
REKAPITULACE STAVBY

stavba: 37 - Psáry - aktualizace a doplněni PD na cyklostezky

Místo: Datum: 12.6.2017

ZadavateL: iČ:
oiČ:

uchazeč: iČ: 43792553
~plň údaj DIČ: CZ43792553

Projektant: iČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5540974,65

DPH základní 21,00% ze 5540974,62 1163604,70
snížen‘ 15,00% ze 0,00 ‘0,00

CenasDPH v CZK 6704579,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

stavba: 37 - Psáry - aktualizace a doplněni PD na cyklostezky

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [aK] Cena s DPH (CZK) Typ

Náklady stavby celkem 5 540 974,65 6 704 579,35
Psáry - aktualizace a doplnéni PD na 5 540 974,65 6704579,35 STA
cvklostezkv

BESS,0
256 17 BENEŠoV Sukova



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba: 37 - Psáry - aktualizace a doplněni PD na cyktostezky
Objekt: 37 - Psáry - aktualizace a doplněni PD na cyklostezky

KSO:
Místo: Datum: 12.06.2017

ZadavateL: iČ
DIČ:

Uchazeč: iČ; 43792553
Vyplň údaj DIČ: CZ43792553

Projektant: iČ:
DIČ:

Poznámka: Cenová soustava swedena Li jednotlivých poLožek, tam, kde je relevantní se jedná o URS 2016-I. Červeně označená pole jsou neuznatel

výdaje, žlutě označená pote jsou vedlejší výdaje.

Cena bez DPH 5 540 974,65

OPII základní 21,00% ze 5 540 974,62 1 163 604,67

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

zákl. přenesená 21,00% ze 0,00 0,00

sniž, přenesená 15,00% ze 0,00 0,00

nulová 0,00% ze 0,00 0,00

CenasDPH v CZK 67O4579,32~



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: 37 - Psáry - aktuaLizace a doplněni PD na cyklostezky
Objekt: 37 - Psáry - aktualizace a doplněni PD na cykLostezky
Místo: Datum: 12.06.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: - Vyplň údaj

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu Celkem 5 540 974,65

Dl - SO_lOl: SO ioi 1 390 745,14

D2- 001: Zemní práce 166 522,51
03 - 005a: Komunikace - Stezka, chodník - zámková dlažba 382 129,81
04 - OOSb: Komunikace - Vjezd - zámková dLažba 33 889,09
05- 005c: Komunikace - ZpomaLovací poLštář - žuLová dlažba 22 121,04
D6 - 005d: Komunikace-Vozovka-doasfaltování (rekonstrukce) 251 71 5,43
D7 - 008: Trubní vedeni 4 949,06
D8 - 009: Ostatní konstrukce a práce 345 099,94
D9 - 099: Přesun hmot HSV 90 059,46
D10 - VRN: VedLejší rozpočtové náklady 94258,80

Dil - S0_102: 50 102 1 798 325,41
02-001: Zemni práce 486 115,51
012- COSe: Komunikace - Stezka - asfaLtový beton 521 180,36
Dl 3 - 00Sf: Komunikace - Cesta - asfaltový recykLát 68794,26
D14 - OOSh: Komunikace - vozovka - asfaLtový beton 186 316,16
015 - OOSch: Komunikace - Chodník - zámková dLažba 1 41 2,71
D7 - 008: Trubní vedeni 42092,10
08 - 009: Ostatní konstrukce a práce 329 395,87
D9 -099: Přesun hmot HSV 79341,29
Db - VRN: VedLejší rozpočtové nákLady 83 677,15

D16 - SO_l 03: 50 103 671 357,79
D2 -001: Zemni práce 71 539,61
017 -0055: Komunikace 11 784,55
018- OOSi: Komunikace - Stezka - zámková dlažba (s pojezedem vozidly) 304 209,84
08- 009: Ostatní konstrukce a práce 106 467,50
09 - 099: Přesun hmot HSV 144 280,43
Db - VRN: VedLejší rozpočtové náklady 33075,86

D19 - SO_104: 50 104 1 478 423,77
D2 -001: Zemní práce 148 258,67
020 - 005): Komunikace - Stezka - asfaLtový beton (s pojezedem vozidLy) 708 060,73
DB - 009: Ostatní konstrukce a práce 260 052, 52
D9 - 099: Přesun hmot HSV 288 735,95
010- VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 73315,90

D21 - SO_lOS: 50 105 202 122,54
D2 -001: Zemni práce 31 494,35
D3 - 005a: Komunikace - Stezka, chodník - zámková dLažba 14 550,33
D4 - 005b: Komunikace - Vjezd - zámková dlažba 26985,03
06 - OOSd: Komunikace - Vozovka - doasfaLtování (rekonstrukce) 27693,07
07 - 008: Trubní vedeni 37 920,88
08- 009: Ostatní konstrukce a práce 42 931,23
D9 - 099: Přesun hmot I-ISV 10 156,02
DiG - VRN: VedLejší rozpočtové náklady 10391,63



Odměřeno elektronicky v DwG

57 57,000

Součet 57,000

i_~_l_~!12l101103 j~t1 ornice t přemístěnu navztláIenost do m3 I12,300~ 42.39! 4 760,40~

Sejnuti ornice nebo lesní pC,dys vodorovnyns přemnlěnim na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či tn,alě skládky se složením, na vzdálenost
přes ‚CO do 250 fl

Poznámka k souboru cen:
I. V cenách jsou započteny I náklady no příp nutné naloženi sejmuté ornice na doprovni prostředek.
2, V cenách nejsou započteny náklady na odstraněni nevhodných přlmlsenin (kamenů, kořenů opodj;

tyto práce se aceni individuálné.
3, Množství ornice odebí rané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství

nezapočítává, ceny souboru cen 522. 0-Ii Odkopá vky a prokopá vky nezapažené, se voli pro ornici
odeblronou Z projektovoných dočasných skládek;
a) na stoveništi podle součtu objemu ze “lech skládek,
b) mimo staveniště podle objemu koždé skládky zvládl.

4. Uloženi ornice na skládky se oceňuje podle ustanoveni v poznámkách Č. 102k ‚enĚ ifl 20-iZOi
Uloženi syponiny na skládky. Slaleni ornice na hramody v mině upotřebeni se neoceňuje.

5. Odebirá-ll re ornici z projektované dočasné skládky, oceňuje se jejl naloženi a přemlstěnl podle
čI. 3772 Všeobecných podmlnek tohoto katalogu.

6. Přemísruje.li se ornice na vzdálenosc větši něž 250 rn vzdálenost 50 mse pro určeni ezdálenoscl
vodorovného přemistěnl neodečítá a oceni se sejmutI a přemístění bez ohledu na ustanovenI pozn. č.
ltakto:
a) sejmutí ornice na vzdálenost SCm cenou 121 104101;
N naloženi příslušnou cenou souboru cen 167 ‚0- . . ‘

c) vodorovné přemlstěni cenami souboru cen 162. 0- ‚ ‚ Vodorovné přemlstěni výkopku.
7. Sejmuti podorničl se oceňuje cenami odkopá vek spřihlédnutlm k ustonovenl čI. 3172 Vteobecn‘,sch

podmlnek tohoto katalogu.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

‘plocha 1123 mZ, výška 0,1 m

1123‘O,I 112,300

Součet 112,300

6 K 122202202 Odkopavky aprokopavky nezapasené pro silnice rn3 206,800 63,20 13 069,76

Odkopávky a prokopávky nezapaženě pro silnice spřenistěnim výkopku v příčných prohlech na vzdálenost do IS m nebo s naložením na dopravní
prostředek v hornině tř. 3 přen iCOdo I ~‘,,l‘3

Poznámka k zouboru cen:
I. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnIce a to I tehdy, jsou-II vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnIcích no suchu, jestlIže lyro zemníky přímo touvisejl s odkopá vkaml nebo prokopávkoml

pro spadnI stavbu silnic, Vykopávkyv ostatnlch zemnicích se oceňuji podle kapitoly. 3‘2 Zemnlky
Všeobecných podmlr,ek tohoto katalogu.

c) při zahlubováni silnic pra mimo.) rovňavé kříženi a pro vykopávky pod mosty provedenymi
předepsaném předatihu. Čári vykopávky mni svislými rovinami proloženýmI vnějšimI hranami mostu te
oceňuji:
‘p.‘1 objemu do I m3 cenami pro množstvi do 100 m3

při objemu přes I m3 cenami pro mnašstvi přes IČO do I m3.
d) pro sejmuti podorniči 5 přIhlédnutím k ustanoveni čl, 3702 Všeobecných podmínek katalogu,

2. Ceny nelze použit pro odkopávkya prokopá vky v zopaže*h prostorách; tyto zemni práce se
oceňuji podle Čl, 3756 Vteobecných podminek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny I náklady na vodorovné přemistěni výkopku v příčných profilech no
přilehlých svazich a příkopech. VzdálenostI příčného přemistt‘ni se nezahrnuji do středni
vzdálenosti vodorovného přemistěni výkopku.

4. Vodorovné přemist#ní výkopku z výkopiště no násypiště při jokékoáiv tlřce koniny se nepovažuje
za vodorovné přemlstěnl výkopku v příčném profilu, je-II při csdkopdvce nebo prokopávce mezi
výkoputěm a násyplštěm v příčném profilu dopravní nebo jIný pruh, no němž projekt vylučuje rušeni
provozu prováděnim zemnich prod, Takové přemlstěni výkopku se oceňuje podle čl, 3762 Všeobecných
podmlnek tohoto katalogu.

S. Přemistěni výkopku vpříčných profilech no vzdálenost přes Osm se oceňuje cenami souboru cen
762 ‚0.5 ‚ vodorovné přemlstěni výkopku části AOl Společné zemni práce tohoto katalogu

Odměřeno elektronicky v DWG

206,8 206,800

Součet 206,800

Uložení sypaniny z hornIn soudržných do násyp1 m3 ! 65,800! 50,17! 3 301.191I K 1171101103 I zhutněných do 100% PS
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a S hn~ým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctos~Standard ldále jen PSI přes9t do 100% PS

Ao



Poznámka k souboru cen;
7. ceny lze použít pro sypaniny odebi rané z hold, pro hisdinu apod.
2. Cenu 20-7707 lze použiti pro;

a) rozprostřeni zbylého výkopu no místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni a zářezů pro
podzemni vedeni; toto množství se urči v m3 uloženého výkopku, měřeného vrostlém stavis,

b) uloženi výkopku do násyp‘) pod vodou.
3. Ceny ize použit I pro uloženi sypaniny $ předepsaným zhutněním no trvalé skládky, do koryt

vodoteči odo prohlubní terénu.
4, tenu 10-1131 ire použiti pro ukládáni sypaniny z hornin nezoudržsrých I soudržných společné bez

možnosti jejich roztříděni.
5. Ceny -11210 -il3i lze použit jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovorřych těmito cenomi,

méřerrý podle ustanovení či. 3577 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne IW~ m3no objektu.
Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 500 ~ m3 no objektu, se oceni individuálně.

6. Ceny jsou určeny pro míru zhutněni určenou projektem;
oj pro celTjf -isol až ‘ilOSv% výsledku zkoušky PS.
b) pro ceny-list o -ltn reiotivnl ulehlosti 1W),
t) pro teny ‘1121 0 ‘1131 stonovenim technologie.

7, Ceny nelze použit;
o) pro uloženi syponlny do hrázi; uloženi netříděné oyponiny do hrázi se oceňuje cenomi souboru

cen 77? uloženi netříděných syponin do hrázi části A 03, připodně cenovými normativy podle části A
3,-

b) pro uloženi syponlny do ochranných volů nebo těch jejich části, jejichž šířko je menši než 3
m. Toto uloženi se oceňuje cenoml souboru ten 775 ‚O‘li Obsyp objektů.

S, Cena 20‘ hOl nepiotí pro uloženi výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedeni podél
hrony výkopu. z něhož byl výkopek získáno to oni tehdy, jestliže se výkopek po vyhozeni
v,jkoplště no povrch ůzemi ještě dále přemisruje no hromady - podél výkopu.

9. Horninami soudržnými Se rozumějí tokové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární o ‘

chemické vozby mni částicemi horniny. ‚Ideo horniny, které jsou schopny piootických deformoci,
70. Hornlnomi nesoudržnými ze rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze

třeni mezi jednotily/mi oddělenými pevnými částicemi horniny.
ii. Horninami sypkými se rozuměj‘ horniny iii. skupiny podle Csu 72 7002 se zrnem do i25 nm.

Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5% objemu.
12. Horninami kamenitými se rozuméjí nestmelené úlomkovité horninyskolnl a sypké se zrny přes 725

mm. Množstvi zrn velikosti přes 125mm musí být vyšli než 5% objemu.
73. Ceny pro uloženi sonsdržrtých hornin lze použit, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládáni

‘Odměřeno elektronicky v DWG
65,8 65,800

Součet 65,800

8 K 162701105 Vodorovné přemísténi do 10000 m m3 141,000 115,71 16315,11‚ykopkuisypaniny z horniny tr. I ar 4
Vodorovně přemístěni výkopku nebo rypanlre~v po suchu na obv/tlém dopravním prostředku, bez naloženi výtopku, avšak se složenin bez rozhrnutí
horniny tř. I až 4 na vzdálenost přes‘ 000 do ‚0 In
Poznámko k souboru cen;
I. Ceny nelze použit, předepisuje-ii projekt přemístit výkopek no místo nepřistupné obvykiým

dopravním prostředkům; toto přemisténi ze oceňuje Individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidlo v terénu ve výkopišti nebo no

náryplšti.
3. V tenách nejsou započteny náklady no rozhrnuti výkopku no r‘ásyplšti; toto rozhrnuli se oceňuje

cenami souboru cen 171, 0‘. ‚UloženI syponlny do násypů 0171 20-l2olUioženi syponiny no skládky.
4. Je-li no doprovni dráze pro vodorovné přemistění nějaká překážko, pro kterms je nutno překiádot

výkopek z jednoho obvykiého doprovniho prostředku no jirrý obvyklý doprav- ni prostředek, oceňuje se
toto lomené vodorovné přemistěni výkopku v každém úseku samostatné přísi užnou tenou tohoto souboru
ceno překládáni výkopku tenami souboru cen 167 20.3 . Nokiádáni neulehlého výkopku z hromad
ohledem no ustanoveni pozn. číslo S.

5. Přemisnsje-ii ze výkopek z dočosných skládek vzdálených do SCm, neoceňuje se nakládáni výkopku,
i když se provádi. Toto ustonoveni neplatí. vylučuje-li projekt použiti dozeru.

6.V tenách vodorovného přemistttni sypaniny nejsou zopočteny náklady no dodávku materiálu, tyto se
oceňuji ve speclfikoci.

‘přebytečná zemina
2%,8‘65,8 141,000
Součet 141,000
Př.platek k vodorovnému přem,stiní

9 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 1 410,000 4,86 6852,60
m přes 10000 m
Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na okvyklěm dopravnim prostředku, bez naložení y/kopku, avšak se složením bez rozhrnut‘
horniny tř. I až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalíích I započatých 5 m
Poznámko k souboru cen;
i. ceny nelze použit. předepísuje‘li projekt přemistit výkopek no místo nepřístupné obvyklým

dopravním prostředki)m; toto přemístěni se oceňuje IndIviduálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady so jízdu loženého vozidlo v terénu ve výkoplžti nebo no

náoypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady no rozhrnuti výkopku no náoypišti; toto rozhrnuli Ic oceňuje

cenami souboru cen 772 .0‘. . UloženI ryponiny do násypů 0171 20-s2osUloženi sypaniny no skládky.
4. Je-li no dopravní dráze pro vodorovné přemístěni néjoká překážko, pro kterou je nutno překládat

výkopek z jednoho obvyklého dopravniho prostředku no jiný obvyklý doprav- ni prostředek, oceňuje se
toto iomené vodorovné přemístěni výkopku v každém úseku samostatné příslušnou cenou tohoto souboru
ceno překládáni výkopku cenami souboru cen t67 00‘) . Nakládáni neulehlého výkopku z hromad
ohledem no ustanoveni pozn. číslo 5.

S. Přemistuje‘ll se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku.
I když se provádí. Toto ustanoveni neplatí, vylučuje‘“ projekt použiti dozeru.

6. V cenách vodorovného přemist#ni syponiny nejsou započteny nákiody no dodávku materiálu, tyto se
oceňuji ve specifikaci,

[liJ K 1171201201 Uloženi sypaniny na skládky j m3 I 141,0001 ‘~~‘l 2043,091
Uložení sypaniny na sksádky ‚



Pozr‘ámka k souboru cen:
I. Ceno -1201). určeno I pro:

a) uloženi výkopku nebo ornIce no dočasné skládky předepsané projektem tak, ü „° 7 “2
projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice: v opačném případ‘ se
uloženi neoceňuje. Množstvl výkopku nebo ornice pflpodojlcl no I m2 skládky se urči Joko podiI
množ.stvl výkopku nebo ornice, měřeného vrostlém stasy a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypánI koryt vodoteči a prohlubni v terénu bez předepsoného zhutněni sypanIny;
C) uloženI výkopku pod vodou do prohlubnI ve dně vodoteči nebo nádrži,

2. Cenu -1201 nelze použit pro uloženi výkopku nebo ornice:
a) při vykopávkách pro podzernni vedeni podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek tiskán, o ta oni

tehdy, jestliže se výkopek po vyhozeni výkopu no povrch ůzeml jeltě dále přemistlsje no hromody
podél výkopu;

b) no dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
C) no dočasné skládky předepsané projektem tok, že no ? m2 projektem určené plochy této skládky

připodaJl nejvýše 2 msvýkopku nebo ornice (viz, též poznámku č. to):
d) no dočosné skládky, oceňuje‘li se cenou 727 10-5105 Sejmuti ornIce nebo lesnl pa3dy do 50 m,

nebo oceňuje-li se vodorovné přemlstěnl výkopku do 20 ma SCm cenoml 162 20‘isOi, 16220-1102, 762
20-IlS? 0 162 20-lI52. V těchto připodech se uloženi výkopku nebo ornice no dočosnou skládku
neoceňuje.

e) no trvalé skládky s předepsaným zhutnenlm; toto uloženi výkopku se oceňuje cenomi souboru
cen 77! . 0‘ . . Uloženi syponlny do náoypů.

