku do náiypů pod votiau,

3. í. rnytit pouřff l prp ulDtínl lyisanliiy s pfriirpíanj/m ihulnrnim na trrtlté skiádfy, do kúfyt
nwArfřfi o do proWubni Mnrnu.

4, Cenil 10-( fJI IlťpfluÍlr l pro utlddtfró qponfny ; hornin nťiourfrí-^rh f muiirirt/cb sfxvltiňt bsi
aioliKVtf Jsjldl rcatřfdim.

S. CtíTf lili a -lili tzs pouítt jen řťhd|f, ftsttíív obfvm nÉsypů, ocvnavanyth tťmfto c<nomfi
mffrny poďf uitanownf í(. 3S71 VIfolitcnych podmfnelt katoloyi nepfesihnf TQOOOC mlfiuroíyfktu,
Uaiyy, jejíchí touctt Olympu p/étdhnr 100 000 mJ no cĎ^rótu, M ocrni fndMduďnť.

i. Cefly JMU urícny pro míro íhutním uriTfmxiprqřrtttm:
ajprociny -)i0( oř-IfOS vKv);slťifltuikouÍkyP S,
éjpro Cťny-l T M o-im relctlvnÍulftilostiWi,
t)prac<ir/ -f Til a-IÍll itonovenim technolosie.

7. Ceny nrlze poufft;
a) pro uloSrnf qpaniny tío hntí; ďdďřni RttfiMní qpdnfny do hnújf m ocení//* cfnaini uauboru

cm )71 ufoífm nftfidfnýcfi typonfn dofyáíJ íuffA03i pnpodnt1 MfWvym) nofnwtliy podlť /ártfA
31.

b) pns utoiťfd Etpflnfny do ochfannycfi valil nrlx> fnfi J>jkh části, jejifhi ífřlo jf mťirii tiťj J
jn. Toto uloítni n at*nuj* unomftouboru c>n 173 fff-H Obqip Oibj'fkfú.

&. Cena Íl^-H^f nvptati p/v vlv^erň vykopkfi nebo arnice pří v^opávtích pro poArm/w wdrrt! podr/
tmgoy výkopu, l frihof ty/ t)hcpfft ifateín n to onf ťrhdý, jrrtlttf if výkspffi po vjrfioifol T
vylscpStě na pmreh ů>ml )tM dáli pfcmhtujt no h/oma<t/ . podél vyhopu.

9, řtomirxunl wudrifiýmj *> roiurrrfji (afuwr horniny, u nk/ii íilnoftm ptvnctíf/rou fnofffiuliirni o
themlcke vaity míli iůsttctml horniny. Jrf> o řwnlny, kfť/é ^>u ífhopny pliKtďkých dífwTtiaci.

TO. Hornlnomt ntioudrinyml <* mnunt/ř fwrwny, u nichř Wamim iďnytm pwiwttf vf řmyfcu ^t pcur
třem ft>si jvoaatiivpnl oMitrnyml pcvnynť iástíccirri hor/ifny.

If. MDrnjnomi itptymf sr miumřji honnnylll, ikupiny podle ̂ SW 72 IOOÍK irn>m do 1?S nnn.
Mnti&řv) zrn n<ikostipřes f 15 min můřť byt aefv/it 5 Sotjťtnu.

f2^ MoTfrfffami kíinwrffým^ M rozu/nťjf fiesúnúíení úístt^cvlté búrruny ska/iw ca ̂ p^e if zrny pwj ÍÍ5
mm. AlfxAM an Mřdtíuti pru 115 mm muri byt vy3? ntí S K objemu.

fj. Ctný pni uložtnl wsMSríiych hsrnln !2< pouf?ř. jťitírřť je/lch pňroieno iifhAart pfí ultldddni
do ndsvoií nvrtt ^ff] neí 3 S ODrtmoiiii v/frAoin' d/e rkouán/ Pí na npffrftAovDnv fnořťrftíf, Jf-ll

'Odmérano tíektrwfchy v OWC

36,92 36, 920

Součet 36, 920

lUpravn pláne v zářezech se zhutninim ; mZ 1 060,900

Úpí  d planěna ila>bách dálric v zB'CMch mfw> riuilnlch >e ihutnénim

Aiznamta k touficru í>n:

f. CpnystvhutMTútnJsůi/uffenypfwsvchiryiTtÍTyztwtnřr^,
2. Ctný fO-;3C), 10-1101, W-130! a 20-Í30S jjw určeny pro mavnáiv nwi vliownicb plcth

vodcrovrych ntbo vitkionu do (;5 pod iprvnfnfplafA^atóhokoílv druhu. pod humLttawínf. ítrnováno
dále pffdepÍK-tl prsleltt wwmání pláně ijtnťto iiůvoáu.

3. Cíftú 10-330Í)t ufčfttapfs vyptnvní y^enrjiov ^Tff/iUĚfn xáraiti vhornínóch 5, tí o 7.
4. Ceny naplatí pni zhutniti! padtoíí pod ndaypy; tatti zhutnili st ocemjt ctiwa řfl W 1101

Zhutnili pwlioE pod naw-
S. C<nf ntpfot) pro unovnonf tavit (bvrsm) tířky dc J m prsrvsiljictch svehy, pro unTfniinf ďfta

prrkepa pm Jalsaukollv Jejich íiřfcu; tato unwndnf wocffluj? crnaml louboru íen ti; . D-n
SvahúHřni intílych svahů do ptojektifnifvch profilu A 01 (chotě katalosit.

A. Ufwnám ptach w sktonu fffes 1:5 fTvuhowíTtj se offfrftí/ť ťfnau TIJ ^&-Ttóť Í^c^rórtl frvujyťh
simhů do pmfrlitmBivyth firof\{ti, řáirt A Of tohoto luirófogu.

7. V^pffrfm pretlfubni vAornfniÍíh tf. 5, 6, B 7bftonfm orbo lAibiffzaíi M ocaňujr cxuntf ňfcH 4
OT Změní konstnliid katatoyu 811-1 XorTurrikncc pvicnviía IrtStt.

15, 49 16433, 14'

175; K 1181301102 m2

1060, 900

1 060, 9(10

159, 040^ 34. 94

.Odméřeno elektronicky v PWG
1060.9

Součet

iRoípT OTtTCTUomfce ti vrstvy clo 15D mm pldtí 500 m2

iroviné nebo ve svahu do 1:5
Rozproitrcní B urovnáni ornice v rovinéiiťbo w E/ahi. dttonu do 1 : 5 prfiouviité plose do 503 ml, ti. vntvy pm 103 do 190 mm

ft^Trtri/nlca k votstwiv c^n;

f. V tenf JIDU iapoíř?ny l nď;)^ fw pKpavlnf iiutnf pmfitstínS hromad nebo dacoinyvh rtdddťk no
miifů ipořrefey > idďencstí db Í3 m.

;. Vane nrftou jopoťrťny náklmiy naiístóni orn(c<; toto ristónl i> actflujf c>nomf KxjbňLru Ctfn
)21 fO-ffÍrJnurfiornfCť.

3. flKpadné fMxlddom omice, rmuvuloitl ipoin. i. J w oorfu/ť crnemf toutnru ten 167 tO-fl
Wotíaddm, íkíúdnni a překlorioní wulrWe/K) vykopku nrto ivponlnf.

4. Jsw-11 hnMnady nebo dolafné sktúdliy arnhe uwbtínypodf* projtfttu w vzdá\cnoslf přel ID mou
řnitfil spetfetv, ácefsijcsc jrfí pfcmisleiw cenwní touboru CM tSÍ. 0-). Vodpivvnf pfvmtstřnf
výkoptu, přiitml> vidatvnsst 30 n, uvedená v pofiisu čsn, neodeílcá.

55S6,86i

17é: K 181411131

Odměřeno elektronicky v DWG
159. 04

SouEct

Založení parkového travríku vyséván plochy tío 1000 m2 v
fm\r\ě a ve ívahu do 1:5

m2

159, 040

1S9, 040

159.CWO

Z-doienf u-ávnku na p0<ie prederp pnpfavené ploct))f do 1000 [n2 vvsevrm ycetnc utaicni parkenflíha

ftiznamfca k souboru Cín;
1. V f-vnách iyou sapwtvny i nálíladynapokmfiu, rvsíolfrv a ÍMÍVOZ wípadtí do 20 ttm íe tíaffním.
Í V wnnch -tról m -1)6^ nrjsou zapKltiTy l ndtltri^nfl Mtraviiowci texrilfl.

l. V cttiách irjsau xapoilttjy nákíody na;
a) ftfiprttm pSd^,
b) trávili tťmťno, tylo ráMaify se oceKufl wipťrf/fkod,
c; vfflístt B icrówiní; tytu prófť ic ottAl^ wnomf fdlff COÍ toiiborů ctil 135 SO 43 Vypltll a

ISSaO-43 ZttliB rostlin vodou.
d)írwn6ni ttfinu, tvtPprúcexocrňuflloubDrewtn 131 ). -.. Woind ůprero třfťnu.

12, 44 1 'í. '>, ^,

inÉ FKfcc na svahu do 1:5

177 K 00572410 Osivo smcs travní parko/a

O^TVÍI ^ftici í.^atfT< ^^ová

2, 38<J

D20 - 005j: Komunikace - Stezka - asfaltový beton (s pojezedCTn vozidly)
K :5M66f11!,R1 ;Podklad ze ítérkodrtě SDAtí200mín [n2 \ 060.900

Podklad M itertiodrte ÍOA tt ZOO mm

131, 2-1

677 205, 26
139233, 5;:



56S13S1;t.R1

573;111f1. Vt

5^134121

'Odměřeno elektrynt^. y " QWG
)0<SŮ,9

Součet

Podl-tac? Tf> itérkodrtc Š&B U 170 mm
PodklAťl le slťfliodte ÍD6 r 170 mm

Odměřeno clcktronx-kv v DWG
974.5

Součet

[Pcstnk ži-vicny infiltracni i fw.ypem z a.. f,, itu mroi. tw 1
|((j/m2

htfkil.K,y"MI,<",, "lrt. <"i,h>">^">.""^",. ^"",, "^^
iAriattiwy beEofivritvapodkladni ACP 16 * (obatwané
k>mefljv<>oitS)tl50mmip(:<>3m i m2
Asfflltový beton wtíva podkladní *CP It . (obalcvaoé kai- n'tvo OKS) tí 50 i
^ottřitt avičný spotovaci z asfaltuj množrtví do 0. 10
;kS/m2

p°>tRk ihl v'c"V ipn)ovaď l asfaltu v mno&cvfdo 0. 10 kg/'n2

jAsfaltový beton vntve obruwa ACO 11 (A6S) tř. Í'ÍÍ-40 mm
i> pres Jmi netnodifikovaného arfaltu

tó^twy beto^ vrstva obnjmi *C& 11 (ABS] s ,uw!i>i:^m . ic7hut.
hiíawnka k routioru trn:

1. CSWEt()J10a. [/)ffpouirit^, ^cO)rpú^f( Ji ̂  ÍO mm.

m;

m;

m2

l ( 0, 9CU

1 060, WO

S7<l, 50(f

^^, i)0(i

"T'4, 500

97-<, 500

97-<, 500
l

t pm 3 in

974, 500

m; 974, 500

1CK, tí?

10,26

139, 06;

S. 25

199, 37

^ nenodfritovaného ufaltu v pnAu uřky přel 3 m ti".

10) 435, 7>

<Ů017.8t

223218,97.

9014. 13

fM;8é,íi7]
l, púauit, fmU. 40inm

D8^ POT: OstatoÍ konstrukce a práce
IX K 1>>735. 1; \^wl^v aWmt^p, ^Haa, aaf^---^

Řezáni nAvaJfcho řfvťntíio krytu nebil poOkladu híoLbÍ^přMM do 'DO,
fíaznámka k soutxuv cen:

l. Vcewch jseu lapocteny l asklwfy no spctfftw wxfy.

Odměřeno etektroinkky v DWG

f9,4

Součet

185; K :919121;21.Rf jOsetrem- itycné spáry trvale pružnou asfattmou zálnkou
Oíetfcni rtyčne spyy tr, a<e prtimou aifaÍtoroiTiaUAou"
Cena obvolá pro certifiltonii; cneu'mf ipáry
Odmófcno elektronicky v DWG
41

Součet

i9,400

1>, -400

19, 400

..2,030

39, 07
26-1°16.>5

7i7.%

6ř, *>3 2 836, 26

t6ť K :916-tl1;)3 ^Oiazcnj stlničniho obfubfiíku betonového sioiatého i boční
jttwrou do tore i betonu pnrtáho

42,000

<2, 000

m . 568, 000: 185, 5^

INJ K 91605

^S'?.*'^^^'SS"' .-""- . ̂ - . >'.".". "- - ^ <,]...>. ,̂ , ".
ft>InámAp k touboru cťn;

.

"'^h^{nl<n"'h afrrLr')mtó írfarycft; ito^fiť/i jsou zapo/ttrv-
SS S S ?: ?m.';,t".'?to;. 'l""' "' *>""."" >;... '<.. n. > .11> <>,

, 
^^^^SS^5S^ft m;;:;^MSS;^"'

'. ^ss^s^s;^^"--" "".. ""-. >"
3. V cewh nrpou uipoctny nát(o^ n, *ď,rf obruíimtii, (ytó " o^ňuj! w iperi/itcd.

Odměřeno el&ktronicky v DWů
568

Součet

fbeton<w íflnfcní abniba (100/ZSO/-100Ú) do-betonoyého

105386, 72'

i 7 betonu pi wtrřm tf. C 11/15.

18S| K ;91699n;f

K |914111ft1

^tóře

tM.wmi tílrttnj obruba (100/250/10001 do betonwétBToa--
568*1, 01

cenaobyykti de ccriku wrtne obsiuhy a dofyavy mdLpi iilu
Součet

jLcíc pod obnAnfky, kraj7r^nebo obn^; (jiaiefanich
[kostek ; twtonu prostého

568, 000

5&8, 000

ttus : 573, tóO

m3

573,680

173, 680

.w. ceo'

L.> W .hU. t,, Inhl, ̂ h, olH^, -il".b".hk"u, T,-^;";-""^"-^,^-
5É8'0. 3-0.2

souin "~ M.°'°
t*>lti> mile dlllnml Tcky <k, wlíana i ml M>imk<n.i ;' ~'~"
![*a sloupek nebo kotiidu kus 6. 000

'to. 1>B. <V>, lTOk, ">l. t" <-><, ", >, !<,b].*.";n;>",t, "t. 'i""|, -"
floiBdnAfl k awbwtí ťen;

;. ̂ "^s^s^s-i-;;'"-'-^'"-*-
Z, V cenách ne]tw zapařtrny náktaiiy w:

o doddnf ínacti;, tyta se onmj: vt tfifcifjktKi,
''^,T"'?_'.'''dí*'°"'""'''~>E"''>"'>°''i<**i, >. ><>i, ^", ^",,,. ^,^ ".to" T '" IItoM; ;<t>,7r>KM">,Mt<S7; SSiw " °""u< """'
^i'?.W^S^. 'mlKV^.'^^'^u''^'"''''i<"'n.
"J"'S''. °°S'""''*"'"'. w" °"~" T'"'"N<>-i'?<.;"'a:>";'^m, i >*,

l. c<>~;>md<nu>m,,",<iiri,i"'i, """;"u;';";rt~'"'~'"~'^' '""'m.
2 ̂ S> ̂ ."/'.dL;m?-;"'°'" ""c''*'"'m''''. . ''..i''^.
"S2S.""""*'"".'""'*'.'-.<u-;~"* "<';:.?;.",. -^"",

82.07:

2 021. 09 i

168, 30

J(70ei.921

6B 878, 75

1 OOS, 80|

; 190 K 91401 D7C93
2, 000 1 3i>0, 51 2 ?01,02



193' V. 914511112

E>Í Čte

cena ohyvt,lj dle ceniTdl .ietné obiluhy > dcpra>y
lD2C9b

DZC9b

kin 2, 000

kus

kus

7.. 0TO

6, 030;

tciia obyvklá dle ccnfků >ř< ť oteluňy a (lcpra/y maUTiálu

DZE13

O; E13

ema abyvkla (Uč cerfku vřetně obatuh> B dopmniy mBteri^u

,
MontáÍ sloupku dopramich značek délky do 3, S m s

1 betonovým říklaáem a patkou
Montáí ^a-Jfku dciprawifch aiBcck dclkv (to 3,5 m do flllNkwt patky