SV ceně -1201 jsou započteny I náklody no rozprostřeni syponiny ve vrstvách s hrubým urovnánlm no
skládce.

4. V ceně ‘720, nejsou zopočteny náklody no ziskánl skládek oni no poplotky za skládku,
5, Množství jednotek uloženi výkopku (sypaniny) se urči vmS uloženého výkopku (syponlny),v rostlém

stovu zprovldlo ve výkopištI.
„Cenu -1211 Ise po dohodě upravit.

11 K 171201211 ~ze sypaniny na t 253,800 142,93 36275,63

Uloženi sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce I skládkovvě I

Poznámko k souboru cen:
I, ceno ‘7205 je určeno I pro;

0) uloženi výkopku nebo ornice no dočosné skládky předepsané projektem tok, že no I m2
projektem určené plochy této skládky připadá přes? m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se
uloženi neoceňuje. M,v.ožstvl výkopku nebo ornice přlpodojlci no I m2 skládky se urči joko podII
množstvl výkopku nebo ornice, měřeného vrostlém stovu o projektem určené plochy dočasné skládky:

b) sosypánl koryt vodoteči a prohlubni v terénu bez předepsaného zhutněni sypanIny;
ci uloženi výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteči nebo nádrži.

2, Cenu -5205 nelze použit pro uloženi výkopku nebo ornice:
a) při vykopávkách pro podzemní vedenI podél hrom, výkopu, z něhož byl výkopek zlskdn, a to oni

tehdy, jestlIže se výkopek po vyhozeni s výkopu no povrch ůzeml ještě dále přemlsruje no hromody
podél výkopu;

b) no dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem:
C) no dočasné skládky předepsané projektem tok, že no 5 m2 projektem určené plochy této skládky

přlpodojl nejvýže 2 m3 výkopku nebo ornice(vlz. též poznámku Č. 5 0);
di no dočasné skládky. oceňuje‘l I ne cenou I2i $0-I 705 Sejmuti ornice nebo letni půdy doSů m,

nebo oceňuje-lise vodorovn.tpřemlstěnl výkopku do 20 ma 50 m cenoml 162201101, 162 20‘ 7s02, 762
20‘! ‚570 762 20-l 752, V těchto přlpadech se uloženI výkopku nebo ornice no dočasnou skládku
neoceňuje.

e) no trvoté skládky s předepsarsjm zhutněnlm; toto uloženi výkopku se oceňuje cenoml souboru
cen 77? . 0‘ . . uloženi typoniwy do násypů.

3. V ceně ‘7207 jsou započteny I náklady no rozprostřeni syponlny ve vrstvách s hrubým urovná nim no
skládce.

4. v ceně ‘7207 nejsou započteny náklady no zlskánl skládek oni no poplatky za skládku.
S. Množství jedno Sek uloženi výkopku řs‘ypaniny) se urči v m3 uloženého výkopku (sypanlnyj,v rostlém

stavu zpravidla ve výkopišti.
6, Cenu -1217 lze po dohodě upravit.

141‘l,S 253,800

Součet 253,800

12 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 1122,800 20,42 22927,58

Úprava pláně na nlavbách dálnic v zářezech mIno skalních ne smutněním

Poznámka k souboru cen:
I. Ceny ze zhutněnlm jsou určeny pro vžechny mIry zhutněni.
2. ceny 70.220?, 70-2302,20230? a 20-2 305 jsou určewy pro urovnáni nově zřlzava*h ploch

vodorovných nebo ve sklonu do 7:5 pod zpevněni ploch jokéhokollv druhu, pod humusaváni, dr,naváni
dále předeplle-lI projekt urovnáni pláně z jiného důvodu.

3. Ceno 702303 je určena pro vyplněni ryponlnou prohlubni zářezů v hornInách 5, 60 7.
4. ceny nepiatl pro zhutněni podložI pod násypy; tato zhutněni se oceňuje cenou 275 SO-STOl

Zhutněni podloži pod násypy.
S. Ceny nepicli pro urovnánI lavic (berem) šiřky do 3m přerutujlclch svahy, pro urovnáni dno

přikapá pro jakoukoliv jejIch lilku; toto urovnáni se oceňuje cenoml souboru cen 582, 0-l I
Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů AO? tohoto katalogu.

6. urovnánI ploch ve sklonu přes 7:5 řlvahováni) Se oceňuje cenou s$2 20-Isol Svahováni trvalých
svahů do projektovaných profilů, části .4 01 tohoto kotologu.

7. Vyplněni prohlubni v hornInách tř. S,6,a 7betonem nebo stabIlizaci se oceňuje cenami části A
07 ZřízenI konstrukci kototo5u 822-I KomunIkace pazemnl a letiště.

‘Odměřeno elektronicky v OWG

872,4.65,2s.l2,5s172,7 1112,800

Součet 1122,800

13 K 181301102 Rozprostřeni ornice tI vrstvy do ‚50mm p1 do ml 247,500 34,03 8422,43
500ml v rovine nebo ve svahu do 1:5

Rozprostření a usovnáni ornicev rovině nebo ve svahu sklonu do I : 5 při nouvinlé ploše do 500 mz, tI. vrstvy pies 00 do 150 mn

Poznámko k souboru cen:
I, V ceně jsou sopočser,y I náklady no připodné nutné přemlstění hromad nebo dočasných skládek no

misso spotřeby ze vzdálenostI do 3Dm.
2. V ceně nejsou započteny náklady no ziskánl ornice: toto získáni se oceňuje cenoml souboru cen

527 10-Il Sejmuti ornIce.
3. Připodné nokláddni ornice, v souvIslostI s pozn. Č. 3 se oceňuje cenomi souboru cen 767 10-l

NakládánI, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo syponiny.
4. -Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umlstěrry podle projektu ve vzdálenostI přes X5m ad

misto spotřeby, ~ňuje se jeji přemistěnl cenoml souboru cen 762 . 0-I . Nodoravné přemlsténl
výkopku, přičemž se vzdálenost Soos, ‚vedená v popisu cen, neodečitá.

‘Odrněřeno elektronIcky v DWG

247,5 247,500



součet 247,500

rIK~lBl4lII3I Zaiožj~i~ii~ého t.ávniku výsevem plochy do m2 247,500 8,75~ 2 16563
‚ i000m2vrovlneave svahu do 1:5

Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do l~ n2 ‚‘ýneveoTs včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do IS

Poznámka k souboru cen:
I. V cenách jsou zopočtewy I nákladyna pokoseni, naloženi a odvoz odpadu do 20km se složenini.
2. V cendch ‘I 265 až -1163 nejsou započteny I náklady na zatrovňovocí textilIi,
3. V cenách nejsou započteny náklady so:

a) připravu půdy,
b) trovnl semeno, tyto náklady se oceňuji ve specl~lkocl,
C) “,vpletl o zaléváni; tyto práce se oceňuji cenami části C02 souborů cen 085 00-42 Vypleti a

585 00-43 Zalití rostlin vodou,
dl srovnání terénu, tyto práce ze oceňuji onuborern cen 181 I. -,‚Plošná úpravo terénu.

IS K 00572410 OsIvo směs travní parková kg 3,713 116,68 433,23

Osivo směs travni‘ parková

D3 - 005a: Komunikace - Stezka, chodník - zámková dLažba 382 129,81
16 K 564861112-Ri Podklad ze štěil<odrně ŠDB ti 210mm mZ 872,400 129,32 112 818,77

Podklad ze itěrksdrtě Šos tI 210 mm

‘Odměřeno elektronicky v DWG

872,4 872,400

Součet 872,400

17 K 596211113 Kladeni zámkově dlažby komunikaci pro pes‘ ti m2 872,400 175,02 152 687,45
60 mn skupiny A p1 pres 300 m2
Kladení dlažby z betonových zinkových dlaždic komunikaci pro pěii a ložem! kameniva těženého nebo drceného ti. dolt mn, a vyplnénim spár

dvojitým hutněním. vibrovánim a se snsetensn přebytečného materiálu na krajnici ti. 60 mn ukupiny A, pro plochy přes 300 m2

Poznámka k laubovu cen:
5. Pro valbo cen dlažeb pluti toto rozděleni: Skupina A: dlažby z pr‘kO stejného tvoru, SkupIno 8:

dlažby z prvků dvou a vice cvorů, nebo z obrazců a ploše jednotily‘ do 500 m2, Skupina C: dlažby
pro obloukovItých tvarů (oblouky, kruhy, opad.).

2. y cenách jsou zapo(teny I r‘ákloo‘y na dadáni hmot pro lože a na dodáni materiálu na výplň spár.
3. y cenách nejsou započteny náklady na dodáni zámkové dlažby, které se oceňuje ve specIfIkaci;

ztratné lze dohodnout u plochy
o)do 500 niZ vevýtl3%,
b)p(eslCOdo3ňXlmz vevýžlz%,
c)přesstxsm2 vevýlil%.

4. Část lože p(esahasjlcl tloušlltu 40mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . ‘9. Příplatek so
každých dalších 10mm tloužtky podkladu nebo lože.

Odměřeno elektronicky V DWG

864v8,4 872,400

Součet ‘ 872,400

[~“~“Is“J~~:rá dlažba (barva přírodní) 60/165/200 ~ 872,640~ 13014 113 565371“l
zámková dlažba lbarva přírodnil ‘ e0r165/200 ličkoi

cena ob5vklá dle ceniků včetně obsluhy a doprasy materiálu

864‘l,Ol 872,640

Součet 872,640

LEJ K 59602 ízbov‘~~ pro nevidoméi‘~čenfenáfl“1 I I „Jm2 8,6521 353,471 3 058,2
60/1001200t výstupky I
zámková dlažba pro nevidomé Ibarva červená). 601I00ř200 5 ‚ysttpky

cena obyoklá dle cenikú včetně obsluhy a dopravy materiálu

8,4‘i ‚03 8,652

Součet 8,652

D4 . 005b: Komunikace‘ Vjezd ‘ zámková dLažba 33 889,09
20 K 564871 Ill ‚Bi Podklad ze itěrkodrtě ŠDB tI 250mm m2 65,200 148,28 9 667,86

Podklad ze itěrl‘odrtě ŠOS tI 250 mm

‘Odměřeno elektronicky v DWG

65,2 65,200

součet 65,200

Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti
21 K 596211211 m2 65,200 175,02 11 411,30

80mm skupiny A p1 do 100 m2
Kladeni dlažby z betonových zinkových dlaždic komunikaci pro péši s ložem z kasaenlva Iéženého nebo drceného tI. do 40 mn, 5 vyplněním spar
s dvojitým hutněním, vibrováním a ne umetením přebytečného materiálu na krajnici ti. 00mm skupiny A, pro plochy pies 50 do 100 n2
Poznámka k souboru cen:
a. Pro volbu cen dlažeb plan toto rozděleni: SkupIna A: dlažby z prvků stejného tvoru. SkupIna 8:

dlažbyz prvků dvou a vice tyor0, nebo z obrazců o plote jednotlivé do 100 mZ, Skupina c: dlažby
pro obloukovItých tvarů (ablaaaky, kruhy opad.).

2- V cenách jsou zapo(teny I náklady na dodáni hmot pro lože a na dodáni materiálu so výplň spár.
3, y cenách nejsou započteny náklady na dodáni zámkové dlažby, k ser‘ se oceňuje ve specIfikacI:

ztratné lze dohodnaaat u plochy
o)dolWmZ vesýšl3%,
b)přeslcodo3wm2 vevýti2%,
c)přesJOOm2 vevýtil%.

4. Část lože přesohujicl clouitlsu 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . ‚ ‘9, Příplatek za
kož*h dotiich 00mm tiauštl‘y podkiodu nebo lože.

‘Odměřeno elektronicky v OWG

56,5+8,7 65,200

Součet 65,200
zámková dlažba (barva přírodní) ‘ 80/165/200 I I

I m2 I 58,195 160,951 9 366,491[~~J K 59611 očko)
zámková dlažba barva přsrodnii ‘ a0ř165j200 iičkol

censa ob5vlslá dle ceniků včetně obsluhy a dopravy materiálu

56,S‘l,03

Součet

58,195

58,195

‘VŠ



23 K 59612 zámková dlažba pro nevidomé (barva červená ‘ ml 8,961 384,27 3443,44

zámková dlažba pro nevidomé (barva červeněl - 80/103/200 ‚výstupky

cena ob~vklá die ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

8,7‘I,03 8,961

Součet 8,961

DS - 005c: Komunikace - ZpomaLovad poLštář- jutová dLažba 22 121,04
24 K 564861111-RI Podklad ze štěrkodrně ŠDA tI 200mm ml 12,500 123,49 I 543,63

Podklad ze itérkoártě IDA ti 2CC mm

‘Odměřeno elektronicky V OWG

12,5 12,500

Součet 12,500

25 K 567124121 Podklad z podkladového betonu tř, PB I (C m2 12,500 482,28 6 028,50
20/25) ti 160mm

Podklad z podkladového betonu PB tr PB I IC 20/25 tI, 160 mm

Poznámka k souboru cen;
- V cenách jsou započteny I doklady na:

a) ošetřeni povrchu podkladu vodou,
b) postřik protl odpořováni vody,

2, V cenách nejsou započteny nákiody na zřízeni dllotočnlch spár a jejich vyplněni: tyto práce se
oceňuji cenami souború cen 91915‘‘ Řezáni dllotočnlch spár, 959 12‘- T&sntní dilatočnlch spár a ‘

959 l3Vyztuženi dllotočnich spár,

‘Odměřeno elektronicky v DWQ

12,5 12,500

Součet 12,500

26 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných Z kamene na m2 12,500 507,59 6 344,88
MC tI 50 mm
Kladeni dlažbyz kottek t provedením lože do ti, 50 mm, I vyplněním spár, o dvojím beraněním a se umetením přebytečného materiálu na krajnici
drobných z kamene, do lože z cementové malty
poznámka k souboru cen:

ceny 59? I,- pro dlažbo z kostek velinjchjsoo určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou,
2. Ceny 591 2,‘ pro dlažbo z kostek drobných jsou určeny pro dlažbo úhlopříčnou, řádkovou a

kroužkovou.
3. Dlažbo věji/orá z kostek drobných se oceňuje cenami 591 43-2111 a 591 44-2111 Kladeni dložby

mozolky dvoubarevné a vlcebarevné komunikoci pro p441.
4. V cenách jsou započteny (náklady na dodáni hmot pro laje a na dodáni téhož materiálu na výplň

spár,
5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dadáni dlažebnich kostek, které se oceňuje ve specifikaci: ztvotné ize dohodnout
‘ u velkých kostek ve výši I
‘ u drobných kostek ve výtI 2%,

8) vypin#nl spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 5 - - II
Zdiivko živičná spár dlažby,

6-Část lože přetohujlci tioužtku 50mm te oceňuje cenami touboru ten 45! 31-97 P/lp/otek za
každých dalších 10 mm tioustl,y podkladu nebo lože,

27 K 158380120 Kostka dlažební drobná, žula velIkost 12/12 Cm I._!_,I 3,1251 2 625.29) 8 204.031~
Kostka dlažební drobná, ž,Aa velikost 12/12cm

cena ob1mklá dle ceníků včetně obsiuhy a dopravy materiálu

12,5/4 3,115

Součet 3,125

D6 - 005cl: Komunikace - vozovka - doasfaLtováni (rekonstrukce) 251 71 5,43
~ 28 ) K 564861 l11.Rl IP~a~kiad ze štěrl<odrtě IDA tI 200mm imlI 172,700] 123,49) 21 326.72)

Po~lad ze itěrkodrtě IDA ti 2~ mn

- ‘Odměřeno elektronicky v OWG

172,7 172,700

Součet 172,700

29 K 564952111 Podklad z mechanIcky zpevné‘iého kameniva m2 172,700 220,72 38 118,34
Mfl ti ISO mm

Podklad z mechanIcky zpevněného kameniva P/Zr (minerální beton) s rozproatřenim at hutněním, po zhutnění ti, 150mm

Poznámka k soubaru cen:
i.Čsps 736126-l připooíti pro MZK max. ti, 300mm,
2, V cenách nejsou započteny náklady na:

a) ochrana povrchu podkladu filtročnlm poatřikem. kte,,j se oceňuje cenami souboru cen 573 II‘?!.
b) spojovacl post/k před pokládkou asfaltových sm#sl, který se oceňuje cenami zooboru cen 572

2,,

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu
573111112 m2 172,700 7,78 1343,61

množttvi 1 kg/m2

PostřIk živičný Intiltračni 2 atfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství I ‚no kt/m2

Asfaltový beton vrttva podkladní ACP 16÷
m2 172,700 733,14 126 613,2831 K 565165111.R1

(obalované kamenivo OKS) tI 80 mm do 3 m
Astaltový beton vmtva podkladní ACP lb. lobalované kamenivo OIlS) ti 80mm š do 5 m

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do
32 II 573211111.Vl ml 172,700 5,83 1006,84

0.30 ke/ml
Postřik živičný ugojovaci z astaitu v množství do 0,30 kgřm2

C K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.
n2 172,700 366,57 63 306,64

I ti 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
asTaltov‘y Seton vrstva oonJnala Atoll (AO3I t rozpnottrenam a ue zniutnenin Z nemoomitovaneno aiTaltlsv prunu Sino‘ ao J m tr. I, po sniutreni ‚1.30
fnm
Poznámko k souboru cen:
5. Csu tu 13508-l připouští pro ACO II pouze ti, 35 až 50mm,

D7 - 008: Trubní vedeni 4 949,06



IMontáž potrubí Z trub TOP těsněných pryžovými I I
34 K 812392121

kroužkyotevřenývýkopsklondo~o%D~4Qo m ~ I 218,4~

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20% z trub SIOME•TBP a VIKY-TEP těsněných pryžovými kroužky ON 400

Pěznámka k souboru cen:
I. V položkách cen 812 . . ‘2121 nejsou započteny náklady no dodáni těsnicích pryžových kroužků.