Pvifláinita k soubwv cen:

1. V činách Itůu tapolttny l fldkiady no:
a) vytopd/ri jamek s edhoiem vykopnu na viááttaou úo J ro,
b) csaimí ilaupku mcrnf mofUařc o dndovdy pldtinvho tťfca,

2. /cenar/i -lil ( JMU idpoi'r>ny I nakfadý na brtoflovýiákfod.
3. Vcmc/i . fffíjtou Utpoílrny fnďiíady na hflnftcwu pdíltu i; bť tunovým nilifadfm,
4. V cenách nejsou lapoítfny nMoify no;

o/dodání tlBupfaj, tyto se otcnufi vt tpec\filiacl
b) nelcSení a adtffifn) uýteipfiu, t)ffo>ocfflu^i etnami ňiíH AOI totofogu BQO-f Zemni pn>c<-

1 150, 51

934,97;

765, 11

2701,02,

1 869,M!

4590,7!

194 K 9UQ6

195| K :914431112 kus 2, 000;

dopravní' tíoupek ví, pn'?tuienstvi Kus 6.000

dopravní sloupB k ví. přfituserutvl

četla obyvklá <fte renilfů wrtné obsli.hy a (h>(;ravy nrteriílu >icliie urfiytu, páčily, a ricka

;Montéz dopravního rrcadia ovetlhwtf do iml na sloupek
l nebo kaniolu

ttontáž <lopr>yn>io ircadla na rioupky reSo komolý vrlfeoiti do 1 m2

Ifoznámiui k toubonj c*n;

f. Vcene jscu lafiocltnyS néiiady na imntái zríadta včetně upevTxwaciha motfrfdfu rM p/ťdem
pfípfawnou nainou konsfizAc).

l, V ctirf nefseii zůpoftfny náktaOy iw:
a) dodáni srciuHa, tyto se ocťrtujf ve ipťci/ikoci,
li) ne montnřo dndAAu itnupltů nriu tanrof, ryto IF ocfrtu^i cmoTT;! toutiofu r>n 914 Si Moniář

llcupAu a 9)-< S; iMcwitdř koiiiat a wstovtů,

?) ochromlé iwtřry íiouptu, Zícadlmě čísti a ircadta, tyto iť occAifí pftsluinjtmi fnvmň
iistamyj soa-Jes Hatír/.

) 402. -15

306,05

8 41^, 70;

612, 10

1?ti K 9144J01 lOopnvniifcadto

Dopravní zrcadlo

trna otyrtle dit cennú vtřtié obsljhr a dopravy ma'.ťn'áSu

kjs ; 2, 000. 9 038, 02: 18076, 841

W - 099; Přesun hmot HSV

; 197 K 997111511 Vodorovru doprava sutí po suctiu na ndalenott do 1 krr 810,W, 71, 51

mim, ruvrdÁlftiBl At > kmVodorowu doprava sutí neto vybouraných hmot luf té itowníin . hrubvin urmnaiii

Poinámka k sotítwru cen?

1. C>ny n*fi* poi/řft pro w&x-ovnou BOpravu po i<ftuilc(, pe w?dť ficto motniykiými itopnivnifnl
prejfřtdfcy.

l. Jf-ll no doprovni dráie pro wdorswwti doprw pftlcólíú. pro kttroujt nutflť p/eklddot u/ťnrto
vySxMttwsi funafy i ^rdooho obvyklrfAo flioprcwiiho proftřťiteu najitiý, aceřuSese teto lomraá litipra
haíáim ut*liu tnmaftafnf.

335 355. 17

57W5, 2;1

198: K . 997211519 [PřiplatekZKDI km UMOdarowiédopravytuti ; t l 15401, 191 8,91 137531.64
Vodorovná doprava luti nťbo vybouraných nmot suli se sloíenim a hrubým uiomAnllti, M wdAlinoit Pňptatók h tfnp la foztíý dílii i layí. iiiy 1 km přel l ki
ftMfwiflifio k aoufcoru íffn:

f. Crny n*l;> pouňí pro widoromúu ifap.-un; po irieínlcf, po wxtí míč iiťiithytl|řmf Aipnivnimf
prost/tittiy.

;. Jt-11 na etopfm/ni itrau pro wiSarovnou dopravu prtl^SSka, pni litcn>u J* nurne přrfclctfať aiť fítbo
tyfcouranr henoty i /tdnoho oA*y*fťho Apravniho prosďfslltu na ]iní, liťfflujf > tflto tomieni ck^yaT v
kuíitfm óiniu mfncstntnf.

. 199 K LW7221855

; 200; K '997221M5

8(0, 589*19

Součet

15 401, 191

15 W1, 191

641, 144
. Poplatek za uložení odpadu i Kannwriva na ikládce
'(sktídkovnó) l
Poplatek u Jtowni itavtbního odpadu na skladce (aklidfunní) i kynřnjva

hsznámlw k soubdru čsn:

7. Cfny uvedené vsoiAoftí crn iíe po do/wdť Ijpftívír.
l. Uioírnf ai^swiv nemwififjvh v aoiibtiru cen re octmje individuálně.
}. V ceaíth fs zafwfitan pcfitotfl: za uSctcdám odpadu dlr lálcwa tSS/3001 Sh.
4. Pfípadfií drítni stawbwho odpadu fzv ixcilft ítMirt mulwfu cen 997 00-tO Drttni ítc

odpadu z karatofí SOO-S Dtmoílce ob/rt(ů,

13S, 05 86 586, 50

jPoplatek za utaieni odpadu z asfaltových pmrchů na
ithládce (tkiídkowiél

Poptatck la uloleni stavebního odpaA) .w Mvdce (Ataďjovnr) i mUta/yvh povichů
ftoznáinka k rouboru í>n-
). Cťny uvrrfme viBubofu crnlM podcrtodtupfcvff,

;. Uísíini odpadů nfuvfdrnych vsoubaru ťw sr ai^. je inďrfiduátni.
J. Vctnúch jr zapofítán peiptatfk ioukdxtíni odpodlu dlr aiko. ia ró5/;0(i) Sb.
4. ťňfioiSné dn;enf ttwebfiiho cdpodii lze ocenit čem

odpaíSu i kafafogu 800-& Ornwthv otijtntů.

169.44S

itio-u cen 997 00-íO On-rní stauvbfilňo

124. 66 21 123, 01

201; K :9982251<l
. Přesun hmot. pro pazemni komunikace t krytem i kamene,
moooKtíckým btíon<wým r>etxi živičným 1 111, !i7 28,93! 32 147, 80

Preitti hinotproft(mHinll(accs>ciYt>m7kainwhiii monolitickým btíanovym nrbo živičným (topravni vidalerolt do .ÍŮO m jakekallv ddky objektu
Pciíaainka k souboru t*n;

1. Cfny lze poulit l pro plochy tctíSr s kryt*m FTWffo/jrick^m bttonovým wtio ilvlSn/m.
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MŮJ K CIO

"lO . VRM: Vedlejší rozpcítoyé náklady
j2ac)zeni staveniště
Zař . ic-if ttai.-énistť

Isnzrní *(awi1Re . tem.iiPtr. ̂ ÍK,.

-l. ooo 14 25^, 57
93 382. 1-í

57 02;. 28 ''Nelibí a iciny

nntfi^, de^iuntaz, (. 11

t, 000. 20 777, 06

104' X G?0

dopawc tnMtiy.̂ kť opatřen)
tínnra. Tiť fiřťnýrdié npii..-eni
D'>pra>'ni;nar<

Geodetické práce při výstavbě
d.-adtiickp prarť při výnBvtiť

^>. .^. x. ".>>" ",, ̂  ^,"^" .^"^ "", . ̂ ^^ ̂  ^ ^"".", "",<,

kp(

kpt
>dť ̂ ^^lh^ luriv ugantiMLt výsuvfy-

1, 000 15581, 80

20777,0é Vcdtcjsf výdaj

<5 58; .80, Vedlejší výdaj

021 -SO_105:SO)05

205, K , 113154121

150850, 83
21 561, 70

375. 0&!

D2 - OČI; Zemni práce
jFmováni živičného krytu ti ÍQmm~p^ s 1 mpl do 500 m2

. -íbel Pre_haíak_v trase ' ---"- m2 19,000 19, 74

^^.,,<^"^,, ^"",""",^.^^^^^^^^^^
ftiziumfai k souboru ern:
l. Vcswehjiouxopoítfnyiiwlttoď/na:

oj vodu pfv chlastů íubtlf riiy,
b) opwfcbováw /rfenwfrt íwtmjti,
^ "ota-ťri wSffíTawniho motmdív ne deipmmr pmstřsdfk.

renórh m/sou sipo^leny núkSady na-

;SH^^É^^S2^. S"°"h"'-"
.. SS^K^|S;'i""-
: ̂ ^!^^^s^sFV "- - -

i ̂ ^SESS^S^^^-
" SJ';!^"""' p'°"'y" .f" . """." .*. -1<~ .w .rt. <,,"

TOc/vTrtycftnii, papp, ,(oior, "(^, " i.fni^'npod^ "" .
"""" ''^' """ WIUP

u?;;SS;;ď^".S''^'>yTW'w "."..". '".'^.k">-*"
'.S^^^^.s^^SSíSS-

tlouitky vrstva

?06 l; ;113I541;3. VI

20, K 1131C7-1M

19, 000

19, ŮŮ()

19, 000

19, 000

19,000

1V. OOO

OdmĚf&no elektronicky v DWG
19

Součet

iFmo.nnimiróhobyiutTwmm plun-H m-pl io ioo ";
bez přettážek v tr>ie ' --""- m;

Ftfn.htiMt.a, W .! u "" p,"k , , " ^ >'" "TK; "AAk,
Cena otwyh\í. pffpróft pwncfu nhlfdem k tlouitct kr^u
Odměřeno etehtronicky v DWG
19

Souťct

OdItmémpo<ÍďiSupípSsman;OO^lT>lum<mvi ~ -- -
drceného ti-(00 mm " : mí

"°""""'lk"°.nu° kn"i . "".<i"i"lm, " Alldk. n. "di""
u . taT!,, nuéh, du,.h.:, u: m""", c<;'<|;'<l"n;"" "°""°
POTfTdmfal k icuíoru Cťn:

"sS^SřB=^^==^^^
'. ;s^;,-"":iss-">"----.*...>,. "<>

^iSs;2S^E??SS=;^^"^^^^s^^'^^'^^^^-'".
. "^SE^^s^^s-^s.^.
;SS?^1^,T;^;S^^^

L.W . ?M . , . 71< " .," . .. ". ,^", " ^""""""u,;^. ;^;^^

28, 05; 53;. S;

u.oa

ralo^nim ^a dafin

1 197.00

' pn<tred-k v pteie Mwt\^ pf,, ̂ ^ ̂  ^

Odméřeno elektroniclcy v DWG
19

Součet

2M' < il!22022a ; °*°P°A>. 'Pn*°l"><y "O'P"ÍĚCTB cro aínic. obilní dl.
m3 v hornině tr, 3 . - --- ^^

ťiifltnpflfdv a praka;-4vl, i i r-f.i-i., ^,. ^ rr^v. ~... ^-.. ". ":^;""::, ;..
T- - P-tL'm-ft^q.̂  ^Vktij4 L ,

t.r.rnmi t, j p, " ISOtí-. . QOU"i3 ' r ~ ' ' " '"""'' ' '

19. 000

19,000

Z5,S1D

ly-^ l'n fik-f-

60, 44 l 559.96

L|;>]II '', r p-



1

Pwwm^a i souboru Cťjl;

l. Ceny ^au ureeny pra vytspitvky. ... ,,-
upnu.a B>ď"te .>'l >>'*. )-" vWMv^Wf-tW"""""'^ ̂  __
^uiwHCkh w tuchu; JciHřiťtyto "/T'k)' Pf""0 swhr''' s <x*^vl""n\ "'b°Pn>il2"'*°'"i

' p^^dnriavburilnK"V>rtopA*y v OKflíf^rt iff^kkft K w.ňuí' podK fcapftofy. 3-2 Ztf^iAy
VÍtobttnyc. k podmi/lfk tohoto katatafl- ... . . . . _ ..

c^lioUuto^mďnlcpT omfmiúroH^^ÍM'"^'^^^
',Mwml'"v""li~^-' faMv -~" ""'>".' T1". "1>~""'I'" "';.'" IT"T1 <.'" .'
owfíuft:
. pfl oblinu do ť 000 m3 emami pn? innoůrvi dá f00 mJ
- pft ofcjťim P/K l 000 ni3 eenoml pfo mwistw pfa fa'<toJ aw "I3'. ,.. _., , _. _,,

df pro'nÍTtífwtor. llíf l pfihftíffijrim k utfonewnl ;1. Jt" Wtc*>í"yth p°dml_mt_kaia'T'
;. Cfwťiepwi'tptow <vá<kyap^tepMyvWf^"V^firosto'^h'- tyton.Tiru prócrK

nťtnu^i poďř í(. Jf K VSrobťrr^h poAninrt toAoto )lcr'o(09u-
3 V't~.rófftJ!rau apOtlxy l rót<°^ w voftorovnť p/embtřm vytopku v pWnýcft prozřen no

pWMythpwcha pňkoptth. Yidáltwti pfiíniho přtmiitfní u rwtafrcnu^I *> rt/*(t"i
vzdďenosn' wdktnninfho přtnrfirinf vyfiopku.

o. VDdT^'pfrmfrt*ri vvkopki, z .ykopfírt na ~iw>" P/i J<A>ki>!"/i(ř" kon^ira "fPcnoíu/e
'nniwlwMsM ̂fptu '.,KMm |mf<.. )'. ">" 1>>*BF*<' """.^'>d''"~.'1
S.^lhi. <.>>>>" .'lA.At. pnlfllu dýní' '."ďwr"''. u' '*"^'"'"".'Í"'''!_S.,
I,'m;I,;,Tlď~>r-;< >'<!. nto<,fcl"W> .>>>>. >. ".'")' K><> a "" "..u-wir

podmínek tohoto taiafoyj.
i. Wffmxrni -yAdpfcu v pní^h próplKh m. viddlenat prtí íS m Jf K*^ť "n("'f J"'b0."'""

f6; .M". Vocfowró pfe^třnl výkopku ňittl A O) Spclrt/if lenwf Fni" to^" tofďosu

;(K li 162701105

25, 310

25, S10

25,810

prutíředku, bťi

.OAnefcnů elektronicky v DWG

15, 81

Součet ^__ __".

IVodoromepremntenído 1000(![nvykoPlal/slfPanlnl'z ^3 .
'horniny tř. i až ̂  ___. . __ __ . -!
Vodormne-pre"'irtěn< vykopku nebo iypan:ny po suciu n< obvyklém dopm/r
4 na yzdaltnost pra < 000 dá 10000 m
Pczaamlia k soutiarii ten: ^ ^ -. , i ,,._
'1~c7ny ntfM-po"řit, fAdtpbuJ?-" ̂ "J^ř n.ř""'"<t VVhVN'll ""rnfito *P<ít"Pnť <'t^*'y"

dopravním prwtfmikiiin: toco pfvmsstíní ** actiwjc In^vldiiÁliif- . _., __".
2. V^ná^jswpoíteny ( ndhro^ u Jadu (oÍfírfAo voildio v trrfnu v> výtopiíK wbo no

3. 'Vc'enwhMJsw ̂flptrfwny milltlróy no rozhrnuti vykopku M niByplíri;_toto^rtrnut( f^''""^
iťwmťKkftoru c<n -)7) . 'O.. . Urónl sypaly * "ÍW ° 17' ̂  IJVIUIoirn, ̂pa^naá^.