Tyto krosnžkyse‘ oceňuji ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty a- ceně trub.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

2,5 2,500

Součet 2,500

35 K 81201 trouba betonová hrdlová ON 400, dl. 2.5 m kus 1,000~ 2 O32,16~ 2 O32,16~ ~J
~ trouba betonová hrdlová ON 400, dl. 2.5 m

cena obyt,klá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

36 K 899623151 Obetonováni potrubí nebo zdiva stok betonem m3 0,275 2 654.46 729,981
prontym tr. C 16/20 otevreny ‘rykop

Obetonováni potrubí nebo zdiva stok bet anem prontým v otevřene~m výkopu, beton tř. C 16/20

Poznámko k souboru cen:
I. Obetonovdnl zdivo stok ve štole se oceňuje cenomi souberu cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného

zdiva stok části Á 03 tohoto katalogu.

~ 37 K 452312121 Sedlové lože a betonu prostého tř. C 8/10 m3 0.400 2 421,10 968,44~.
otevreny vytop

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prontého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř-C 6/10

Poznámka k souboru cen
i. ceny -1021 až -11810 -1192 lze použiti pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2020 oj -21810 -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkony sedel.

DB- 009: Ostatní konstrukce a práce 345 099,94
~ 30 K 919735112 Řezáni stávajiciho živičného krytu hl do 100 mm~ m 346,O00~ IB 504,08]

Řezání ntávajíciho živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Poznámka k souboru cen:
I. V cenách jsou započteny I náklady na spotřebu vody.

‘Odměřeno elektronicky v OWO

346 346,000

Součet 346,000

39 K 919121221.R1 Ošetření styčné spáry trvale pružnou asfaltovou ~ 346000 53,48 18 504,08
zalivkou

Ošetřeni styčné spáry trvale pružnou asfaltovou zálivkou

cena obvyklá pro certitikované ošetřeni spáry

‘Odměřeno elektroniciqr v DWO

346 346,000
součet 346,000

fl Osazeni silničního obrubníku betonového
40 K 916131213 stojatého s bočni opěrou do lože z betonu m 371,300 204,19 75 815,75

prostého
Osazeni nilnlčniho obrubníku betonového ne zřízením lože, a vyplněním azatřeni‘m spár cementovou maltou stojatého n boční opěrou z betonu prontého
tř. c 12115, do lože z betonu prostého téže značky
Poznámko k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubnikú ležolých I stojatých jsou započteny:

a) pro osazeni do lože z kamenivo těženého I náklady no dodáni hmot pro lože tI. 80 až 169 mm,
b) pro osazeni do lože z betonu prostého I náklady na dodáni hmot pro lože 11.80 až laO mm:

cenách - I 103 a ‘1213 těž náklady na zřízeni bočnich opěr.
2. část lože z betonu prostého přesahujicl tI. 100mm se oceňuje cenou 916 99-5n25 Lože pod

obrubníky, krojniky nebe obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náhody no dodáni obrubnlků, tyto se oceňuji ve specifikaci.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

299t46t8t6+12,3 371,300

Součet 371,300

I 41 K 91601 betonová silniční obruba (120-150/250/1000) dol kun 301,990 80.86 24 418,91~ betonoveho loze

betonová silniční obruba il2O-150/25O/l~i do betonového lože

cena obyeklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

299‘l,Ol 301,990
Součet 301,990

~ 42 K 91602 betonová nitnični obruba nájezdová kun 47,380 67,00 3 174,46~
(1 50/150/1000) do betonoveho toze

betonová silniční obruba nájezdová li50/l5Oil~i do betonového lože

cena obvyklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

46‘1,03 47,380

Součet 47,380

~ 43 K 91603 ~1120‘ kun B,240~ 222,55~ 1 833,81

betonová silnični obruba přechodová levá l12O-I5oll5o-250/l~) do betonového lože

cena obywklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

8‘1,03 8,240

‚ Součet 8,240

[44 K 91604 ~ kus 6,180~ 222,55~ 1 375,36~

‚ betonová nitničn“ obruba přechodová pravá l12š‘I50/l5o.25o/l~i do betonového lože

cena obyaktá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

6‘1,03 6,180

Součet 6,180



47 K 91606

341

341‘1,01

Součet

Součet

341000

341,000

kus 344,410 32,34

344,410

344,410

29,098

2 430,83

11138,22

70732,29

1 376,80

so Ixiž Idemontáž stávající Dl (sloupku) kus 2,000j 486,171 972,341 ‘l
demontäž stávající DZ (sloupku)

odhad ceny za demontáž a likvidaci sloupku

[‚~j 914511112 8ooo~ 782,73~ 6261,84~

Montáž sloupku dopravnich značek délky do 3,5
tni s betonovým záktadeon a patkou us
Montáž nloupku dopravních značek délky do 3,5 fl do hliníkové patky

Poznámko k souboru cen:
I. Vcendch jsou započteny I náklady na:

0) tykopdnl jomeks odhozem 4kopku na szddienost do 3m,
b) osazeni sloupku včetně montáže a doddvky plastového vlčka,

2. V cenách ‘Iiii Jsou započteny I náklady no betonový základ.
3. V cenách ~la 72 jsou započteny I náklady no hliníkovou patku s betonovým základem.
4. V cenách nejsou započteny náklady ros:

0) dodáni sňmspku, tyto se oceňuji ve specifikaci
bj naloženi o odklizeni výkopku, tyto se oceňuji cenami části Aol kotologu ~-i Zemni práce.

52 K 91401 DZC9a

02 c9a

cena obyaklá dle cenikó včetně obsluhy a dopravy materiálu

53 K 91402 DZC9b kus

54 K 91403 Dl lP2

55 K 91404 DZAI9

07 An,

Dl lP2

07 C9b

cena obyeklá dle cenn‘ltů včetně obsluhy a dopravy materIálu

cena obyaklá die ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

cena ob~klá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

56 It 91405 Dl E7b kus

Dl E7b

cena obyvklá dle ceníků včetně obnl.isy a dopravy materiálu včetně .xhytů, patky, a vička

Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm
58 K 915121112 m 14,500

retroreflexní bílou barvou vodicí čáry
Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou vodicí tara bílá šířky 250 mm retrorelletni

45 K 91605

46 K 916331112

betonová silniční obruba (100/250/1000) do ‚5 46
betonového lože kus 12,669 ‚ 829,31
betonová tllnični obruba lI00/250/i~j do betonoveho lože

cena obyeklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

12,3‘1,03 12,669

Součet 12,669

zahradního obrubníku betonového do ‘m 341 000 121,54 41 445,14
loze z betonu s bocnn operou

Osazení zahradního obrubniku betonového a ložem tI. ad SOdo 100 mez betonu prostého t/ c 72/ls t boční opěrou z betonu prontélno ti. c 2/IS

Poznámko k souboru cen:
I. Vcenác/s jsou započteny I náklady na zouti o zatřeni spár cementovou maltou.
2. V cenách nejsou zopočteny náklady na dodání obrubníkŮ: tyto se oceňuji ve speciflkoci.
3. Část lode přesahujlcí tloučt~u 500mm lze ocenit cenou 956 99~7527 Lože pod obnsbnlky, krojnlky

nebo obruby z diožebnlch kostek, kotalogu 8221.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

Součet

betonová paritová obruba 50/200/1000) do
betonového lože
betonová parková obruba l50/2c0,1l503l do betonového lože

cena obyaklá dle ceníků včetně obsltůny a dopravy materiálu

~ K 916991121 Lože pod obnsbniky, krajníky nebo obruby z m3 29 098
dlažebních kostek z betonu prostého ‘

Lože pod obrubníky. krajníky nebo obruby z dlažebních kostek s betonu prostého tř. c 12/15

371,3‘o,3‘0,2.341‘0,2‘o,l 29,098

49 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velíkosti I m2 kun 8,000 172,10
objlmkami na sloupek nebo konzolu
Montáž svislá dopravní značky základní vellkotti do 1 n2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Poznámko k souboru cen:
I. V cenách jsou započteny I náktady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem

připravenou notnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).
2. V cenách nejsou započteny náklady na:

0) dodáni značek, tyto se oceňuji ve speciý‘ikoci,
b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukci ‘sloupků, konzol, tyto se oceňují tenami

souboru cen 974 Si Montáž zioupku 0 974 53 Montáž konsol a ndntovců.
c) nátěry, tyto se oceňuji jako práce PSV přlsiužrnými cenami katalogu &zO‘7a3 Nátěry,
d) naloženi a odklizeni výkopku~ tyto se oceňuji cenami části Aol katalogu ~‘ 7 Zemni práce.

3. ceny nelze použit pro osazeni a montáž svislých doprovnich značek:
0) světelných, lyro se oceňuji cenami kotoiogas 2i M Elektromontáže ‘ silnoproud,
N upevněných na lanech, nebo tpeciálnich konstrukcích nesoucích vice značek, tyto se oceňuji

indMdudira#.

kun 2,000 972,33

2,000 972,33

kun 2,000 972,33

kus 1,000 972,33

1,000 972,33

kus 6,000

cena oby,‘atlá dle ceníků včetně obol&ny a dopravy materiálu

fl K 91406 dopravní sloupek vč. příslušenství
dopravní oloupek vč. přínluienství

I 944,66

1 944,66

I 944,66

972,33

972,33

486,17 2917,02

13,71 198,80



Pozná niko k Souboru cen:
I. Ceny jsou určeny pro děliti Čáry bílé souvislé Č. Via, bílé přerušované Č. V2o, žluté souvislé

Č. V12b, žluté přerušované Č. Vi2c a ‘jodid Čáry biié Č. V4.
2. V cenách nejsou započteny náklady no:

a) předznaČeni, tyto se oceňuji cenami souboru cen 915 6,-Ii Předznačeni pro vodorovné značeni,
b) očištěni vozovky, tyto se oceňuji cenami souboru cen 938 90-9 . Odstraněni bláto, prachu

nebo hlinitého nánosu s povrchu podklodu nebo krytu Části COl tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek zeu cen 915 lao 91512 urČuje ‚jmou cen 915 13vm2 stříkané

plochy bez mezer.

Předřonnátované vodorovné dopravní značeni
‚ kus

dopravni znacky do 2 raZ
59 K 915311112 2,0OO~ 4278,25~ 8556,50~

Vodorovné značeni předformovaným termoplastem dopravní značky baramié velikosti do 2 m2

Poznámko k souboru cen:
I. V cenách nejsou zopoČceny náklady no:

a) předznačení, tyto se oceňuji‘etami soub oru cen 915 6-Il Předznačeni pro vodorovné značeni.
bj očištění vozovky, tyto se oceňuji cenami snobaru ten 938 90-9 . Odstraněni bláto, prochu,

nebo hlinitého nánosu povrchu podkladu, nebo krytu Části Cor tohoto kotologu.
2. Množstvi měrných jednotek u ceny 915 32-1111 5eurČuje m2 celkové plochy přechodu.

V20

0,000
2 2,000
Součet 2,000

~ 60 K 915611111 Předznačeni vodorovného liniového značeni m 14,500 4,40[ 63,80[
Předznačeni pro vodorovné zeačeni stříkaeé barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělící čáry, voditi proužky

Poznámko k souboru cen:
i. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -lili v m délky dělicl Čáry nebo vodíclho proužku (včetně mezer),
bj pm cenu• 1112v m2 noll rané nebo stříkané plochy.

~ 61 K X19 přesun lampy VO (mimo plochu stezky- cca o1 kus 7,000~ 7 028,97~ 49 202,79~

přesun lampi, VO (mimo plochu stezky - cca o I m)

odhad ceny za demontáž a následnou montáž sloupu VO

D9 - 099: Přesun hmot I-ISV 90 059,46

L2I~ 997211511 ~ doprava suti po suchu na vzdálenost 168,526~ 70,01 11 798,51

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot sliti ne složenin a hrubým urovnáním, na vzdálenost do I km

Poznámka k sosboru ten‘.
I, Ceny nelze použit pro vodorovnou doprovu Po železnici, po vodé nebo neob‘,yklými doprovnlmi

prostředky.
2. Je-li no dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nuloé překládat iur nebo

aybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku no jiný, oceňuje se toto lomená doprava
každém úseku samostatné.

~_63 K 997211519 [Příplatek ZKD 1km u voáorovnédopravy suti t 3 201,9941 4,86~ 15 561,69[~ ~Jpocarflhssn
ořes 1 km
Poznámko k souboru cen‘,
I, Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu po železnici, Po vodé nebo neobvyklými doprovnlmi

prostředky.
2. Je-ii no dopravní dráze pra vodorovnou dopravu překážka, pro k terou je nutné přektáda tsur nebo

vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku no jiný, oceňuje se toto lomená doprava
každém úseku samostatně.

168,526‘19 3 201,994

Součet 3201,994

‚4 K 997221845 Poplatek za uloženi odpsdu z asfaltovÝch 39,894 9,72 387,72
povrchu na sk(adce (skladkovne)
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce lukládkovnél z asfaltových povrchů

Poznámko k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit.
2. uložení odpadů neuvedených v souboru tense oceňuje individuálně.
3. V cenách je zapoČitán poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 18512001 Sb.
4. Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami sosboru cen 997 00,603 Drceni stavebního

odpadu z kataiogu aOO-6 Demolice objektů.

~ 65 K 997221855 ~ t 128,632~ 142,93~ 18385,37~

Popistek za uloženi‘ stavebního odpadu na skládce lskládkovné) z kameniva

Poznámka k souboru cen:
I. Ceny předené v souboru cen lze po dohodě upravit,
2. Uloženi odpadů neuvedených v souboru tense oceňuje individuálně.
3. Vcenáchje započítán poplotek za ukládáni odpadu dle zákona 18512001 Sb.
4. Případné drceni stovebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 99700-60 Drceni stovebniho

odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

6‘ K 998223011 Přesun hmot pm pozemní komunikace s krytem t 821,356 s3,48~ 43 926,12
d(azdenym
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravni vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

DiG - VRN: VedLejší rozpočtové nákLady 94 258,79
~ 67‘ K ‚07 Zařízeni staveniště [ I 4,D00~ 1 330 524,79[ 53 220,99[Neuznatelnývýáaj‘

zařízení staveniště - kompletm vybaveni montáž, demontáž, provoz

~ 68 K [Db [dopravnělnženýrské opatřeni I kpt i,ooo[ 29 176,80[ 29 176,80[ Vedlejil výdaj
do pravně inženýrské opatření

Dopravní značeni na staveništi a v zájmovém ůzemi snavby‘cena odhadnuta na základě přílohy ‘2ásdy orsanizace výstavby‘

FiifK loto Iceodetické práce při výstavbě [ kpl ‚ 1,000‘ 11 861,OO[ 11 861,0O[Vedlejíi výdaj
Geodetické práce při výstavbě



průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou, V průběissl výstavby a po výstavbě (cena dle poskytovatelů služeb)

Dli - SO_102: SO 102 1 798 325,41

DZ -001: Zemní práce 486 115,51
~ 70 K 113107224 ~m2 246,00O~ 59,O2~ 14518,92~

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot sa skládku na vzdálenost do 20 m nebo n naložením na dopravni~ prostředek v ploše jedrotsivě přes
200 m2 z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 300 do 400mm

Poznámko k souboru cen:
:. Pro volbu cenz hledisko množství se svažuje každá sotnásle odstraňovond plocho krytu nebo

~y, podklodu stejného druhu samostotně. Odstraňuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlIvé
vrstv,jse oceňuji každá somostotně.

2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch
větších než 50 m2 pro odstraněni strojní.

3. Ceny
0)-flu až -7113, -7557 až -71530 -7270 až -7223 lze použit I pro odstranění podkladů nebo

kjytú ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) ‘7i2i až 7025, -7160 až -71650-722: ož ‘7225 lze použiti pro odstraněni podkladů nebo

kaylů ze zemlns tablllzovoných vápnem,
cj -7130 až ‘7032, -7170 až -7(720 -72300ž -7232 lze použiti pro odstraněni dlažeb uložerrých

do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkloduze zemin
stablllzovarejch cementem,

4. Ceny lze použit I pro odetroněnl podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěiy.
5. Ceny odlišeně podle tiouttky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tlouttisu

jednotlivých konstrukcí.
6. V cenách nejsou započteny náklady no zarovnáni styčných ploch betonových nebo živičných podkladů

nebo krylo, které se oceňuje cenami souboru cen 9i9 73‘ ZarovnánI styčné plochy Čd sti Col toho co
ceníku. Množství suci získané ze zarovnánI styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášrne‘ykazuje.

7. přemlstění vybouroného materiálu no vzdálenost přes 3mucen-7iOl až -7146 a přes 20 mu cen
‘715i až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 99722-l Vodorovná dopravo suti.

8. Ceny -724 . ‚ -778 . a -724 . nelze použit pro odstraněni podkladu nebo krytu frézováním.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

246 246,000

Součet 2-46,000

~ 71 K 121101103 Sejmsstíomicespřomisténúmnavzdálenostdo m3 441,260~ 42,39~ 18705,Ol~

Sejmsti omíce nebo lenní půdy s vodorovným přemisténím ne hromady v místě upotřebeni nebo na dočasné či trvalé skšidky se složením, na vzdálenost
přen 100 do 250 m

Poznámko k souboru cen-.
7. V cenách jsoo započteny I náklady na pnp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravno prostředek.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na odntroněni nevhodných přlmisenin (komenů, kořenO apod.);

tylo práce se oceni Individuálně.
3. Množství ornice odebi roně ze skládek se do objemu vykapá vek pro volbu cen podle množství

nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-il Odkopá vky o prokopá vky nezapažené, se voli pro ornici
odebíranou z projektovaných dočasných skládek;
0) na otavenlšli podle součtu objemu ze všech skládek,
b) mimo stoveniité podle objemu každé skládky zvlášr.

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanoveni v poznámkách Č. I a 2 k ceně i71 20-1201
UloženI sypaniny na skládky. Složeni ornice no hromady v silstě upotřebeni se neoceňuje.

5. Odebi rd-li se ornicez projektované dočasné skládky, ace ňujese její naložení o přemistění podle
čI. 3172 Všeobecných podminek tohoto katalogu.

6. Přemistbije-li se ornice no vzdálenost větší něž 250 si, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti
vodorovného přemostění neodečitá a oceni se sejmutI a přemistěni bez ohledu no ustanoveni pozn. č.
I takto:
oj sejmuti ornice no vzdálenost lam cenou 12i :0-0:00;
b) naložení přlslušnou cenou souboru cen ‚67 70‘ . .

cj vodorovné přemietěni cenami souboru cen i62 . 0- . . Vodorovné přemístěni výkopku.
7. SejmutI podornitl se oceňuje cenami odkopá vek spřihiédnutim k ustanoveni čI. 3112 Všeobecných

podminek tohoto katalogu.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

“ptocha 2206,3 m2, výška 0,2 os‘
22o6,3uo,z 441,260

Součet 441,260

~ 72 K 122202202 ~r~% aprokopávlw nezapažené pro eilnice~ m3 518,130~ 63,20~ 32 745,82~

Oákopávky a prokopávlq, nezapažené pro silnIce n přemístěním výkopkuvp~č~ch proeilech na vzdálenost do 15 In nebo n naložením na dopravn,‘
prostředek v kamině tř. 3 přes 100 do I ~“ m3
Poznámka k souboru cen:
I.Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) při kops) pro silnIce oto i tehdy, jsou-li vykopávky při kopá prováděny samostatné,
bj vzemnicích no suchu, jestliže tyto zemniky primo souvisejí s odkopá vkomi nebo prokopávkami

pro spodní stavbu silnic. i4rkopávky v astatnich zemnicích se oceňuji podle kapitoly. 3‘2 Zemnilo,,
yžeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubováni silnic pro mlmoůrovňové kříženI a pro vykopávky pod mosty provedenými
předepsaném předstihu. část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšlmi hranami mostu to
oceňuji;
- při objemu do I 000 m3 cenami pro množství do 100 m3
- přI objemu přes I ~ m3 cenami pro množství přes 100 do I ~ m3.

d) pro sejmu ti podorniči a přihlédnutlmkustonovení Čl. 3112 Všeobecných podminek kalologu.
2. Ceny nelze použit pro odkopá vky a prokopá vky v zapažených prostorách; tylo zemni práce se

oceňujI podle čl, 3216 Všeobecných podmlnek tohoto katalogu.
3-V cenách jsou započteny I náklady no vodorovná přemlsténi výkopku vpřlčných profilech no

přilehlých svazích a při kopech. Vzdálenosti přlčného přemistěni se nezahrnuji do středni
vzdálenosti vodorovného přemístěni výkopku.

4. Vodorovné přemístěni výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šičce koruny se nepovažuje
za vodorovné přemittěni výkopku v přlčném profitu, je-li při odkopá vce nebo prokopá vco mezi
výkopištěm a násypittěm v při čném profilu doprovni nebo jiný pruh, no němž projekt vylučuje rušení
provozu provádénim zemnich proti. Tokové přemístění výkopku se oceňuje podle čI. 3162 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.

S. přemístěnI výkopku vpňčných profilech no vzdálenost přes IS m se oceňuje cenami souboru cen
262.0-I. Vodorovné přemistěni výkopku části.,‘ 01 Společné zemni práce tohoto katalogu

‘Odměřeno elektronicky v 0W0

518,13 518,130



Součet 518,130

~

Uloženi sypaniny do násypů s rozprostřetíns sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných
předepsanou mírou zhutrěni v procentech výsledků zkoušek Proctor.Sterdard (dáte Jen PS) přes ib do 100 5 Ps
Poznámko k souboru cen:
I. Ceny lze použit (pro syponiny odebírané z hold, pro hlušinu opod.
2. Cenu 20-1102 lze použit pro:

a) rozprostřen zbytého výkopu no mlsně po zánypu jam o n55h pro podzemnl vedeni a zářez0 pro
podzemní vedeni; toto množství se urči v m3 uloženého výkopku, měřeného vrostlém stovu,

b) uloženi výkopku do nánjpů pod vodou.
3. Ceny lze použit (pro uloženi syponíny s p(edepsonýnn zhutněním no trvalé skládky, do konjt

vodoteči a do prohlubni terénu.
4. cenu 10-2132 lze použit (pro ukládáni sypaniny z hornin nesoudržných I soudržných společně bez

možnosti jejich roztřlděni.
5. Ceny ‘(021 0 ‘Ii)‘ lze použit jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovoných těmito cenami.

měřený podle ustonoveni Čl. 3í7i Všeobecných podmlnek kotalogu nepr‘esá hne 200 ~ m3no objektu.
Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 200 m3 no objektu, se ocení individuálně.

6. Ceny jsou určeny promiro zhutnění určenou projektem:
0) pro ceny ‘boa ož.iiosv%výsledkuzkouikyPs,
bj pro ceny-llllo‘l112 reiativni ulehlosti 1(d),
c)pro ceny ‘1(21° ‘1130 stonovenlm technologie.

7. Ceny nelze použit:
a) pro uloženI sypaniny do hrázi; uloženI netřlděné syponinydo hrázi se oceňuje cenonni souboru

cen (72 uloženi netříděných sypanin do hrází Části A 03, připodné cenovými nornnotivy podle Části A
II,

b) pro uložení sypaniny do ochronných volů nebo těch jejich části, jejichž šířko je menšI než 3
m. Toto uložení se oceiuje cenamI souboru cen (75 iO‘ll Obsyp objektů.

8, Ceno 20-m0l neploti pro uloženi výkopku nebo ornice pří vykopávkách pro podzemni vedeni podél
hrony výkopu, z něhož byl výkopek získán o to oni tehdy, jestliže se výkopek po vyhozeni
výkopiště no povrch (mcmi ještě dále přemístisje no hromady . podél výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí tokové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulárni
chemické vozby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

no. HorninamI nesoudržnými se rozumějí hornIny. u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smykuje pouze
třeni mezi jednotlivýmI oddělenými pevnýmI částIcemi hornIny.

Ii, Hornlnomi sypkými se rozuměji hornIny ill, skupiny padle ČSN?? 1002 se zrnem do i25 mm.
Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5% objemu.

(2, Horninami komenitýnni se rosuméji nestmelené úlomkovité horniny skolnl o sypké se zrny přes (25
mm. Množství zrn velikosti přes (25mm musí být vyšli než 5% objemu.

13. Ceny pro uloženI soudržných hornin lze použIt, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládáni

Odměřeno elektronicky v DWG

272,7 272,700

Součet 272,700

74 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m ‚ rn3 245 430 115,71 28 398,71‘qkopku/sypannny z horniny tr. I as 4
vodorovně přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém do pravem prostředku, bez natoženš výkopku, svlak se složením bez rozhrnuti
homlny tř. I až 4 na vzdálenost přes 9 do IOWO m
poznámko k souboru cen:
I. Ceny nelze použit, předeplsuje‘li projekt přemístit výkopek no mlsto nepřístupné obvyklým

doprovnlm prostředkům: toto přemístěni se oceňuje indivIduálně.
2, V cenách jsou zopočteny I náhrody za jízdu loženého vozidlovterénu ve výkopIštI nebo no

nárypitti.
3. V cenách nejsou započteny náklody no rozhrnutí výkopku no násypitti: toto rozhrnuti se oceňuje

cenami souboru cen 171.0‘. . UloženI sypaniny do násypů o 275 20-l2OlUloženi sypanIny no skládky.
4, Jeli no dopravnl dráze pro vodorovné přemisténi nějaká překážko, pro k terou je nutno překládot

výkopek z jednoho obvyklého doprovniho prostředku no jím) obvyklý doprov- ni prostředek, oceňuje se
toto lomené vodorovné přemístěni výkopku v každém úseku somostotně přisluinou cenou tohoto souboru
ceno překládáni výkopku cenoml souboru cen 26710-3. Hoktádáni neulehlého výkopku z hromads
ohledem no ustonoveni pozn. čisto 5.

5, Přemistlaje‘li se výkopek z dočosných skládek vzdálených do 50 m, neoce íuje senokládánl výkopku,
I když se provádí. Toto ustor,oveni neplotl, vylučuje-liprojekt použiti dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístěni syponlny nejsou zopočteny náklody no dodávku materiálu, tyto se
oceňuji vs speclfikozi.

‘přebytečná zemina

518,13-272,7 245,430

Součet 245,430
Příplatek k vodorovnému přemístěni

75 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKO 1000 m3 2 454,300 4,86 II 927,90
m přen 10000 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po sochu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, aviak se stožetim bez rozhrnuti
horniny tř. I až 4 na vzdálenost Příplatek Is ceně za každých dalších i zipočatých 1 000 m
Poznámko k souboru cen:
2. Ceny nelze použít, předephuje‘li projekt přemlstlt výkopek no místo nepřístupně obvyklým

dopravnim prostředkům; toto přemisténl se oceňuje índividuálně.
2. V cenách jsou započteny I náhrody zo jizdu loženého vozidlo v terénu ve výkopišti nebo no

násypišti.
3. V cenách nejsou zopoČteny náklooý no rozhrnuti výkopku no násyplšti; toto roz hrnuti se oceňuje

cenomi souboru cen 172 .0‘.. Uloženi sypaniny do násypů o 572 20‘n2oiUloženi sypaniny no skládky.
4, .Je‘ii no dopravní dráze pro vodorovné přemistěnl nějaká překážko, pro kterou je nutno překládot

výkopek z jednoho obvyklého doprovniho prostředku no jiný obvyklý doprOv- ni prostředek, oceňuje se
toto lomené vodorovné přemlstěni výkopku v koždém úseku somostotné příslušnou cenou tohoto souboru
cen a překládáni výkopku cenomi souboru cen (67 (0‘) . Nskládánl neulehlého výkopku z hromod
ohledem no ustonoveni pozn. číslo 5.

5. Přemístssje‘ii se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku,
I když se provádi. Toto ustanoveni neplotl, vylučuje‘ Ii projekt použIti dozeru.

6. V cenách vodorovného přemistěnl sypaniny nejsou zopočteníj nákiody no dodávku mtterlálu, tyto se
oceňuji ve specifikoci.

~i [ K [171201201 ULoženi sypaniny na skládky m3 [ 245,430[ 14,49[ 3 556.28[ ~1
Uloženi sypaniny na skládky

49



poznámko k souboru cen:
I, Ceno -1201 je určeno I pro:

a) uloženi výkopku nebo ornice no dočasné skládky předepsané projektem tok, že no I m2
projektem určené plochy této skládky připodá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném přlpadě se
uloženi neoceňuje. Msožstvi výkopku nebo ornice připadojici no I m2 skládky se urči joko podii
množství výkopku nebo ornice, měřeného vrostlém ston, a projektem určené plochy dočosné skládky;

bj zasypáni koryt vodoteči o prohlubní terénu bez předepsaného zhutněni sypaniny:
c) uloženi výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteči nebo nádrži.

2. Cenu ‘5205 nelze použit pro uloženi výkopku nebo ornice:
a) při vykopávkách pro padzemni vedeni podél hrany výkopu, z téhož byl výkopek tiskán, o to oni

tehdy, jestliže se výkopek po vyhozeni z výkopu no povrch ůzemi ještě dáte přemistksje no hromody
podél výkopu;

b) no dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem:
cj no dočosné skládky předepsané projektem tok, že no I m2 projektem určené plochy této skládky

připadojl nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. I 0);
d) no dočosné skládky, oceňuje-ii se cenou 121 10-isol Sejmuti ornice nebo lesni půdy do 50 rn,

nebo oceňuje-lise vodorovné přemistěni výkopku do 20 m osem cenami 162 20‘ilOl, ibl 20‘1l02, ibl
20‘IOSi 0 162 10-1152. V těchto přlpadech se uloženi výkopku nebo ornice no dočasnou skládku
neoceňuje.

e) no trvalé skládkyspředepsoným zhutněnim; toto uloženi výkopku se oceňuje cenomi souboru
cen 171 . 0- . . uloženi sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou zopačteny I náklody no rozprostřeni sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnánim no
skládce.

4. Vceně ‘12Cl nejsou zopočteny náklady na ziskáni skládek oni no paplotky za skládku.
5. Mnošstvijednotek uloženi výkopku (sypaniny) se urči vml uloženého výkopku (syponlny),v rostlém

ston, zpravidla ve výkopišti.
6. Cenu ‘Slin lze po dohodě upravit.

~ K 171201211 PopLatek za uložen! odpadu ze sypaniny na 441,774 142,93 63142,76sklad“ (sktadkovne)
Ulotezil sypaniny poplatek za uloženi sypaniny ti ukládce I uktidkovné I

poznámko k souboru cen:
1. Ceno ‘1201 jeurčeno ipro:

a) uloženi výkopku nebo ornice no dočosné skládky předepsané projektem tok, že n°5ml
projektem určené plochy této sklédky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice: v opačném případě se
uloženi neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadojici no 1ml skládky se určijoko podii
množství výkopku nebo ornice, měřeného v rontlém stows o projektem určené plochy dočosné skládky:

bj zosypáni koryt vodoteči o prohlubni v terénu bez předepsoného zhutněni sypaniny;
C) uloženi výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteči nebo nádrži.

2. Cenu -5205 nelze použit pro uloženi výkopku nebo ornice:
0) přI vykopávkách pro podsemni vedeni podél hrony výkopu. z něhož byl výkopek tiskán, o to oni

tehdy, jestliže se výkopek pa vyhozeni z výkopu no povrch územi ještě dále přemist‘uje no hromady
podél výkopu;

b) no dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) no dočosné skládky předepsoné projektem tok, že no 5ml projektem určené plochy této skládky

připadoji nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz, též poznámku č. I a):
d) no dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 125 50.1101 Sejmuti ornice nebo lesni půdy do Sam,

nebo oceňuje‘li se vodorovné ~řemisténi výkopku dolo ma Sam cenoml 162 la-sIts. 162 20-1102, 162
lO-l15i 0 162 20-1552. V těchto případech se uloženi výkopku nebo ornice no dočtsnou skládku
neoceňuje.

e) no trvalé skládky 5 předepsoným zhutnénlm; toto uloženi výkopku se oceňuje cenomi souboru
cen 171 . 0- . . Uloženi sypaniny do násypů.

3. V ceně -1101 jsou zopočteny i nákltdyna rozprootřeni sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnánim no
skládce.

4. V ceně ‘Ibl nejsou započteny náklady no zlskáni skládek oni no popiotky zo skládku.
5, Množstvijednotek uloženi výkopku (sypaniny) se určiv m3 uloženého výkopku (sypaninyj,v rostlém

stavu zpravidla ve výkopišti.
6. Cenu- 11“ lze pa dohodě upravit.

245,43‘l ‚8 441,774

Součet 441~774

K 1181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněnim m2 I 641,500‘ 20,421 33519,431 _H
ůpravn ptáně na stavbách dátnic v zářezech mimo sknlnich se zkutsiěním

Poznámko k souboru cen:
1, Ceny se zhutněnim jsou určenypro všechny mhy zhutněni.
2, Ceny 10-2301, 50-2302, 20-2305 a 20‘bsaSjsou určeny pro urovnáni nově zřizovoných ploch

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pad zpevněni ploch jokéhokoliv druhu, pod humusováni, drnováni
dále předepíše-li projekt urovnáni pláně zjiného důvodu.

3. Ceno 10-2303 je určeno pro ‚‘ypiněni sypaninou prohlubni zářezů v horninách 5,607,
4, Ceny neploti pro zhutněni podloži pod násypy: toto zhutněni se oceňuje cenou 255 90‘lOOi

Zhutněni podloži pad násypy.
5, Ceny neploti pro urovnáni lovit (berem) tiřky do 3 m p(eručujlcich svohy. pro urovnáni dno

příkopů projakoukoilvjejich šiřku; toto urovnáni se oceňuje cenomi souboru cen 182 .0-il
Svahováni trvolých svohů do projektovaných profIlů .405 tohoto katoiošu. .

6, urovnáni ploch ve sklonu přes is (svahováni) se oceňuje cenou 182 20‘ Isol Svahováni trvolýrh
svahů do projektovoných profilů, části A 01 tohoto kotoia1u.