4. J>'M'nBApT ^dna<- pro ródoro-^e f>ftmirt. rf n^kii pfriďfal, pro k;enu Je 'wt'wprfkiádat,..
. ^írdnoha oé^yfclťho dnpfavnfho prostftdtes na W oir^Uy *Y^w ̂  prostmfrt. °"'itf'^t

roito'foTnťw<>iowpfrm>ftfnf vyhp^ v kofd^ ů^ku amulfltnť Pff!'uínn/ ..ťnúu túhot° wt nl
un'apF<ktAtón^pln/ ceimnl swbwu <en (67 tO-J. NoM^fff n*uJ<*(ťto .ýkopku i bT>d i
nhfídrm no uUďnowni pozn. iKtó 5. _ ^ ........

3. PnHT'rt-ji-(Ía vykopek i daíaínytk sííadrk vtdútfnyh do W m, wotcAuíe w natíóddm v^afta,
l kffyi SB praviWf. Toto UTtonwtm (Kploff. uyfufu^-li pnJťAt pouíffi *>""';

É. V;ť'nach'wdoro"Tho p/emiítónt lypanlfly nf^ou Kpoír*"y náklBc^ wi (toAívtu mrtrrtálu, tyté u-
oceňuji ve spttlfltaKl.

166, 13

iloii-ni výkopkii, aiiak sc-sloieni

4187,8;l

bez roihrnutll horninytr. 1 M

;10 K t6I7C1109

2111 K 171ID1201

25, 810

25, 810

258, 100

.přebytečná zemina

Zi,S1

Součet

[1'nplattítkvodoramémupřemistěnívýkopku/s. ypanfnyz .
'horniny tr. 1 ai .< ZKD 1000 m přes 10000 m
Vodoíwné (rf<mBtKii výhopku nebo lypBnlnv P0 >uchu na ob^Km ^pra'
4 na WdBluiGSt Příplatek K cťně u luidých daliich i íapoíatých l 000 m
ftttfinmfcfl k Kwboru f>n- ^ _ .....
)~C"Vfieizc-pautit, přvífphuj^ll projekt pivmílfíl v^Bprt nu milto mpfístupné oivykfým

dnpfimrfm pnutrťďtum: túro fiřtffiírtťnf w ocrňuSc fnrfind. iďirf.
l. Vttndct) fsw svoílefylnáhratfyzajívía loifnrho WTWwWtm x vytspfftl nťbo (M
ndtypďri, .... , ., . _ _. _s.

l. Vanách m;fou mpocKny ndltf<^ ÍB rotíwnutf výkopto ro nfayptítl; to^roihrnuri tf o"ňujť

t^]''w^c7nl7l, '0-.. uÍ^m*^'ríny^'^^o'7llO-110Wwrts^^Mttíúdky.
< ^7nfl'*pnwifďró> pro mdorow p;w)ls;ř'nf "íjk*á Pfvhsll"1'^ ktf'wt^ fld.t.wp.h-UÚA'f,

'^opek 'zjríwhoo^yklélw dopnwiřto pnutňcU. " na jiiyobviftly d^if 'ri pr°It/*c>ek'_^"*u;ř. ^.
toro'iomNrTtofW<i> pFtiwtíni i^te^^ v kazdm úselw wnwWri ^"'"tT ""ou í°ton' >utwu

c~Ma'překláddnívftopku temml swbwv ťtn f67 10-3 . Wnfetídilil nnJlthróAo vytopku l hmmod i
obfrdcm ne uitonownf porn. /ftío 5. _ ^^ ...., _,.,.

S. Wtmi5n.jc-Uiívyta>p*k i drócn^h rttódffc ̂ dáltných dc i>0 m, ̂ 'ftu/f " "rtUAl"! *Vfa>J*u.
l kti/i n-pKndď/Torn ultnnOKni ntptotí, <v'ui'ujt. ff projekt pot"f'tí 'to"'u;

t 'Vctnáth.mdsrovnihQpft^ísttni woníny nejsw lapofttnv "aktait/ <> dodávhi mttríátu. tvlo w
Dtrňuji K specifikaci.

11,07 2 BS7. 17

nim-pro?ftdku, beí naloíeni <ýkopt(u, míalt se tloi-ním bn iDArnutí ; hu-niny tF. l

l lllmerí sypanhiy na skládky
LiLaíciii ivr^"'"^ "* tídadky

15, 810; 8, 52; Í19, 9D



Po.tnainkn A joutBfu Cfn:
f. Cťfu-fiOfJfurfenaipro.

'"ss^^^^^^^^. ^....,S^S^SsSSSS:.
. ^=SĚ^^J^^^^"°"'W"'

^"u.TZOrwf^pouift pra ui-oí*n, výíof*u nebo i>m<"; ""'"""

'Sss^^^s^isg^^^,
WWmlma,,. u.n^ime/M,puni,ml,u.",

^ss;ss^r^'-^?^""'^1'''^

, :'^'?'"'i^S:^S°i '... - .>- " -^ - -
''M';?:"°''""""'"""".*"*>'""""'W..l..^T<>,^,"-,","

í'^ss^:^^?^^.,^
B. Cswí^tliepvtíohoiSt upravit.

4é, -458:
i2 12| > :1712G1111 "'°l"*"k""^'<""lF>duai>p.r, inv'i", M, dcc

(shtídlwné) " ' "~ t

Umí m,,],, "iut " "|o,", ""i^ ". u,^, |""^". |
Paindmha t jouboru ítn:
>. Cena. lloijeurcrnalpro;

"S^^^^is^s^í^^
ř;s^s sis;-';"'.'"?"''.*'*"*.>"*."."
^sSSSÉ^^Í^^^-"^

.

"^'. ř^^. t^.a''"-""'"'^"""^"-
''.>iSÍ:'""°'w'"""<"">~;;'-.w^-.^^.^^, -^""^

^S^^^^s^^,..^
O Cenu. lZ^lnpo^^^^^^

145, 41 6756, 85'

213; K 18110230;

214i K 118130110;

lích seriutnc

m2
.rom

.<6, -15B

-w,^5a

107,500

ÍS, 81'1,S

Součet

l Úprava plane v zařeiech se zhutnéTum
tipfan planěna navfaich dilpic v iy>><-ti mmo ikaLn
ftarodmto k toróoru cffn;

;. ??",zřT."'m"""""">" ..<*"> >l>r<rf"l.

;^^ssB=^=^-
íjESSSĚ^=s^^s^"",

',. s^t^^s^^-" - -
'KSs^^. ^EsSs-'""*-"

15,49 1 665, 18!

Otfméřana elektronkAy v CWG
33,6*54, 9. 19
Součet

<°!pn>tf<ii omuUVnt>> do 151; mm pí in 5BO m2 v
rovině nebo ve svahu do 1 .S m2

107, 500

<07. 500

43, OCX)

r~. n>>l> > >U" "1>" " , 7 s ^ ""^-^.^ ^ ^ ^

^w pfemhtěn; hmmad nebo doc<royc/] rtldtfet no

Rcafroftftn; a urovnal

PoznSmhc k routnru cen:

). v^nfjwuisi>ÍtwvináUadywpfípoiiw,
"roto ipotfitby u vxdátnwti dť Jo m

"2'??%^S,;-lu°*~"i""°'"". .""..'""->-^ <*,"".
^SSiJSES^-?^"^-"""'' ?^^^^KSSS;. ^ss^-*w.. p".".<""i<'T;aT^;'ř""^""^,"°i' .'"-""'..'.'

34. 94

.

sti^yn TOdolSOmti

1 Í02. 42

'Odméfeno ctcktronfcttv v DWG



181411131 m2

<3,000
.<3,000

43.000 1!.44

43

Součet

Založeni parkového trávnNuj vyieve>n plochy do 1000 m2 v
robini a ve svahu do 1:5

Zatoiem trámikii na půdť ňftdc^ pFiprawneplDthy ao 1000 ml vyseirem fcirtné tLiň-l) partiowhn v Fnvfm n?>x> na waht: ťlii 1-5
fteniřmtai t scuboru efii;

l. V cenách jmu utpoctťny l fMkfody no pokoiw, nafaiem a orffc; oi^podu rfo 20 km sr iirfťoun.
Í, Vct/wch-Xél dT-fléJ nf^OLr zopoctfny i náUodf ne zarrcvnovDd trxfilii.
l. V craích nejsou iqpoťwy niífriorfť iw

ařpffpfuvupúdy,
b) travní semena, tyto fMkfa^ >ť ocFnu^J ve speri/íkoci,
C} vypteti a Krinrinf; tyto protf iff oceňyf! ťř/lOTli (niti CO; rauiiori; cťn ISS S&-4Í Vyfiitii a

)S5 SS-43 Zdíti msílln mdou,
d)lravwám terew, tyto pfKt se txcnují souboftm cw fif f. -., Plo*ml wpfimi tiréiw.