7. vyplněni prohlubni v horninách tř. 5,6,07 betonem nebo stohillzoci se oceňuje cenonsi částiA
01 Zřízeni konstrukci katologu 822-s Komunikoce potemni a letiště,

‘odměřeno elektronicky v DWG

1126.237,5+274,5+3,5 I 641,500

Součet 1 641,500

F79 K 112151118 Směrové káceni stromů s rozřezáním a kus 10,000 8050,89 80508,90
odvetvenim D kmene do 900mm
Pokáceni stromu uménové vcelku odřezáním kmene a u odvětvením průměru kmene přel tOO do 900 mm



Poznámko k souboru cen:
I. V cenách jsonJ zopočteny I náklady no odklizeni části kmene o větvi no vzdálenost do 20 m se

složenim eno hromady nebo naloženim na doprovni prostředek.
2. V cenách nejoou započteny nákladn, na:

oj odkorněni kmenu•, tyto práce se oceňuji Individuálně,
bj odvoz ani uloženi no skládku,
C) odstraněni pořezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstebni zásohyo rekonstrukce vsodovnlckých O krajinářských
úprovách.

4. Průměr pořezu se měli v mistě řezu kmene no základě dvojlho na sebe kolmého měřeni a následného
zprůměrováni naměřených hodnot nejčostěji ve výtce O,15m. V přlpcsdě přítomnosti ‚výrozných
kořenových náběhú je měřeni prováděno nad nimi, nejčostěji v rozrnezi 0,15-0.45 m nod povrchem
stá vojiciho terénu.

~t‘ 5. stromy o průměru kmene no řezné plote větil než 5500mm se oceňuji irndividuálně.

Poznámko k souboru cen:
I. V cenách jsou zopočteny I náklody no odstroněni ndběhssých kořenů, odklizeni zlskoného dřevo no

vzdálenost do 20 m, jeho složeni na hromody nebo naloženi no dopravni prostředek, zasypání jámy,
doplněni zeminy, zhutněni a úprovo terénu.

2. ceny jsou určeny jen pro pěstebni zásahyo rekonstrukce vsodovnických O krojlndřských úpravách.
3. průměr pořezu se měři v mistě řezu kmene no záklodě dvojího no sebe kolmého měřeni o následného

zprůměrováni noměřerrých hodnot nejčostěji ve v5išce 0.15 m. V případě přítomnosti výrozných
kořenových nábě hO je měřeni prováděno nod nimi nejčastějI v rozrnezi 0,15-0,45 m nod povrchem
stá vojíni ho terénu.

4. V cenách nejsou zopočteny náklady no:
0) dodánI zemini],
b) odvoz a uloženi biologického odpadu no skládku.

S. Pařezyo průměru kmene no řezné ploše větši než 1500mm se oceňuji individuálně.
„V cenách jsou započteny náklodynno odstraněni pořezu vykopánim, eytrhánim, frézovánim či jinou

technologIi s odstroněnim náběhových kořenů.

mm
poznámko k souboru ten:
5. Průměr kmene I pařezu se měří v místě řezu,
2. Měrná jednotko je ‚strom.

Poznámko k souboru cen:
I. Průměr kmene I pořezu se měň‘vmis tě řezu.
2. Měrná jednotko je I strom.

Poznámko k souboru Cen:
I. Průměr kmene I pařezu se měli v mistě řezu.
2. Měrná jednotko je a ttrom.

Poznámko k souboru cen:
i. průměr kmene I pořezu se měří v mlsně řezu.
2. Měrná jednotko jen strom.

Poznámko k souboru cen:
I. Průměr kmene I pařez use měří vmistě řezu.
2. Měrná jednotka je ‚strom.

Poznámko k souboru cen:
n.y ceně jsou započteny I náklady na případné nutné přemístěni hromod nebo dočasných skládek na

misto spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na zinkáni ornice; toto ziskánl se oceňuje cenami souboru ten

121 10.11 sejmuti ornice.
3. případné nakládáni ornice, vsouvlsiasti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 16710.11

Nakládáni. tkládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsau~H hromndy nebo dočasně skládky ornice umlstěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m ad

mista spotřeby, oceňuje se jeji přemistěnl cenomi souboru cen 162.0‘S. Vodorovně přemistěni
výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená vpaplsu cen, neodečitá.

Odměřeno eLektronickY v DWG

842,8 842,800

8 984, 33 89 843 30
1 5 1 odkLizením do 20 fl a zanypanim jamy
Oástraseni pařezu v rovině mebo na svahu do 1:50 prumězu pnřezu na řezmé ploše přes aW do 900mm

ooorovne.prennnntenflaWC1crnenane00Pare7tr~a‘0z.emm sozenlma-o0 rmVolroO-Y.lJTrlVveWl rnmtrlntttatycllTrtlmezultmen -prar,W-OO

áo 5~ m kmenů stromů Listnatých, průměru přen 700 do 900 mm

~23o1424:tm:e~m1stemPar~do5kmDdo900:us1o~o6:54 648540

přen 700 áo 900 mm

kus 30,0OO~ 96,26~ 2887,80

~K l1623019~ PřípLatek It vodorovnému přemístěná větvi
stromů listnatých D kmene do 900mm ZKD S
Vodorovné přemístěni větvi, knnenů nebo pařezů s naložením, stožetim a dopravou Příplatek k cenám za každých áaliicin I započatých 5000 m přen 5~
m větvi stromů listnatých, průměru kmene přen 700 do 900 mm

kus 30,O00~ 293,64~ 8 809,20~ L5~ 162301914 [Příplatek k vodorovnému přemístěni «nenůI stromů Listnatých D kmene do 900mm ZKD 5
I Vodorovně přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů n nalotením. uložením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých S~ m přen 5~
I m kmenů stromů listnatých, o průměru přen 700 do 900 mm
I poznámka k souboru cen:

I I. průměr kmene I pařezuse měřívmistě řezu.2. Měrná jednotko jen strom.

kus 30,O00~ 94,61~ 2838,30~ LE K 162301924 [Příplatek kvodorovnémU přemístěni pařezů DI 900mmZKD5km .

I Vodorovně přemhtěni větvi, kmenu‘ nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých datlích i započatých S~ m přes 5~m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

‚ m2 842,800~ ~

~J_K 181301102 Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 150mm p1 do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
Rozpmstření a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu dol: 5 při so,Mslé ploše do 500 m2, ti. vtatvsy přen lna do 150mm

24



~41113l

Součet 842,800

~374,5o

Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 ‚ýnaem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do l:5

Poznámko k souboru cen:
I. V cenách jsou zepočteny I náklady no pokosení. noloženi a odvoz odpodu do 20 km se složením.
2. V cenách -I16i až -0163 nejsou zopočteny I nákiody no zotrovňovocl textilii.
3. V cenách nejsou zopočteny ndktody no:

oj přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady Se oceňuji ve speclfikocl,
C) vypletlo zalévání; tyto prd cc se oceňuji cenamI Části c02 souborů cen 185 8042 Vypleti

laS 80-43 Zalili rostlin vodou,
~:‚ djsrovndní terénu, tyto práce se oceňuji souborem cen 181 i.-..Ptošná ůprovo terénu.

L~ K 00572410 Josivo směs travní paritová kg 12,64O[ 116,68[ I 474,84[
Osivo směs travní parkoví

012- 005e: Komunikace - Stezka- asfaLtový beton 521 180,36

L!! K 564861112.Rl Podklad ze škěrkodrté ŠDB tI 210mm m2 1 126,000[ 129,32[ 145 614,32[
Podklad ze itěrkodrtě SOB ti 210mm

‘Odměřeno elektronicky v OWO

1126 1 126,000

Součet 1 126,000

91 K 573111112 Postřik živičný infiltrační a posypem z asfaltu ml 1 126,000 7.78 8 760,28
mnozatvi 1 kg/n2

Postřik živičný infiltrační z asfaltu uilničniho s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

I 92 I K 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu ti 60mm m2 I 1 126,0001 104,041 117 149,041
Podklad nebo podsyp z asfaltového rec~1‘linu 5 rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tI, 60 mm

93 K 57321 1111-Vl Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do m2 1 126,000 5,83 6 564,58~
0,30 kg/mZ

Postřik živičný spojovací z asfaltuvmnoz‘stvi do 0,30 kglm2

I K 577133111.VI asfaltový beton ACO 8CH -40mm I m2 1 126,0001 215,89! 243 092,141 ~J
asfaltový betol ACO aCH - 40 mm

D13 - 00Sf: Komunikace - Cesta - asfaLtový recykLát 68 794,26
I K 564851111.R2 Podklad ze štěrkodrté ŠDB ti 150mm m2 I 237,500[ l0O,l5[ 23 785,63[ H

Podklad ze štěrkodrtě íos tI 150mm

‘odměřeno elektronicky v DWG

237,5 237,500

Součet 237,500

I“~~T K 1564851111.R1 Podklad ze štěrkodrtě SnA ti 150mm I ml 237,500[ 100,1s[ 23 785,63[
Podklad ze itěrkodrtě ŠDA tI 150mm

I 97 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tI 100mm I m2 237,500[ 40,74! 9 675,751
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu srozprostr‘enim a zhutněním, po zhutněni tI. 100mm

I 98 I K 5791o322l.R1 Inátěrdvouvmtvový NOV I m2 I 237,5001 48,6~f 11 547,251
nitěr dvoseerstvový NOV

014- OOSh: Komunikace - vozovka - asfaLtový beton 186 316,16
Ľ!T K 1564851111.RZ Podklad ze štěeicodrtě SOB tI 150mm ml I 274,500[ 100,151 27 491,18!

Podklad ze štěrkodrtě Som ti 150mm

‘odměřeno elektronicky v OWO

274,5 274,500

Součet 274,500

L1291J 564851111.R1 Podklad ze štěrkodrtě ŠDA tI 150mm I m2 I 246,000[ ioo,is[ 24 636,901 J
Podklad ze ítěrkodrtě ŠOA tI 150mm

‘Odměřeno elektronicky v OWlS

246 246,000

Součet 246,000

~ 101 K 5731 11112 ~s posypem z asfaltu m2 246,O0O~ 7,78~ 1 91 3,88

Postíik živičný iifiltračni z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v mnnžstvi 5,00 lsy/m2

~ 102 K 565135l21.Vi Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16± ml 246,000 316,01 77 738,46
~ (obalovane kamenivo OKS) tI 50 mm a prea 3 m

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 1b~ íobalované kamenivo 00515150mm 1 přes 3m

j 573211111 vi Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do m2 246,00o~ 5,83 1 434,18~

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/mZ

~F 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusnáACO II CABS) tř. m2 246,000~ 215,86~ 53 101,S6~
I I tI 40 mm s pres 3 m z nemodifskovaneho

inownezorn‘rswaorusnaatu-nrtauvfs-rozpmst en‘m‘a‘nevss‘nenlnrrnamodIn1eovanenonnantuvprunu-nn~~-pres-nnr-r-po-z5annnns—4J
mm
Poznámko k souboru cen:
0, ČSN Ell i310a-1 připouští pro ‚-‚co In pouze ti. 35 až 50 mm.

Komunikace - Chodník - zámková dLažba
Podklad ze štěrkodrtě ŠOS ti 210mm

Podklad ze št&kodrtě 555 tI 210 mm

‘Odměřeno elektronicky v OWlS

3,5

D15 - OOSch:
~s[ K 564861112.Rl

1O6~ K 596211113

1 412,71
[ m2 [ 3,500[ 129,321 452,62[ [

Součet

KladenO zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti ~
60 mm skupiny A p1 přes 300 m2 m2

3,500

3,500

2,600~ i75,02~ 455, 05

a2~-



Kladení dlažby a betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěšin ložem z kameniva těženého nebo drceného ti. do 40 mm, 5 ‚yplnéním spár
dvojitým hutněním, vibrováním a se nmetenini přebytečného materiálu na krajnici tI. 60 mm nkupiny A, pro plochy přes 300 m2

Poznámko k souboru Cen:
I. Pro volbu cen dložeb ploti toto rozd&leni: Skupino A: dložbyz prků stejného tvoru, SkupIno 8:

dložby Z prvků dvou a vice Norů, nebo z obrozců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupino C: dložby
pro obloukoví~ln tvorů (oblouky, kruhy, opod.j.

2. V cenách jsou započteny I náklady no dodáni hmot pro lože o no dodáni materIálu no výplň spár.
3. V cenách nejsou zopočoeny ndklody no dodáni zámkové diožby. které se oceňuje vespeclfikoci;

ztrotné lze dohodnout u plochy
0) do 100 m2 ve r/šliK,
bjpřez 100 do 300m2 ve výši2 %‚
C) přes 300 m2 ve v/ŠlIK.

4. Část lože přesohujícl tioužtltu 40mm ze oceňuje cenomi souboru cen 451 . . -9 - Přlplotek to
každých dalších 10mm tlouštky podkiodu nebo lože.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

1,7+0,9 2,600

Součet 2,600

E~J3 59601 zámková dlažba (barva přírodní)‘ 60/165/200 m2 1,751 118,31 207,16~
zámková dlažba íbarva přirodníl ‘60/165/200 líčko)

cena obyeklá die ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

1,7‘1,03 1,751 ‘

Součet 1,751

~ 108~ K 59602 ~(barva červená). m2 0,927~ 321,34~ 297,88~

zámková dlažbe pro nevidomé barva červeeál ‘ 6eě100/200 5 výstupky

cena obyektá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

0,9‘l,03 0,927

Součet 0,927

D7- 008: Trubní vedeni 42 092,10
~F 812372121 Montáž potrubí Z trub TSP těsněných piyžovými no 5,000 448,24 2 241.20

krouzky otevrony vykop sklon do 20 K DN 300
Montáž potrubí z trub betonových hrdlovýcin v otevřeném výkopu ve sklenu do 20% z trub SIOME-Tep a ‘/IHY‘TBP těsněných pryžovými kroužky ON 300

Poznámko k souboru cen:
I, Vpoložkdch cen 812. . ‘2121 nejsou započten-ci, náklody no dodáni těsnicích pryžových kroužků.

Tyto kroužky ze oceňují ve speclflkoci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

‘Odměřeno elektronIcky v DWG

5 5,000

Součet 5,000

~ 11O~ K 81202 trouba betonová hrdlová ON 300, dl. 2.5 no kus 2,O00~ 1 604,34~ 3 208,68~ 1
trouba betonová krdlová ON 300, dl. 2.5 m

cesta obyeklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

111 K 899623151 Obetonováraí potrubí nebo zdiva stok betonem ~ 1,050 2 654a46 2 787,18
proatyns tr. C 16/20 otevreny ‘ykop
Obetonováni potrubí nebo zdiva ‘tok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20

Poznámko k souboru cen:
i. Obetonovdni zdivo ztek ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 30-02 Výplň za rubem cIhelného

zdivo stok části A 03 tohoto katalogu.

F7~1 K 452312121 Sedlové tože z betonu prostého tř. C 8/10 m3 0,650 2 421,10 1 573,72
~ otevreny

Podkladní a zavíírovaci kotutrukce a betonu prostěho v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrub(z betonu tř. C 8/IQ

Poznámko k souboru cen:
I, Ceny -1121 až ‘0181° ‘1192 lze použIt I pro ochrannou vrstvu podželezebetonové konstrukce.
2. Ceny ‘2n21 až -20810 -2192 jseu urče~ pro jakékol ~v úkosy sedel.

Celo přó~íjšíku z betonu prostého ze zvýsenymi

113 K 919411131.Rl nároky na prostředí pro propustek z trub ON 300 kus 1,000 19446,60 19446,60
az 500 ‘ betonove celo propustku C25/30 - XF3
a- výztuž, 2,52 n3
Čelo propustku a betotu proutého se zvýíenými nároky na prontředí pro propustek a trub ON 300 až 500 ‘ betonové čelo propustku C25é30 - XF3
výztuž, 2,52 m3

114 K 899331111 Ri výšková úprava stávajících povrchových znaků kus 8,000 1 604,34 12 834,72
IS (kanal,zacn. sachty, poklopy, soupata) -

výšková Úprava stávajících povrchových znaků IS lkanalizačni šachty, poklopy, ioupatal

D8 - 009: Ostatní konstrukce a práce 329 395,87
~ 1151 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mml m 18.0001 1 604,34~ 28 878,12~

Řezáni stávajícího živičného bytu nebo podkladu hloubšry přes 50 do 100mm

poznámka k sasko ru cen‘,
1. V cenách jsou započteny I náklady no spotřebu vody.

‘Odméřeno elektronicky v OWO

18 18,000

Součet 18,000

I 116~ K 919121221.R1 0!~třemhi ttyčné spáry trvale pružnou asfaltovou no 18,000 S3,48~ 962,64~
~ zativkou

Ošetřeni styčné spály u-vale pružnou asfaltovou zálIvkou

Cena obvyklá pro certirikované ošetření spáry

‘Odměřeno elektronicky v DWG

18

Součet
18,000

18,000

fl



117 K 916131213
Osazeni silničního ObnJbniku betonového
stojatého s boční~16792,7
prostého
osazeni silničního obrubníku betonového se zřizeníns lože, o ‚ypliěníni a zatřením sp ar ernestovou maltou stojatého a boční opérou a betonu prosteho
tř. C 52/55, do lože zbetonu prostého téže značky
Poznámko k souboru cen:
I. V cenách silničních obrubníků ležotých I stojatých jsou započteny:

a) pro osazeni do lože z kamenivo téženého I náktody no dodáni hmot pro lože ti. 80 ož lOt) mm,
b) pro osazeni do lože z betonu prostého! nd hlody no dodáni hmot pro lože 11.80 až lna mm:

cenách -11130-1213 též náklady no zřízení bočních opěr.
2. Část lože z beoonti prostého přesohujici ti. lna mm se oceňuje cenou 916 99‘l 121 Lože pod

obrubnlky, krajníky nebo obruby a dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady no dodánI obrubnikú, tyto ze oceňuj lve specifiktcí.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

Součot

~~ntáž Malé dopravní značky do velikosti I m2
objímkami na stoupek nebo konzolu kus
Montáž uvislé dopravní značky základní velikosti do I m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Poznámko k souboru cen:
1. V cená cla jsou započteny I ndklady no montáž značek včetně upevňovoclho materiálu na předem

připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).
2. V cenách nejsou zopočteny náklodyno:

0) dodání značek, ryto se oceňuji ve specIfIkaci,
b) na montáž a dodávku oceZených nosných konstrukci ‘ sloupků, konzol, tyto ze oceňuji cenami

souboru cen 91451 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,
r) eaátřry, tyto se oceňuji joke práce PSV při siužrrými cenami kotologu 866>783 Wálé‘y,
d) naloženi o odklizení výkopku, tyto se oceňuji cenami části A On kolologu 800-o Zemní práce.