5.W.921

It6 K DOS7Z410

D3 . 005a:
217 K 5M86111Z

. Oavo směs trawií partiová kg 0, MO

Otf-xo and tramf parková

Komunikace - Stezka, chodník . zámková dlažba

R1 [Podklad ze sterkodrtě ÍDB U Z <0 mm __ ___ m2 ; 33, 600_
PodUad n ilírtaiitť SDB ti Í10 n"n

1U.ZÍ

1;7,61

72, 47

1-1 188. 32
.t 187, 701

218; t; S96211113 m2

11, 600

31,600

IÍ. 600: 162,29 5 452,^4

'Odměřeno ^ektronicky v DWG

31,6

Součet

Kladeni zámktwé dlaiby komunikacf prD peíf U 60 mm
rinjpiny A pí přeí WC m2
> laděni ctLaí^?bMĎm>vychun*o^ch (Budíc hoiliunílaci pro péď i Iníem 2 kam*rijvateženét>c netx) drceného ti. A? 40 mm, t tfyplnmim spáf ídwjit^m
'ufwf-i. vibrovanini a SfimFtenfrn prcbyteintho mitlcrialu na kiajnid li. 60 inrr tkupirry A, pře plochy přn 300 rn2
Po/r>Bm*t! k toutoTU t*n;

l. Pra vĎÍbu Ctn díažeb platí loto rozdťfmř: Skupina A; dfribyjpn^iůnťjnrtotwru, SlwpinaB:

if:aibyipfvk&dvoua\tcftvarii, nfbo l ubraví o flloit jedmctlvr do ÍOOml, Skliptflo C; dtaiby
pfo ob/oukffnfýcft řwi/ů ^OAJOUJE^, kruhy, úpcd. /.

;. V cenách fíoti rafisitew l ndtfod^ na dDcfďnf hmo; ptv loie o na dodám matrrinlu no ťýp(t) s^if.

J. V cenách nrfiau zápočtem/ f^klody na doddnť íámtmií ďofty. které w w.cňiijr ve fprrlffkod;
ilraSné !zc liphadwut u p<ochy
a)do100m! w vyn J S(,
t>l přn 100 do 300 m7 n uyň S ^,
c) přes JOO m2 w výŘ 1 I!,

4. Čait loir fvesafmficí tlisuit^ai 40 mm se oítftufe cfwml so-jbaFu cen .Í51 . . -9 . Pnplattfc ui '
teiid^rh ttoiflrt 10 mm (iouftty podkladu nebo ioit.

219 K 5^6D1

Z20 K 5960;

'Ottměřťno elettt^orridty v DWG

32. 5-1,1

Součet

lániková dlažba (barva pnrodni) - 60/165/ZOO (ÍckD) m?

limkovi dlaífaii [barví pl'l'iudn'1 - W/ (65/2)0 lítkol

cena ohyťklá dc cenihu <fc<fli obsjuhy a doprala matcrtálu

12, 5-1, 03

Součet

iamk<wa (flaiba pro nevklomc (barva cerfená)-
éO/100/200 i ^tupky
.iíSTihMé. ďtaztta pro ntvidomé ibarv^ cerwná) - 60/100/200 s výstupky

cena otiyAla dle oeoiliů iit<w. obsluhy * dopr*ify materitíu

i,n, 03

Součet

m2

33, fc00

33. 6t 

33. 475

33,475

1, 133

.1W6.Z9!

Í89. 58

M - 005b: Komunikace -V^ezd - zamkava dlažba
221: K 5M871111, K1

222! K 596211211

ml

1, t33

1. 133

54, 900 151, 16

m;

54,900

54,900

54, 900 170. 1 Z l

iPoťklad ze ítřrkodrté SDB ti 250 mm

pfxlWad w iterkodrté ÍOB ti 250 mm

Odra&Tcna elektronicky v DWG

M.9

Souřťt
Htfldcni záfnkové dlažby kununikad pro pési ti BO (mi
Aupirry A pí do 100 m2
Kl^ťtl <KaSoy z betonových zamknvých dla-řitf luxnunik.irí pTi ptíf s lořKm 7 ktfreifva rříeného nebo dnceního ti. do 40

hutněním, vibrovjuiim > té umtaním preb/tťcnéhc matetílu na krajntd ti. BO min tkupfry A, OTO plochy přet 50 do 100 m2
Aurómko k souboru cen:

I. Pro tOÍÉu cen dlalfb fsioll Mo růKíěltnf: Skupiiw A: dfoity l prvtó ifcjnťho niofu, Í*t^p)na 6:

rflafey i pnto/drou o vk* tvorů, nróo r oiiraitú o pfoie jttSndtilw <íc 100 fn2, Slwpina C; dlaíby
pna olltouiiavffití) (varů foUauky. kruh^i apoeS. ).

l. V tinách jtw lapaíttily f náklady na dodáni hmot pro toie a m dodaní niatenátu na v/ptři spár
3. Vanách neísau lapocteny nákliMly i?a tfo^oni umtovť dlBÍby, kfffť tf ocenujt vcsfietífikaci:

itratm lze dohodnnuf u pťocíiy
a) do r00 m; vcvflf3 K,
a; píti f00 tto JOO m2 w t^ ; X,
c) pfes 300 m2 vrvjS {%.

4. ?áít tBÍe pfesatwjirí ttoilitki/^) umí sr ocvŘufv cfTfm-1 sculxíru cen fSÍ . ?. připfatek ur
kaitíych dotskh 10 mm tloiBtky podlUnAi n*bo loíe.

28 630, &fl
8 Í53. 5B

9 339, 59:

i vyolncnfrn spár l dvoJitýCT

223 K S9611

'Odměřeno élektrorucky v DWC

5a. 3>4,6

Součet

.
rimkavá dlažba [banra prirodm) - BO/165/200 (íÉko)

M,9W

M, WO

51, 809 173.49

zániková dlažba (barva pnrodni) - 80/165/200 |>ckol

c<n> abyvklí dte ccniků víctnt otetuhy & tfnpT aiiy materitíy



K 5961;

M, J'1. 03

Součet

zámková dlažba pro nevidomř {b&r^ červenat ;
80/100/200 s výitL^Ay ' m
ramkovi diiiba pro nevK)o, n< (hai^ c*-veni| . BO/tCO/200 l ^.fl..^
CFna otyvtlá dlccCTWu ^int ofnlj^ a (tepravy matenfllu
4, 6-1, 03

Součet

51, 8CW

51,a09

t, ř3B

4, 738

4.738

li 1, 39 1 9-f9, 17

,
D'. ..°0:"); K°'""f';k'ic.1'' v°20'1'' . *'a"allo>aiii (rekonslrukcc.)

"S < itWllU. III , °<&bd 2. itéitalnc lna II 200 mm ''"""'"' ; ^,
PndLada-itřilioD^i3étI;i)Omin'--

Odměřeno etektnwfcky v DW3
19

SduÍet

|^< K . W49S;i11 !řcl>ll-;*d^'"echamd<yipevnenéhokamenl^M2Ktt15ťl :
' -.. !-._ _. . . >">m l m;

^^'tr"'""""'-'""""''-1"'-"1'---"--^"-
t. ÍSMPJsm. lpfípaOsíftfoMZKnua. it. fflo mm,
;. V tvmeh nfjsoif lapottejv noiilaify ne;

;1 S"."'"''''"""*'"'"'". "-"""""'*.". ""v-"*. ;. "<.< <^-^, m". ".
Wy.)^, p,>,n"d^u^", ";^';^-l";,'.;^'^;~,^"^;'"fJJ;'".

1^, 000

1?, 000

19. 000

1?, 000:

13t, l4

1 M. 2-4

. 737S, 3I
2 493, S&

.i S5-Í. &&

rn5?;

m2 . 19, 000

mnoiitví 1,00ka/m2

ml 19,000

|227, K J5/3lflli2 iposEř)kz1vtí"y'"f<ltróoiisp(>ypemzasfaLtumTOÍ5tvfl
1 " "~ lk>g/m2

^u.Ail.ii.i, wiuu,, ; "i"u n"",l,.Yp""" k.roil.m;
2í8; K ;5651651l1.R1 . Arfaltovybeton v^tva pmiltladniACPIéťjobatované

kamCTifvo OKS) tt80 mmí do 3 m

Ulízli 1<U, m" p,<K"d"| <:p ". |^",u k.""M, o<i| ilaa^, s *, i "
229' K 573211111. V1 )'astfB(av'c"yspoi"vacíiaďattuvmfwzstvi'do0. 3Ó ' -

kg/m2 : m2

Pcitňk ii^ny ipojovacíi of. ltu > mnoístv; do 0, 30 k^tríi
?3Q, K 577144111 Atíaltwy beto" vntva t*rw>a AGO 11 (ÁBSKř. l ti 50 mm

i do 3 m z nemodifikovaného atfaltu rn2

A,M|", xu, <>.. AT,, 10 11 |<B| , ,.y.<f."" . " >u<"", ;
Povmnků k swiberu ?rn:
). eW E}tl3103^pf1pwitipmACO (IpoiUtrt. ISaiSOmm.

19, 000

19, 000

10, 28

3?5, 4S

9, 25

2sa, oo

195, J;

6 1M. 12;

175, 75;

'difiTto^anťhg ufaltu v prahu iífh.^ Aoímtf l, pu rf
5 473, 00;

iutne", tl. SOnini

D7 . 008: Trubní vědem
! : 231 K . )U'i přesun ulicni vpustí

ivesur Uliční vpustí

Oďiad ceny . kom>etní (jenmnti? ;t<i

kpl

v-wti ve. uiypu a monLař nd rroyé

D8 - 009: Ostatni konstrukce a práce

2, 000 ? 708,W

:. lemnich prací

232' K Í961G55111. V1

Z33 K :9197351t;

m3

234, K 919121221. R1

235 l; 91Ě131Z13

;vybourá(*f betonové rampy
i^bouríníbetnnove rampy .. .. . .

LReza"'?tív^'. nh°""c"eholtr/tu hí do ÍÓÓ mm
Scrani rtayajfcho ťnEného krytu' nebo'pc, ďdadb htnjbky. prtt 50 <fc 100
ftunointa k Kiróoru <.;;>;

f. t rvndrti JKW !apoítrny i /uíkla<fy na ipolfcbu vody.

OdmCT-cno elcktrwttcky v DWG
37,1

Součet

^Oietřem yyťné spán/ trvale pruínou asfaltavou nKvkou m
Oítttfem rtycné <pÓT>i trváte pruinou aifaltovoi. ril-vkou
Cení olwyktíi pro csiif*ované oseLr-eni (páry
Odměřeno elektrDrrchy v DWG
37.3

Stxičet

;0sa7etii stlnlčnfho obrubniku betonovéAo rtojaróho E twčnf '
operou dD laíe i betonu prostého ! ("

0, 6001

37,300'

37, 300

37,300

37, 300

37, 300

37, 300

56, 700

1 7r/, 78

39, 07

5 .417. 92

5417, 9;'

41 009, 99
1 066, 67

1 457, 31

67, 53 ; 518, S7|

185,54

236 K 91601

Ouawísilničniho obriAniku ̂etonowého 5e~viu","i lcie', ̂ t^iim a,
ao lafe l betcnu proitého tífe inařhy " " ~ '"""" '""' ' ''i""c"'1" .. "
Pvináfaka k scvbam cm;

'' vc*'w!l1t"K'rich °t"ufcn ů lr^ty^' starých fwu mfwfrrny
S;; ̂ ';; Í Si: ; K";"".1?"'1" ;.''.*.'>* ." **1*m p" "i, ,l. <" ,B, ̂ ." ".°?"^, 'Í'. "?, ; SS,'."!*';""'*""""7'T""'"'''*"' >S ScT"'"''

. ^e''acrl''. "3a''i'ltiináltlwiy'slH""í<nin)i:hcfir. 'r'~ "~ "' ~" '""""".
' ^Í, '.;Í., ' '"''X"""'", """"l" >. "*' ."""^n >T ir >>. ii2iid,,

abwbnlty. kra;nf^ i^to isérróy t dÍBlrómri tesrtk. ' "'""'' """" """""" t(>'-
I. "nAl>,<>.<>;"" ̂ l.<, " ^,^" ̂ ^"^ ,^ " ^^. ̂  ^,"^

Odcnércna eiťktronichy v DWG
23>9,7t1-i>2;
S>.E" ' " 5'. 7°°
betanová^flnf&il obruba (Í2Ó-1SÓ/250/1ÓOQ) do 00 -
bťtonwého káe kus 23. 690

bMsnova lil^nfotruba (120. 150/2&0/1000I Ai betono-étw [ofe -

10520J2Í
.pár c,m, l"" "!, ", a"j"a" , |";"|,^," , ̂ ^^ y^^ ^ ^ ^^

73.7É: 1 7^7, 37:



!3B K 91603

239 S 191604

2^0 K , ?1605

2^1| K Í916331112

(:ťu obyvkla dte ECTKU včetně o^sluťy a dap'Bvv ifatcriAlu

23'1,03

Součet

bťtofiová silniční obruba nájezdtnrá (150/150/1000) do
betodového loze

bcti>nováulnťnfobiubEníjt2Aiví(<50f150/1300)dobitunT>t

cffu ufcyi kld Jk: čeňku vřetnp omlut^ a dopravy (naLKÍalu

9, 7-1,03

ÍOucet

;betonovA tílniiJ ií obruba přechodová levá [130-150/150-

!150/1000) do betonového laíc

betonová silntcni obruba pfechodwa lni I1ZO-15C/150-250/1030) do betunavi-hu'. ozc

cena BbyAlA ill> ceníků wttn* nbsluliy a rioprAvy materulj

1't, 03

Souíet

|bctonová iiKnfcni otwuba prediodwfá pravá (12&-150/1ÍO-
ilSG/IOOO) do betcmwého loíť
betonwi ďltííni obruba pFediotkwi praví (120-1SO/150 I50/1000| do beioriového tnáe

ten* obyvUa dle ccniltů . ťalné obsÍLihy a dopravy matřriólj

n, oi

Souiet
l betonová silniční otyuba (10073M/1000) clo betowwho

[lože

beconová dinem obiuba (10C/230flOOOl dobetonairfha loíe

cena ofcyrtla díe ceníku včetně nbsluhy a dofirauy mriterialu

ZZ'1,03

Součet

lOsazenf zahradního obiutsnfku betorKNeho do loif i betonu ;

|s boční operou :

O-.iueni zaliiadnitio obrubnitu bdonovcho i loícm ti. M) 50 ůo IČO mm 7 betonu pnostcho čr. C 12/15 s boční (tpéroi i 7 hetni

fioirru/nfa? k toufcůnj cťft;

t. V cenách jso'j siifioÍlti^ l náltlady na lalití a laffejv spál cfmFfttinou moltuu.
l, V fenách nejsou yoprftťny niitlorf/ na dodáirf ntnAnflai; lyft) se oceA.'^ n ipfcl/fl.il;).
J. Část laie pfesahufíci tlotiítliu <OCnwi de ocenit reniM 9(é?9-1iil Loif pod obrubnily, lifajnifiy

nEbo abn.by i íňaiebnvh koitrk. katatosu B22-1.

kus

ťh:> l C W

kus

kus

kus

73, 690

23, 690

9, 991

9, W1

9, 991

1, 030

1, 030

1,030

1,030

1,030

1,030

22,660

22,660

22, 660

13.900:

82,07

131,66

231 .úĚ

82,07

129. 15

819, '96

21&.61

Í38. 61;

l 859, 71

1 795, 19;