3. Ceny nelze použit pro osozeni o montáž svislých dopravních značek:
0) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 25 M Elektromontáže ‘silnoproud,
b) upevn/,rrých na Ionech, nebo speciálních konstrukcich nesoucích vice značek, tyto se oceňuji

indIviduálně.

108.1,1,1±203 314,000

Součet 314,000

E{K 91601 ‘betonová silniční obruba (120‘150/250i1000) dol I I
~ kus I10,160[ 204,19~ 22 493,57~betonového lože I I I I

betonová silničti obruba lI2O‘I5O/25O/I~í do betonového lože

cena obyvltlá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

108‘l ‚02 110,160

Součet 110,160 ‘

betonová silniční obruba nájezdová
~ I19~ K 91602 kus 1,03

(150/150/1000)dobotonovéholože I I 73,5l~ 75,fl~
betonová silniční obruba nájezdová íl5Otl5O/l~) do betonového lože

tens obyvklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

l‘l,03 1,030

Součet 1,030

[betonová silniční obruba přechodová levá (120‘
~ I20~ K 91603 kus 1,030~ 60,911 62,741 L

I150‘150‘2501100O) do betonového lože ‚ I I ‚
betonová silniční obruba přechodová levá IlZO-I 5O/l50‘25O/l~l do betonového lože

betonová sIlniční obruba (1W/250Il~l do betonového lože

1‘1,03 1,030

Součet 1,030

betonová silniční obruba přechodová pravá 1120‘
~ 121~ K 91604 kus l,030~ 202,321 208,391 [

I150/l50‘250/1000) do betonového lože ‚ I I I
betonová silnIční obruba přechodová pravá ll2o‘I50/l5o‘250/l~l do betonového lože

cena obyeklá dle ceniků včetně obsluhy a dopravy materiálu

l‘l,03 ‚ 1,030

Součet 1,030

~ 91605 Ibetonová silniční obruba (100/250f1000) do ~ kus I 207,0601 202,321 41 892,381 [
Ibetonového lože I I i ‚ ‚ ‚
betonová silniční obruba ílC0/25oil~l do betonového lože

cena obbvklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

203‘I ‚02 207,060

Součet 207,060

~ 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do I I I I J
~ fl 903,00O~ 59,51~ 53 737.53(~ ložezbetonusbočniopěrou I I I I

Osazeni zahradního obrubníku betonového s ložem tI. od 50 do 100mm z betonu prostého tř. C 12/15 a boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

Poznámko k sauberu cen:
I. Vcenách jsou započteny I náklady na zalití o zatřeni spár cementovou maltou.
2. V cenách nejsou započteny ndklody na dodáni obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Část lože přesohujlci tíoužtltu 1W mm lze ocenit cenou 9i6 99-I 121 Lože pod obrubnlky, krajníky

nebo obrub/i/z dlažebních kostek, katalogu 822.1.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

903 903,000

Součet 903,000

~ 91606 [betonová paritová obruba (50/200/1000) do ~ kus 912,0301 121,541 110 848,131 [betonového lože I I I ‚ ‚
betonová parková obruba l50/2W/5~l do betonového lože

cena obyeklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

903‘l,Ol 912,030

Součet 912,030

[ Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby~ 125~ K 916991121 m3 36,9001 29,401 1 084,86]
dlažebních kostek z betonu prostého I I I
Lože pod obrubniky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu proutého tř. c 52/IS

314‘O,3‘O,2,903°o,2‘o, I 36,900

36,900

8,O0O~ 2 43o,83~ 19 446,64~126 K 914111111
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127j K [91401 ~72,10DZ C9a

cena ob~klá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

L128[ K 91402 [DZC9b

129[ K 91407 [DZAŠ

02 A5b

02 C9b

cena ob‘n,klá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy matarlátu

Zařízeni staveniště

I kus I 2,000[ 972,33!

T~U z,ooo[ 972,33[

1944,66[

~66

Zařízeni stavenIště - kompletní “ybavenš montáž, demontáž, provoz

‚L~Ll,~i~9PI 2 918,99[ 2 918,99[Vedlejši výdaj

Oopraasí značení na stavenliti a v zájmovém území stavby - cena odhadnuta na základě přílohy ‘zásdy organizace výstavby‘

~

344,20! [

cena ob~wklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

J 130[ K 191408 [DZ 811 kun i,ooo[ 972,33[ 972,331 [
0Z811

tena obyaklá dle ceníků včetně obsluhy a dopra“y materiálu

~i[ K [91409 [DzE13 [ kus [ 1,000[ 972,33[ 972,33[

02 E13

cena obyeklá dle cecíků včetně obsluhy a dopravy materiálu

132 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 kus 7,000 782,73 5 479,11
m n betonovym zakladem a patkou

Montáž sloepku dopravtT‘t~ značek délky do 3,5 m do hlIníkové patky

Puzndmka k Solsboru cen‘.
I. V cenách jsou započteny i ndklody na:

aj “ykopánl jamek s odhozem výkopku no vzdálenost do 3 rn,
b) osazeni sloupku včelně montáže a dodávky plastového vičko,

2. V cenách -lili jsou započteny I náklady no betonový základ,
3. V cenách ‘1112 jsou započteny I náklady no hlínlkovou patku s betonovým základem.
4, V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodánI sloupku, tyto se oceňují ve speclfikocl
b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňuji cenami části AGO katalogu 8001 Zemni práce.

I 133[ K [91406 [dopravní sloupek vč. příslušenství I kus [ 7,000! 486,171 3 403,19[
dopravní sloupek vč. přinlušenntvi

cena ob5ninlá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy aaoeriálu včetně uchytá, patky, a vička

[ 134[ K [x25 [Montáž stojanu na kola [ kus 3,000[ I 458.50[ 4 375.50[ H
Montáž stojanu ta kola