>ti. C 17/lb

;4; f t" (,

143 K 916991121

kus

'Odmerwa élektronteky v DWG
13,9
Součet

bctooov-á parková obruba (50/200/1000) dobeunon/^io
toíc

betonová paihwá obruba ]50/ÍOO/1000) do tiťtonuyťho [fiíf

cena otyvkla dle cťnftů vceuie nůslkhy ii dopravy malerialL

13,^1.03

Součet

Ujie pod obfybrtíky? krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek 2 betonu prostétio

icie pod obTuanfl^, kfajfiftv nebo obnitiy ; dlaipbnfch koitcli / bi-toiiu prnstétio

56,7'0,3*0. ;<13,y0, 2'0,1

Součet

'htontíž stojanu na kola : kus :

Montáž Ko jmu na luila

odhad ceny

'Stojan na kola uzamykatelný pro -4 kola : kus

Stojan -u holá uzamykaiclný pro 4 kol<

;ena ohyvkiá dle Cťniltů vietw obiluhy a dopnwy materiálu

m3

13>>CO

13, MO

14, 317

14, 317

14, 117

3, 680

tr. C 12/15

3, 680

3, 680

2, 000

2,000

42, S9r

Z 021, 09'

4 363, iy

fc0?, 7t

7 ^37. 61

1 973,62

m - 099: Přesun hmot HSV

246 K ;997211511 VodorONna doprava sutí posudku na vidálenost do 1 km t 16.469: 71, 52|

Voiforavná důpfBiva tuti nabo vybouianych bmix niti >e ilníenim a hrjbým urowian"m, na nilálcnost dt; f kni
Poinamko k isutioru ífti;

f, Ctrjy twíze ffouÍSt pto iwtorw^ou ďopiiavupo íelsink^ po vgď nebo firobvyktyn^ dofirwfjimí
pmstřtdty.

;. jr-fí ne dopravní dróie pt^wdorovnoudopfyvufirclců&a, pro kfrou js nutní pfekládaí wť iwtw
kybourun* hmoty i jfrfnoto otnyktóto doproiimhc pnnstfrdiu no jiný, ocťňujr sr tato tomená doptwvo v

knfdťm ůirjty Mfntutoíw,

13229. 00

1 177,86'

147 K 997211519 l Příptdttk ZKD 1 hm u vodorovné dopral iutf t ; 312, 911 8, 93:

Vodwaiflio doprava tuti nebo vytxluran^h hmnt tulí . ť ttoirnirri a hrubým uroniímm, navzdáltnott Pf(p(>t>* li 11

PBrndmkc k souíxiru un:

i Ctný nelie poutjr pro wásrovnau tíopravu po ieltznkl, po vm  n>tia iwcbvy^ljmi dqpriivmmf
fSTOstffúky.

2 je-ll naApnwni drile pře vadarwfvu dopravj pfrkaÍhl, pnaktrrouft nurné pi-ekladat wť nvíw
vytiouran* fimofy i ^ťif. inAo ofrtyltlťho doprovnfhoprtBtřťdtu no Jiný, actfíufe x fotu (omentí dqorovcv
hňdím vifk^ wniosiat. oi-

! 794, 30

kirirfý (ialíf i EBpocaty 1 km pres 1 km

i34B! K 997221S45

16,469*1?

Součet

Poptatek za uLsíeni odpadu ; asfaltavýďi povrchů na
; skládce (skláAovné)
Poplatek za ulaiení itivebnfto adpadu ru sktádcť (skiádkovné) i aifaltových powrchů

t

311, 911

312,911

4, 189; 1!-(,&6 547, 13;



ňsznánihc k sotituru cťn:

l. í-'"yu**d!FiHivaiubori. T>nfiťpoitoAodfu(VtTrft.
J. Uwlem oA>dů wuwdťn/fh v souborv cen sr ocefu/r (núMAjďnf

VIe'wc<'}r"'Delíltí'lPBfltatelilasiklíaanl odpadu alt lákona fť;/2Íť" Sb.
-> Wpodní drceiií stanbního orfDodu lit occnif fťwni swtioru cen  r 03 íO Ori.^) sta

wtpadti z kařoíoýu 800-6 DenwSlcr otijF*tú,
. bnihc

U5, 05:

Z50| K 957Z2t825

Z51; K W82230D

D10 . VRN:
K O/

253 K :[>10

'2M| K ÍC?0

Poplatek u uloženi odpadu i kamcma na skládce
(skiádkovrw) t 10, MP

Popdtek a U;ORT>. ttdvebnftu; odpad- r> ̂ tldw [iMadkovnť) 7 kamMitB
fczndíT?Afl k youbwu cen:

^. Ceny wfdenf viMitwfu cm (i< po ďatnrf; upravit.
2. Woíena^paifůmisyrdr^h^sotawrwnuoceňujttnalvlduoi^.
3. v. ""a.''fl. ie Iafwiltá'' PWlattlc m ukládáni odf>du dSf rífrono-i 85/200 f Sb.
'' "i""" i""'"""""" "*'*' ". °""" .""' "*"' m ".SO'Í niTm>l,"l>oitoróurtotofogi/flCO-íDenBllcrufcJfjttů. ------"""" ."."-".-(fn-JtOwOTOf

jPflplateh ra uloženi železobetatovcho o4)a<tu na ridádce
'(dcládftcvné) t ' 1, 440

fol.lu.k u ď>)n, nfl.,,1, Mp"]" " ,ii"" ,*!.>".", M""un>,to
floifni/nfca k mubnfu c>n;

'. cenv yy'd"" ̂ to^-oru cen lir po dohodí lyroirit.
2. Utofenio^próú neuwle^h vswbwu fen nr ocfňu^ fntflrfrfudlnf.
1' v"náchlet<'pw<té<"XVt<lť* ""^1^5'" odpailutíle zákona ISS/1W1 Sb.
'^"ÍX^S^^""'"--^-"7'^"'"'. '.-.'.

-M.unllir. otpnipoamnikl. munte. iUytm-dm. nym | | u, 117 ^-^81. 2i
Hw^^v^., ta.",h<. , kv. n-dl"d.̂ d""", di"",-" m-" l.UMh d.lto. íj-. M,

186, 99

-<,000.

0, 100

1 450. 48

20777. 10

T 436. 93

269, 27'

Vedlejší rozpoťtové náklady
Zařfaení stavwfite
Zafrrení uavertiste --..-.

ltKwni. stsťertítň ' ko'nP'etf" >ybawni rmntóí, (fcTiDntu, proroi

Í?°^<1 Iníenyrské opatřeni' ;
dop-aunř inženýi-ikť Dp. trfni

°°?"""'. mi'r" " """"" . . njnB"" inmi ,u,b, . im. "><in," ,
GcwletJC)táprácepnvvi'.tavtw~' ..... -......-...--,
Oeodctické pfáce pťi vyKavbé

T-aT, "<,, u. ^|<^ ^, ^^<^,, . ^u,. ^.^. ^ ^^ ^ ^ ̂ ^^ ^^

itiladc pňlohy '7ascv OTganiMos .̂ ita^by
0, 100 15 5S2.SO

7003. S1

9 437,9]
5 >0], >; ;'""'"*.. ">

2 0-/~/, 71'Vedlejší-výdaj

l . . . .

1 55S,28;Ve<ltejs) výdaj



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operní program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 - Kontaktní údaje

Objednatel :
se sídlem
IČ:
DIČ;
datová schránka: název:

bankovní spojení:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

Obec Psáry
Pražská 137, 252 44 Psáry
00241580
není plátcem DPH
Obec Psáry, ID: rvhbuxe
Česká spořitelna a. s.,
číslo účtu 23734349/0800
Milan Vácha, starosta obce

Zhotovitel:

se sídlem:

)C:

DIČ:

zastoupený ve vécech smluvních:

zastoupený ve věcech technických

bankovní spojeni:

SILMEX s. r. o.

Pražská tr. 495/58. 370 04 České Budějovice

48951 081

CZ48951081

Ing. Milan Slěrba,
oprávněn jednat za společnost na 7-ákladě plné moci

Ing. Petr Ungrad

MONETA Money Bank, a. s.,
Číslo ůítu 513709584/0600

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicich
oddíl C, vložka 18337
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