odhad ceny

~~~jj< [x26 Stojan na kola uzamykatelný pro 4 kola [ kus [ 3,000[ 4 492,15[ 13 476,45!
Soojan na kolt uzamykatelný pro 4 kola

cent obvyklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

09 ‘ 099: Přesun hmot HSV ‘ 79 341,29

E~i_ K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost 137,76o~ 70.01 9 644,Sij_
vodorovná doprava nutl nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do I loni

Poznámko k souboru cen:
o. ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými doprovniinl

prostředky.
2. Je~ll na dapravnl dráze pro vodorovnou dopravu překážko, pro kterou je nutné překládat sur nebo

‚ybouroné hmoty z jednoho obvyklého doprovniho prostředku na jiný, oceňuje se toto lomená dopravo
koždém ůteku samostotně.

[~~jj~ [Příplatek ZKD I km u vodorovné dopravy su~~J t [ 2 617,44o~ 4,86~ 12 720,76k
v~rovns‘ooprsva-son-nooo-vyoouranycn-nlmot- ssazari:nra-nmoynsyu ovnsanlmnnzaalenro flpsateKwctne-zalcazty-oalsrl lpoca
ořes I km
Poznámko k souboru cen:
I. Cení, nelze použit pro vodorovnou dopravu Po železnícI, po vodě nebo neobvyklými dopravními

prostředky.
2. Je-lI na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážko, pro kterou je nutné překládtt suť nebo

vybourané hmoty z jednoho obvyklého doprovnlho prontředku no jiný, oceňuje Se lato lomená doprava
každém úseku samostatně.

137,76‘19 2 617,440

Součet 2 617,440

I 138 K 997221855 Popšatokza uloženi odpadu z kameniva na t 137,760 142,93 19 690,04u skladce (skladkovne)
Poplatek za uložení stavebrniho odpadu na skládce lskládkovnél z kaaeniva

Poznámka k souboru cen:
I. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit.
2, Uložení odpadů neuvedených v zouborucense oceňuje indivlduáln#.
3. Vceráchje započlcán poplatek za ukládánI odpadu dle zdkona 18512001 Sb.
4. Přlpodné drceni stavebnlho odpadu lze ocenit cenami souboru cen í97 00-60 Orceni stavebního

odpadu z katalogu 800‘6 Oemol ice objektů.

Přesun hmot pro pozemní komunikace í krytem
139 K 998225111 z kamene, monolitickým betonovým nebo t I 278,228 29,17 37 285,91

znvicnym
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaeeniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdášarost do 200 m iakékollv dělky objektu

Poznámko k souhoru cen-,
1. Ceny lze použit I pro plochy leličrs krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D10 ‘ VRN: VedLejší rozpočtové nákLady 83 677,15

L1~9i~~ [07 Zařízení staveniště I [ 4,0001 1 722 428,90! 68 897,16 [ Neuznatelný výdaj

K [Db -- dopravně inženýrské opatření

dopravně Inženýrské opatření



Geodetické práce Pd výstavbě

Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou, v průběhu výstavby a po výstavbě (cena die poskytovatelů stužeb)

D16 - 5O_103: so 103 671 357,79
D2 - 001- Zemní práce 71 539,61

flFrézováni živičného krytu ti 50 mm pruh š 2 m m2 564,850
43,75

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naležením na dopravní prostředek plochy přen 500 do I ::~— m2 bez překážek v trase pruhu líčky přes 1 m do
2 rn, tiouitloy vrstvy 50mm
Poznámko k souboru ten:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazeni rubů frézy,
bj opotřebováni frézovocich nástrojů,
c) naloženi odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady no:
oj nutné ruční odstranéní (vybouráni) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami

souboru ren 013 00‘? Odstraněni podkladů nebo krytů této části katalogu,
b) očištěni povrchu odfrézované plochy, které se oceňuji cenami souboru cen 936 90-9 Odstronéni

bláto, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části COl tohoto kotoiogu.
3. Množstsi měrných jednotek pro rozpočet urči projekt. Drobné překážky, např. vputti, uzávěry,

sloupy (plochy do 2 m2j sex celkové frézované plochy neodečitoji.
4. Tiouštlcu frézované vrstvy urči projekt a měří se tiouštka jednotlivých záběrů v mm.
5. ceno $ překážkomi je určena v případech, kdy:

aj na 200 m2 fréztvoné plochy se vyskytne v průměru vice než jedna vpusť nebo vstup
inženýrských si«, popř. stožár, vstupni ostrůvek opad.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horni plochy obnabniku
odfrézované plochy větši než 250 mm.

6. Překážkami se rozuméji obrubníky nebe krojniky, pokud výškový rozdíl horni plechy obrubniku od
frézované piochyje větši než 210 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských siti. stožáry, nástupni
ochranné ostrovky apod.

5 64 ‚ 85 564, 850
Součet 564,850

~ ~« K 1131 07224.111 Odstraněni podkladu P1 přes 200 m2 z kameniva m2 564,850 63,20 35 690,52~
L.. drceneho ti 440 mm

Odstraněni poákladu p1 přes 200 m2 z kameniva drceného ti 440 mm

‘Odměřeno elektronicky v DWG

564,85 564,850

Součet 564,850~ K 181102302 Úprava pláně v zářezech se ztsutnénim m2 545,000J 20,42 11 128,90
úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních no zhutněním

Poznámka ksouboru cen:
I. Ceny se zhutněnim jsou určeny pro všechny míry zhutněni.
2. Ceny 00-2301, 00‘2302, 20~23Ol a 202305 jsou určeny pro urovnáni nové zřizovaných ploch

vodorovných nebo ve sklonu do i:5 pod zpevněni ploch jakéhokoliv druhu, pod humusováni, drnováni a
dále předepiše‘ti projekt urovnáni pláně zjiného důvodu.

3, Cena 00-2303 je určena pro ‚yplnéni sypaninou prohlubni zářezů v horninách 5, 6 0 7.
4. Ceny nepiotš pro zhutněni podloži pod násypy; toto zhutnéni se oceňuje cenou 215 90~is0l

Zhutněni podloži pod násypy.
5. Ceny neploti pro urovnáni lavic (berem) šiřky do 3m přerssšujicich svahy, pro urovnáni dno

příkopů pro jakoukoliv jejich šiřku; tota urovnáni Se oceňuje cenami souboru cen i82 .0-ul
Svahováni tn‘olých svahů do projektova,rých profilů A 00 tohoto katalogu.

6. Urovnáni p1 och vesklonu přes 0:5 (svahováni) se oceňuje cenou 182 20-u 000 svahováni trvalých
svohů do projektovaných profilů, části A 07 tohoto katalogu.

7. Vyplněni prohlubni v hornInách tř. 5,6, a 7betonem nebo stabilizaci se oceňuje cenami části A
01 Zřízeni konstrukci kotalogu 822-i Komunikace pozemni a letiště.

Odměřeno elektronicky v OWS

545 545,000

Součet 545,000

D17- 0055: Komunikace 11 784,55

H~Pt 564731111 ‚Vl Výsyp přirodnim hrubým těženým kamenivem ‘ m2 39,700 296,84 11 784,55ti. 100mm

Výsyp přírodním hrubým těženým kamenivem- ti. 100mm

‘Odměřeno elektronicky v DWG

39,7 39,700

Součet 39,700

D18- 0051: Komunikace- Stezka - zámková dlažba (s pojezedem vozidLy) 304 209,84
~7J K 564851113.111 Podklad ze štěrl<odrtě ŠOS ti 170mm J m2 545,000J 109,87J 59 679,151

Pnáktad ze itěrkodrtě ŠD8 tI 170 mm

Odměřeno elektronicky v DWG

545 545,000

Součet 545,000

r~~v K 564861111.111 Podklad ze štěrkodrtě ŠDA tI 200mm m2 545.000J 123,49 67 302,05 -~

Podkia dze ttěrkadrtů ŠDA ti 200 mm

Odměřeno otektronicky v DWG

545

Součet
545,000

545,000

24 7l2,l9~

‘Odměřeno elektronicky v DWG

149~ K 596211211 ~ 545,OO0~ l75,02~ 95 385,9O~ ~‘J
Ktadeni álazby z betonovych zamko‘ych dlazdfc komunikac, pro poli s lozem a kamensva tezeteko nebo drceneho ti. do 40 mm, I ‘yptnanrm spar

dvojitým hutněnim, vibrovánim a ne smetením přebytečného materiátu na krajnici ti. 10mm skupIny A, pro plocky přes SOdo 100 mZ

2‘



Poznámko k souboru cer,:
1. Pro volbu cen dlažeb pbh toto rozděleni: Skupino A: dlažby z prvků stejného tvoru, Skupina B:

dlažby z prvků dvou o vkv tvorů nebo obrozců oplote jednotlivě do 500 m2, Skupino C: dložby
pro obloukovitých Ivarů (oblouky, kruhy, opod.j.

2. V cenách jsou započteny‘ ndkiody no dodáni hmot pro lože ono dodáni nsoteridlu no výplň spár.
3. V cersdch nejsou započteny rdkiody no dodáni zámkové dlažby, které se oceňuje ve speciflkoci

ztratné lze dohodnout u plochy
O)dOlWm2 ve~5žl3%,
bj přes ICC do 300 m2 vevýhl2%,
r/přes 300 m2 ve výši 1%.

4. Část lože přesahujid tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . .9 . Příplatek za
každých dalších 10mm tloušťky podklodu nebo lože.

Odměřeno elektronicky v DWG

545,000

545,000

545

Součet

Izámková dlažba (barva přírodní)‘ 80/165/200 I I I I I
~ 150~ K 59611 m2 550,450[ 148,32[ 81 642,741

Očko) I I I I I
zámková dlažba lbanm přírodnil . 10/165(200 ličko)

cena obyvklá dle remků včetně obsluhy a dopravy materiálu

545‘l,OI 550,450

Součet 550,450

D8 . 009: Ostatni konstrukce a práce 106 467, 50
K 1919735112 Řezáni ntávajídho živičného krytu hl do 100 mnnL m 25,000L 1 337,00[

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do I 00 mrTi

Pozná rnka k souboru cen: -

I. V cenách jsou započteny I odklady na spotřebu vody.

‘Odměřeno etektronicky v OWO

25 25,000

Součet 25,000

Ošetření styčné spáry trvale pružnou asfaltovou I I I I I
~ 152~ K 919121221.RI I m I 25,000[ 53,48[ 1 337,001

zálivkou I I I I
ošetřenš styčné spáry tnvate pružnou anfaltovou zálivkou

cena obvyklá pro certifikované oietřeni npáry

‘Odměřeno elektronicky v OWG

25 25,000

Součet 25,000
‘Osazeni silničního obnabnůtu betonového I I I I

~ 153~ K 916131213 stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 223,5O0~ 204,I9[ 45 636,471
prostého L I
Osazeni silničniho obrubníku betonového ne zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého
tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
Poznámko k souboru cen:
I. Vcendch silničnich obrubniků ležatých I stojotých jsou započteny:

oj pro osazeni do lože z kamenivo těženého I náklooý no dodáni hmot pro lože II. Bo až IX mm,
b) pro osazeni do lože z betonu prottého I odklady no dodáni hmol pro lože ti. 80 až 100 mm;

cenách ‘11130 ~12i3 též náklady no zřizeni bočnlch opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesohujici II. 100mm se oceňuje cenou 976 99‘I 121 Lože pod

abrubniky, krajníky nebo obruby z dbožebnlch kostek.
3. V cenách nejsou započteny odklady no dodáni obrubnlkl, tyto ze oceňuji ve specifikaci.

Odměřeno elektronicky v DWG

25.198,5 223,500

Součet 223,500

‘betonová sítniční obruba nájezdová
154~ K 91602 I kus L 25,7501 60,911 i 568,43L

I(1501150/1000)dobotonovéhotožo [ ! !
betonová silniční obruba nájezdová (15O/ISOél000l do betonového lože

cena obvyklá dle ceníků včetně obssuhy a dopravy materiálu

25‘1,03 25,750

Součet žs,iso

‘betonová sítniční obruba (100/250/1000) do I I I I I
~ 155~ K 91605 I kus I 202,4701 59,511 12048,991

betonového tote I I I I I [
betonová silniční obrub, (l00/25OIl~) do betonového lože

cena obyeklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

198,5‘l,02 202,470

Součet 202,470

[ Lože pod obrubnilry, krajníky nebo obruby z I I I
~ 156~ K 916991121 [ m3 13,4101 2430,831 32 597,431 [~ dlažebnich kottek z betonu prostého ‚ I I I [

Lože pod obrnsbtiky, krajnlq‘ nebo obruby z dlažebních koutek z betonu prostého tř. C 12/15

223,5‘O,3‘0,2 13,410

Součet 13,410

IMontáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 I I I I
~ 157~ K 914111111 I ‚ kus [ 6,0001 172,101 1032,60)

[ objímkami na sloupek nebo konzolu I I I I !
Motcáž svislé dopravní značky základní vetikotti do I m2 objiakamí na sloupky nebo konzoly



Pozná niko k souboru cen:
I. V cenách jsou započteny I nákiody no montáž značek včelné upevňovociho materiálu no předem

připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).
2. V cenách nejsou započteny náklady no:

a) dadáni značek, tyto se oceňuji ve specifikaci,
b) no montáž o dodávku ocelových nosných konstrukci. sloupků, konzoi, tyto se oceňuji cenami

souboru cen 9i4 SI Montáž sloupku o 9i4 53 Montáž konzolo nástov&.
cj nátJny, tyto se oceňuji joko práce PSV přislušnými cenami kotologu 860-783 Nátěry,
d) naloženi o odklizeni n/kopku, tyto se oceňuji cenami části Aol katalogu 800-s Zemni práce.

3. Ceny nelze použit pra osozeni a montáž svislých doprovnich značek:
0) světelných, tyto se oceňuji cenami kotologu 21 M Elektromontáže- siinoproud,
b) upevněných na ionech, nebo speciálnich konstrukcich nesouctch vice značek, tyto se oceňuji

individuáině.

158[ K 91401 loZ 69a kus 2,000[ 972.33[ 1 944,66[

OZ C9a

cena obvyklá álo ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

I 159[ K 91402 [DZC9Ď kus 2,000[ 972,33[ I 944,661
0Z c9b

cena obvyklá dle ceníků včecnč obsluhy a dopravy materiálu

[ 160[ K [91409 [DZ t13 kus 2,000[ 972,33[ 1 944,661
02 t13

cena oFy“ltlá dle ceníků včebsě obsluhy a dopravy materIálu

~ 161 K 9l45I1112 Montáž sloupku dopravnich značek délky do 3,5 kus 4,000 782,73 3 130,92
m 5 betonovym zaklaáom a patkou

t/ostáž sloupku dopravních mačet délky do 3,5 m do hliníkové patky

Poznámko k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady no:

0) vykopáni jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3m,
b) osozeni sloupku včelně montáže a dodávky plastového vičko,

2. V cenách-is no jsou započteny i náklady na betonový záklod.
3. V cenách ‘ it 12 jsou započtenry I nákiady no hlinikovou patku a betonovým záklodem.
4. y cenách nejsou zopočteny náklady no:

0) dodáni sloupku, tyto se oceňuji ve specifikaci
b) naloženi a odklizeni ‚výkopku, tyto se oceňuji cenami části Aol katologu 800-o Zemni práce.

[ 1621 K 191406 Idopmvni sloupek vč. přistuienstvi [ kus 4,000[ 486,17[ 1 944,68[
dopravní sloupek vč. přísl u‘,enstv,‘

cena obvyklá dle ceaiků včetně obsluhy a dopravy materiálu včetně uchytů, patky, a vička

D9 - 099: Přesun hmot HSV 144 280,43

~ 163~ K 997211511 Vodorovná doprava suti po sucl~u na vzdálenoat t 416,859 70,01 29 184,30
do 1 kin‘
Vodorovná doprava suti nebo vybotraných hmot suti ni složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do I km

Poznámko k souboru cen:
I. Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobtykl (ml doprovnlmi

prostředky.
2. Je-li no dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro k terou je nutné přehiddet suť nebo

vybourané hmoty zjednoho obvyklého dopravniho prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená dopravo
koždém úseku samostotně.

I 164[ K [997211519 [Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutI [ t I 7 920,321 4,86[ 38 492,76[
zapocaafnmn

ořes I ku
Poznámko k souboru cen:
I. Ceny nelze pou-žlč pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými doprovnimi

prostředky.
2. Je-lina doprovni dráze pro vodoravnou dopravu překážko, pro k terou je nutné překiádot suť nebo

vybourané hmoty zjednoho obvyklého dopravniho prostředku na jiný, oceňuje se loto lomená dopravo
každém úseku samostatně.

416,859‘19 7 920,321

součet 7920,321

~ 165 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaito$ch 72,301 9,72 702,77 ]
L povrchu na skladce (skladkovno) ‚

Poplatek za utoženi stavebního odpadu na ukládce lakládkovtél z asrantových povvchů

Poznámku k souboru cen:
I. Cenry u-vedené v soubaru cen Ise Po dohodě upravit.
2. Uloženi odpadů neuvederrých v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. Vcenáchje zopočitán poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 585/2001 Sb.
4. Přlpodné drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 99760-60 Drceni stavebniho

odpadu z katologu 860-6 DemolIce objektů.

166 K 997221855 Poplatokza uloženi odpadu z kameniva na 344,558 14293 49 247,67skladce (skladkovne)
Poplatek za ttoženi stavebního odpadu na skládce lskládkovné) z kameniva

Poznámku Is souboru cen:
I. Ceny svedené v souboru cen lze po dohodě upravit.
2. Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje Individuálně.
3. V cenách je zopočitán poplatek zo ukládáni odpadu dle zákona 085/2001 Sb.
4. Případné drceni stovebniho odpadu lze ocenit cenamisoub Oru cen 99760-60 Drceni stovebnlho

odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

! 167 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a krytem 493,372 53,48 26 652,93
[ dlazdenym

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným do pravns‘ vzdálenasc do 200 m jakékoliv délky objektu

010 - VRN: VedLejší rozpočtové nákLady 33 075~85
I 168[ K az Izařízeni staveniště I [ 4,000[ 642 171,26j 25 686,85[Nesmnatelnývýdaj~

Zařízeni utiveniité

zařízeni stavenhtě ‘ kompletti vybaveni montáž, demontáž, pravoz



169~ K Db dopravně inženýrské o~atřenF‘~5pl

dopravne~ inženýrské opatřeni

Dopravní zničení na staveniiti1s V zájmovém ůzemí stavby - cena odhadnuta na základě přílohy ‘2ásdy oreanizace výutavby‘

ticképržcepřívýs1186l,x593D5ov~10j~~~8j

Geodetické práce při ‚‘ýttavbě

Průzkumné, eeodetlcké a projektové práce před výstavbou, v průběhu výstavby a po výstavbě cena dle poskytovatelů stuteb)

D19 - S0_104: 50 104 1 478 423,77
D2 - 001: Zemni práce 148 258,67

171 K 1131S~23ivl Frézováni živičného krytu tI ‚D mm pruh š Zrn m2 1 144,900 43.75 50 089,38
pl do 1000 m2 bez prekazekv trase
Frézováni živičného krytu tI 60 mm pruh i 2 In p1 do l~ m2 bez překážek v trase

cena obvyklá - přepočet pom&u vzhledem k tlouitce krytu

‘Odměřeno elektronicky v DWG

1144,9 1 144,900

Součet I 144.900

172 K 113107224 Odstraněni podkladu p1 přes 200 m2 z kameniva mZ 1 144,900 59.02 67572,00
drceneho tI 400 mm
Odstraněn‘ podktadů nebo krytů n přemístěním hmot na nkládku na vzdálenont do 20 m nebo s nalolenim na dopravní prostředek v ploše Jednotlivě přen
200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tI. vrstvy přes 300 do 400 mm
Poznámko k souboru ren:
1. Pro volbu cen z hledisko množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocho krytu nebo

podkladu stejného druhu sannoscotné. Odstraňuje-ii Se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se oceňuji koždd somostotné.

2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstraněni podkladu nebo krytu, u ploch
větších než 50 m2 pm odstranění strojni.

3. Ceny
a) -710! ož -7113, -7151 ož ‘7153 a -nil až ‘7213 lze použiti pro odstronění podkladů nebo

krytů ze žtérkopisku, žkváry, strusky nebo z mechonirky zpevněných zemin,
b) -7121 až 7125, -7160 ot -71650 -7221 až ‘7225 ice použit pro odstroněni podklodů nebo

krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) -7030 až 7i32, -7070 až -7172 0 -7230 až -7232 lze použít I pro odstraněni dlažeb uložených

do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložen~h do cementové malty nebo podkladu zezemin
stobilizavaných cementem.

4. Ceny lze použit I pro odstraněni podklodů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
5. Ceny odlišené podle olouštley (např. do ix mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pm celou tlouttlcu

jednotlivých konstrukci.
6. V cenách nejsou zopočieny náklady na zarovnáni styčných ploch betonových nebo živičných podkladů

nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy části C 01 tohoto
ceniku. Množství suti získané ze zarovná ní styčrrých ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

7. Přemístěni vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m ucen -70:1 až -7i46 a přes 2Cm u cen
‘7150 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-n Vodorovná dopravo sutí.

8. Ceny -714 . ‚ -708 . a -724. nelze ‘použit pro odstraněni podkladu nebo krytu frézovánim.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

1144,9 1 144,900

Součet 1 144,900

~ 173~ K 171101103 ~soudržných do násypů 3‘,92O~ 5O,17~ I 852,28~ ]
Uložení sypaniny do násypů a rozprostřenn‘m ro‘paniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněaých s uzavřením povrchu násypu z hornIn soudržných
předepsanou mírou zhutněni v procentech výsledků choutek Proctor‘Standard ‚dále žen PSI přes 96 do 100% PS

Poznámko k souboru cen:
0. Ceny lze použit i pro sypaniny odebi rané z hold, pro hi ušinu apod.
2. Cenu 20‘ n Ion lze použit I pro:

a) rozprostřeni zbylého výkopu na místě po zásypu jam a n)h pro podzemni vedeni a zářezů pro
padzemni vedeni; toto množství se urči v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

bj uloženi výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použit I pro uloženi sypaniny s předepsaným zhutněním na tr.‘olé skládky, do koryt

vodotečí a do prohlubni terénu.
4. Cenu iO-1i3o lze použit ipro ukládáni sypaniny z h amin nesoud~ných I soudržných společně bez

možnostI jejich roztříděni.
s. ceny -102:0 -1131 lze použit jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami,

měřený podle ustanoveni čI. 3570 Všeobecrrých podmínek katalogu nepřesáhne lx m3no objektu.
Násypy, jejlcivž součet objemů přesáhne 100 m3 na objektu, se oceni individuálně.

6. Ceny js ou určeny pm miru zhutněni určenou projektem:
o)pm ceny -1101 až~oia5 v%výsledku zkoušky Ps,
b) pro ceny-liila-I1i2 reiativni ulehlosti 1(d),
c)pro ceny -nI2n a-li3lstanovenimtechnologie.

7. Ceny nelze použit;
a) pro uložení sypaniny do hrázi; uloženi netříděné sypaniny do hrázi se oceňuje cenami souboru

cen :71 uloženi netříděných syponin do hrázi části A 03, připodně cenovými normativy podle čásri A
30,

bj pro uloženi sypanIny do ochranných vaiů nebo těch jejich části, jejichž šiřico je menši než 3
m, Toto uloženi Se oceňuje cenami souboru cen 075 10-li Obsyp objektů.

a. cena 20‘s 00: neplati pro uloženi výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemni vedeni podél
hrany výkopu, z něhož byl výkopek ziskán o to oni tehdy, jestliže se výkopek po vyhozeni
výkopiště na povrch území ještě dále přemisttsje na hromady . podél viikopu.

9. HorninamI soudržnými serozume‘ji takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou moiekuiárni
chemické vozby mezi částicemi horniny. ‚Jde o hornIny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnýmIse rozuměji horniny, u nichž hlavnim zdrojem pevnosti ve smyku je pouze
tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.

Ii. Harninamis-ypkými se rozumějí horniny iii. skupiny podle ČSN fl 7002 se zrnem do 125 mm.
Množství zrn velikosti přes i2smmmtsže být neja‘$e 5% objemu.

02. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené ůiomkovité horniny skoini a sypké se zrny přes 025
mm. Množství zrn velikosti přes 125 mmmusi být vyšli než 5% objemu.

03. Ceny pro uloženi soudržných hornin lze použit, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládáni

‘Odměřeno elektronicky v DWG

36,92 36,920

Součet 36,920

L!~ K [181102302 Úprava pláně v zářozech se zhutněním m2 1 O60,900[ 20,42 21 663,58[ [
Úprava pláně na stavbách ditnlc v zářezech mimo skalních se zhutněním

O,500[ 2916,991 I 458,5O[ Vedlejší výdaj J

253



Poznámko k souboru cen:
a. Ceny ze zhutněnim jsou určeny pro všechny mlnj zhutněni.
2. Cerry 10-2301, 102302,20-23010 20-2305 jsou určeny pro urovnáni nově zřizovaných ploch

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněni ploch jakéhokollv druhu, pod humusovdni, drnovdnl
dále předepíře.Iiprojek turovnání pláně z jiného důvodu.

3. Ceno 10-2303 je určeno pro vyplnění syponinou prohlubni zářezů v horninách 5,607.
4. Ceny neplatí pro zhutněni podloži pod násypy; toto zhutněni se oceňuje cenou 215 90-1101

Zhutněni podloži pod násypy.
5. Cený nepItU pro urovnáni lavic (beremj šiřin1 do 3 ni přerušujizlch svahy, pro urovnánI dno

při kopů pro jakoukoliv jejich šiřku; toto urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 182.0-Il
SvahovánI trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katologu.

6-Urovnáni ploch ve sklonu přes 5:5 (svohovdnij se aceňuje cenou 182 20-loos Svahováni trvalých
svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto kotologu.

7. VyplněnI prohlubnI v hornInách tř. 5,6,0 7betonem nebo stobilizoci se oceňuje cenoml částí .4
• 01 ZřÍzeni korulrukcl kotolo~u 822-5 Komunikace pozemní a letiště.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

1060,9 1 060,900

Součet 1 060,900

175 K 181301102 Rozprostřeníornice tI vrstvy do ISO mm pt do m2 159,040 34,03 5 412,13
500 m2 v rovlne nebo ve svahu do 1:5
Rozprostření a urovnáai ornice v rovIně nebo ve svahu sktonu dol : 5 při souvislé ptoko dosno m2, ti. vrstey přes 100 do ISO mni

Poznámka k soubo ru cen:
I. V ceně jsou zopočteny I náktody no připodné nutné přemistěnl hromad nebo dačas,rých skládek no

mlsto spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady no zinkáni ornice; toto získáni se oceňuje cenamI souboru cen

527 70-l I Sejmuti ornice.
3. Případné nakládáni ornice, vsouvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 IV-ls

Překládáni, skládání o překládáni neulehlého výkopku nebo syponlny.
4. Jsou-li hromady nebo dočosné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od

misto spotřeby, oceňuje se jeji přemístěni cenami souboru cen 162 . 0-l . vodorovné přemístěni
výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

Odměřeno elektronicky v DWG
159,04 159,040

Součet 159,040

17‘ K 181411131 Založeni parkového trávniku výsevem plochy do m2 159,040 8,75 1 391,601000 m2 v rovlne ave svahu do 1:5

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do l~ m2 výsevem včetsě utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zopočteny I náklady no pokosenI, naloženi a odvoc odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -576 3 nejsou započteny I náklady no zotrovňovod textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklody no:

0) přlprovu půdy,
bj trovni semeno. bjto náklady sě oceňuji ve specifikací,
c) vypletl o zalévánI; lyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletl

18580-43 Zalití rostlin vadou.
dj srovnání terénu, tyto práce se oceňuji rouborem cen Sal i-Plošná ůprova terénu.

~ 177‘ K 00572410 Osivo směs travni parItová kg 2,380‘ 116,68L 277,70‘
Onivo tm8s travní parková

020 - 005j: Komunikace . Stezka - asfaLtový beton (s pojezedem vozidLy) 708 060,73
[178L K L564861111.R1 Podklad ze štěilcodrtě ŠOA tI 200mm inŽ L 1 060,900L 123,49‘ 131 O10,54L

Podklad ze štérkodrtě IDA tI 200 mm

Odměřeno elektronicky v DWG

1060,9 1 060,900

Součet 1 060.900

L 179‘ K Ls‘4851113.R1 Podklad ze štěrkodrtě IDO ti 170 mn n2 L 974,5001 109.87‘ 107 068,32‘ L
Podklad ze ltěrkodrtě SOB ta 570 mm

Odměřeno elektronicky v DWO

974,5 974,500

Součet 974,500

~ l80~ K 573111112 Postnkz,vtcnyinf,[tracni a posypem z asfaltu m2 974,50O~ 7,78~ 7 581,61

Postřikživičný infiltrační z asfaltu silničtiho 5 posypem kamenivem, v množství 1.00 kg‘m2

181 K 565135121-RI Asfaltový beton vrstva podktadni ÁcPI6. n2 974,500 245,03 238 781,74(obalovane kamenivo 015) ta so mn s pres 3 n

Asfaltový beton vrstva podktadni AtP 16. iobalované kamenIvo 0151 t150 mel přes 3m

~ 182 1 573211111 Vl Postřik živičný spojovati z asfaltu v množství do m2 974,500 5,83 5681,34
0,30 kgJn2

Postřik živičný spojovací z asfaltuvmnožstvt do 0,30 kglcaz

~ 183 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obnjsnáÁCo 11 (ABS) tř. I m2 974.500‘ 223,641 217 937,18‘
I tI 40 mm s pres 3 m Z nomodiflkovaneho I I

. ‚ stnonrr~
mm
Poznámko k souboru cen:
I. ČSN EN 53108-l připoultl pro .4CC 50 pouze 11.35 až 50 mm.

DB - 009: Ostatní konstrukce a práce 260 052,52
L 184‘ K 919735112 Řezání stávajicího živičného krytu hl do 100mm L m 19,400L 53,48L 1 037,51L L

Řezání stávajícíbo živitného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Poznámko k souboru cen:
I. V cenách jsou započteny I náklady no spotřebo vody.

Odměřeno eloktronlcky v OWO

19,4

Součet

19,400

19,400

30



• z~iv~ou m 53,48~ 2246,16~ LH K 919121221 RI Ošetřeni styčné spáry trvale pružnou asfaltovou I
Ošetřeni styčné spáry trvale pružnou asfaltovou zálívkau

Cena obvyklá pro certifIkované ošetřeni spáry

Odměřeno elektronicky v DWG

42 42,000

Součet 42,000
Iouazeni silničního obrubníku betonového I

~ 1s6~ K 916131213 stojatého s boční opěrou doložen betonu na 568,000] 204,191 115 979,92]
prostého J
Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřeaim spár cementovou mattou stojatého s boční opěrou z betonu prostého

a) t~. C 12115, do tože z betonu prostého téže značky

Poznámko k souboru cen:
i. Vcerzdch silničních obrubníků ležatých I stojatých jsou započteny:

a) pro osazeni do lože z kameniva těženého i náklady no dodání hmot pro lože It. 80 ož ‚00 mm,
b) pro osazeni do lože z betonu prostého I náklady no dodáni hmot pro lože ti. tool ioo mm;

cenách-0113o-s2n3téžnákladynozřizenibočnichopér.
2. Část lože z betonu prostéhopřesohujici tI. 000mm se oceňuje cenou 9:6 99.: n2n Lože pod

obrubníky, krojnlky nebo obruby z dlažebních kostek,
3. V cenách nejsou započteny náklady no dodání obrubníků, tyto se oceňuji ve specifikaci.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

568 568,000 - .

Součet 568,000
Ibetonová silniční obruba (1001250/1000) do I I I

~ 187~ K 91605 ‘ I kus I 573,680 59,511 34 139,701
betonového lože i i
betonové oRniční obruba l1W‘2l0il~l do betonového lože

568‘l,Ol 573,680

cena obynkli dtecen,‘ků včetně obsluhy a dopravy materiálu

Součet 573,680

ILože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z I I I
I m3 I 34,080 2 430,831 82 842,691~ 188~ K 916991121

~ dlažebních kostek z betonu prostého ‚ ‚ I
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12115

568‘O,3‘0,2 34,080

Součet 34,080

‘Montáž svislé dopravní značky do velikosti I m2 I I I
~ 189~ ( 914111111 ‘ I kus [ 6,0001 172,lOi 1032,60‘

objímkami na sloupek nebo konzolu ‚ I I
Montáž svislé dopravní značky záktadní velikosti do I m2 objímkami na sloupky nebo konsoly

poznámka k souboru cen:
0. V cendchjsou započtenyl nákladyna montáž značek včetně upevňovacího materiálu to předem

připravenou nosnou konstrukci řsáoupek, konzolu, sloup),
2. V cenách nejsou zopočteny náklady na:

oj dodáni značek, tyto se oceňují ve speciflkoci,
b) na montáže dodávku ocelo‘ých nosných konstrukcí ‘sloupků, konzol, tyto neoceňují cenami

souboru cen 914 5‘ Montáž sloupku o 9,4 53 Montáž konzol o nástavců,
C) nátěry, tyto se oceňují joko práce Psy přistužnými cenami katalogu 80O‘783 Mátě‘y,
dj naloženi a odklizeni výkopku, tyto se oceňuji cenami části AOl katalogu 8X‘l Zemni práce.

3. Ceny nelze použit pro osazení a montáž svIslých dopravních značek:
a) světelných, tyto neoceňuji cenami katalogu 20 M Elektromontáže ‘ silnoproud,
b) upevněných na tonech. nebo speciálních konstrukcích nesaucích vice značek, tyto se oceňuji

individuálně.

i~oJ K 91401 loz C9a kus ] 2,000] 972,331 1 944,661 L
02 C9,

cena obyeklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materIálu

] 191 K 91402 DZ C9b ] kus I 2,0001 972,33] 1 944,66] ]
OZ C9b

cena ob~vklá áte ceníků včettě obsluhy a dopravy materiálu

11921 K 91409 Joz E13 kus ] 2,000] 972,33j 1 944,661 ]
02 t13

cena obyvklá d Ic ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

193 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek déLky do 3,5 kus 6,000 782.73 4 696,38
- m 5 botonovyni zakladem a patkou

Montáž sloupku dopravních zeaček délky do 3,5 ni do hliníkové panky

Poznámka k souboru cen:
I. V cenách jsou započteny i náklady no:

oj vykopáni jamek s odhozem výkopku na vzdáienast do 3 m,
b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového vičko,

2. Vcenách ‘uilujsouzapočteny i ndkiadyna belonovýzákiod.
3. V cenách .‚ „2 jsou započteny i nákiady no hliníkovou petku s betonovým základem.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodáni sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci
bj naložení a odkiizení výkopku, tyto se oceňuji cenami části AO: katalogu ano•n Zemní práce.

594] K 91406 dopravní sloupek vč. přísLušenství ] kus ] 6,000] 486,17] 2 917,02] ]
dopravní sloupek vč. příslušenství

cena obyeklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu včetně ucisyné, patky, a vička

195 K 914431112 Montáž dopravního zrcadla o veLikostí do 1m2 kus 2,000 385,04 770,08
na sloupek nebo konzolu

Montáž dopravsíko zrcadLa na sloupky nebo konzoly velikostí do I m2

Poznámko k souboru cen:
I, V ceně jsou započteny i náklady no montáž zrcadla včetně upevňovacího materiálu na předem

připravenou nosnou konstrukci.
2. Vceně nejsou započteny náklady no:

a) dodání zrcadla, tyto se oceňují ve specifikaci.
bj na montáž a dodávku sloupků nebo konzoi, tyto se oceňují cenami souboru cen 904 55 Montáž

sioupku 0 904 53 Montáž konzol a nástavců,
c) ochranné nátěry sloupku, zrcadlové části a zrcadlo, tyto se oceňují přísíužnými cenami

katalogu 800.782 Nátěry.



]196]K]91«301]Dopnvnizrcadtolkutl2,000L4278.24L8556.48LJ
Dopravní zrcadlo

cena obhnsktá dle ceníků včelné obsluhy a dopravy materiálu

D9 - 099: Přesun hmot HSV 288 735,95

~ 197~ K 997211511 doprava suti posuchu na vzdálenost aio,sa9~ 70,01 56 749,34~ ~

Vodorovná doprava sutI nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 5 km

Pozndmko k souboru cen:
0. Ceny nelze použit pro vodorovnou doprovu po železnIci, Po vodě nebo neobvyklýmI doprovnimi

prostředky.
) 2. Je-U no doprovni dráze pro vodorovnou doprovu překážko, pro kterou je nutné překlddot suť nebo

vybouroné hmoty z jednoho obvyklého doprovnlho prostředku no jiný, occduje se toto lomená doprovo
koždém úseku somostotnč.

198] K 997211519 Příplatek líD 1 km u vodorovné dopravy suti t 15401,1911 4,86! 74 849,79] H
oPen 1 len
Poznámko k souboru cen:
I. Ceny nelze použit pro vodorovnou doprovu Po železnici, pa vodě nebo neobvyklými doprovními

prostředky.
2. Je-li no doprovnl dráze pro vodorovnou doprovns překážko, pro kterou je nutné překlddot suť nebo

‚‘yboumné hmoty z jednoho obvyklého doprovniho prostředku no jim), oceňuje se toto lomená doprovo
koždém úoeku somostotně.

810,589‘19 15401,191

součet 15 401,191

199 K 997221855 Poplatek za njtožoní odpadu z kameniva na 641,1« . 142,93 91 638.71
skladce (skladkovne)

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce lskládkovnéi z kameniva

Poznámko k snahoru cen-.
I. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě uprovlt.
2. uloženi odpodů neuvedených v souboru cen se oceňuje IndIvIduálně.
3. V cenách je zopočltán poplotek ze ukládáni odpodu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Připodné drceni stovebniho odpadu lze ocenit cenami snahoru cen 99700-60 Drceni stovebniho

odpadu Z kotologu 800-6 oemollce objektů.

[~ K 997221645 Poptatek za uložení odpadu z asfaltových 169,445 9,72 1 647,01povrchu na skladce (skladkovne)

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce iskládkovnél z asfaltových povrchů

Poznámko k souboru cen:
I. Ceny uvedené v souboru cen lze Po dohodě upravIt.
2. uloženi odpadů neuvedených v souboru tense oceňuje individuálně.
3. V cenách je zopočitdn poplatek za ukládáni odpadu dle zákone 18512001 Sb.
4. Případné drceni sOovebnlho odpadu lze ocenIt cenami souboru cen 99700-60 orceni stovebnlho

odpadu z kotologu 800-6 Demolice objektů.

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

201 K 998225111 z kamene, monolitickým betonovým nebo t 1 111,227 57,46 63 851,10
zl‘lcnyrn
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Poznámko k souboru cen:
I. Ceny lze použit I pro plochy tetlžrs krytem monolItickým beoono‘rým nebo živIčným.

Db . VRN: VedLejší rozpočtové nákLady 73 315,90
~ 202~ K 07 Zařízení staveniště L 4,000] 1 414 831,17] 56 593,25~Neuznatelnýv~da~J

zařízen,~ stavealitě

Zařízeni stavenIště - kompletní vybavení montáž, demontáž, provoz

I 203] Lolo dopravněinženýrskéopatřeni kpt L i,ooo] 4861,65] 4861,65]vedlejšivýä~~
dopravně inženýrské opatřeni
oopravni značeni na staveništi a v zájmovém území stavby - cena odhadnuta na základě přílohy 2isdy oriatizace výstavby

L 204] K oto Geodetické práce při výstavbě kpt L 1,0001 11 861,00] 11 861,00]Vedtejiívýdajj
Geodetické práce při výstavbě

Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou, v průběhu výntavby a po výstavbě cena dle poslojtovatelú služeb)

D21 SO_105: SO 105 202 122,54

D2 -001: Zemni práce 31 494,35

~ 113154122 Frézováni živičného krytu tI 40mm pruh š I m m2 19,000 340,32 6 466,08p1 do 500 m2 boz prekazek v trase
Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na do pravo, prostředek plochy do 500 m2 boz překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do I
ttoulrký vrstvy 40 mm



Pozná rnko k souboru cen:
I. V cenách jsou započteny I náklady no:

aj vodu pro chlazeni zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
C) natož tni odfrézovaného moteridlu no doprovni prostředek.

2. V cenách nejsou zopočoeny náklady na:
aj nu tné ruční odstraněni (vybouráni) živičného bytu kolem překážek, které se oceňuji cenami

souboru cen Ils iO~7 Odstraněni podklodů nebo krytů této části kotologu,
b) otištěni povrchu odfrézovoně plochy, které se oceňuji cenami souboru cen 938 90-9 Odstraněni

bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo kp/tu části Col tohoto kocotogu.
3. Alnožstvi měrných jednotek pro rozpočet vrčí projekt. Orobné překážky, např. vpusti, uzávěry,

sloupy (plochy do 2 m2) Sez celkové frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézovaná vrstvy urči projekt a měří se tloušťko jednotlivých záběrů v mm.
5. Ceno z překážkami je určeno v případech, kdy:

oj no 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru vire než jedno vpusť nebo vstup
inženýrských sill, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horni plochy obrubníku
odfrézované plochy větši než 250 mm.

6. překážkoml se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubnlku ad
frézované plochy je větši než 210 mm, vpusti nebo vstupy Inženýrských síti, Stožáry, nástupní a
ochranné ostrůvky apod.

‘Odměřeno elektronicky v DWG -

19 19,000

Součat 19,000
Frézováni živičného krytu tI 60mm pruh Š I

~ 206~ K 113154123.Vl m2 19,0OO~ 340,32~ 6 466,081
pí do 500 m2 bez překážek v trase I I
Frézováni šMčného krytu tI 60 nim pruh 1 1 m pí do 500 m2 bez překážek v trane

Cena obvyklá - přepočet poměru vzhleáem k ttouštce krytu

‘odměřeno elektronicky v DWG

19 19,000

Součet 19,000

207 K 113107164 Odstraněni podkladu p5 přes SOdo 200 m2 z m2 19,000 82,45 1 566,55
kameniva drceneho tt 400 mm
Odstraněni podkladě nebo krytů s přemístěním šumot na ukládku ua vzáálenont do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v pluše jednotlIvě přen
SO e2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, a tI. vrstvy přes 300 do 400 mm
Poznámka k souboru cen:
I. Pro volbu cen z hlediska množství se unožuje každá souvisle odstraňovaná plocho keyou nebo

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li ze několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy ze oceňuji každá samostatné.

2. U ploch menširh nešlo m2 jsou ceny určeny pro ruční odstraněni podkladu nebo krytu, u ploch
v&šich nežIV m2 pro odstroněni strojní.

3. Ceny
0) ‘7011 až ‘7503, ‘7151 ož ‘7053 a -7211 až ‘7213 lze použit I pro odstronénl podkladů nebo

krytů ze štěrhapisku, škváry, sirusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) -7121 až 7125, -7065 až ‘7565 a ‘7220 až -7225 lze použíti pro odstraněni podkladů nebo

krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) ‘7130 až -7132, ‘7170 až -7172 0-7230 až -7232 lze použit i pro odstraněni dlažeb uložených

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

4. ceny lze použIt i pra odstraněni podkladů rueba ksytů apotřených živičnými postřiky nebo nátěry.
5. Ceny odlišené padle tloušťky (nopř. da 100mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pra celou tloušťku

jednotlivých konstrukcí,
6. V cenách nejsou započteny nákladyna zarovnáni styčných ploch betonových nebo živičných podkladů

nebo krytů, které se aceňuje cenami souboru cen 959 73‘ Zarovnáni styčné plochy části COT tohoto
ceníku. Množství suti získané ze zarovnáni styčných ploch podkladů nebo krytů se z‘,‘ldšř nevykazuje.

7. Přemissěni vybouraného materiálu no vzdálenost přes 3m u cen -710! až ‘7146 a přes 2Cm u cen
-7151 až -72é6 se oceňuje cenami souborů cen 99722-l Vodarovnd doprava suti.

e. ceny -714. ‚ ‘778. a ‘724. nelze použit pro odstraněni podkladu nebo krytu frézováním.

‘odměřeno elektronicky v DWG

19 19,000

Součet 19,000

208 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ~ 25,810 63,20 1 631,19
objemu do 1000 m3 v hornino tr. 3
Odkapávky a prokapávky nezapažené pro sítnIce s přemístěrim výkopku v příčných profilech ta vzdálenost do IS m rebo 5 naložením en dopravní
prostředek v homlaě tř. 5 přes 100 do I m3
Poznámka k souboru cen:
I. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a Ia i tehdy, jsou-ii vykapá vky přlkapů prováděny samostatně,
b) v zemniclch no suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkapá vkami nebo prokopávkami

pro spodní stavbo silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se oceňují padle kapitoly. 3‘2 Zemníky
Všeobecných podmínek tohato katalogu,

c) při zahlubováni silnic pro mimoůrovňové kr‘iženi a pro vykopávky pad mosty provedenými
předepsaném předstihu. část vykopávky mezi svislými rovinomi proloženými vnějšími hranami mostu se
oceňuji:
- přI objemu do I m3 cenami pro množství do iSY) m3
. při objemu přes I ‘ ms cenomi pro množství přes ino do I ~ m3.

dj pra sejmutí podarnlči s přihlédnutím k ustanoveni či. 3702 Vžeobocrrých podmínek katalogu.
2. Ceny nelze použit pra odkapá vky a prokapávky v zapažených prostorách; tyto zemni práce se

oceňuji padle či. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
3. V cenách jsou započteny I náklady no vodorovně přemístění výkopku v přičných profilech na

přilehlých svazích opři kopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do středni
vzdálenosti vodaravného přemistění výkopku.

4. Vodaravné přemístěni výkopku z výkopiště na ndsypiště pří jakébohy šičce koruny se nepovažuje
za vodorovné přemístěni výkopku v příčném profilu, je.li při odkapá vce nebo prokopárte mezi
výkaplžtém a násypižtěm v při čném profilu dopravní nebo jiný pruh, no němž projekt vylučuje rušení
provozu provádénirn zemních prod. Takové přemístěni výkopku se oceňuje podle či. 3062 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.

S. Přemístěni výkopku v přlčrrýrh profilech na vzdálenost přes IS m se oceňuje tenomi souboru cen
162 .0-l . Vodarovne~ přemístěni výkopku části A 01 Společné zemní práce tohota katalogu

‘Odměřeno elektronicky v DWG

25,81 25,810

Součet 25,810
Vodorovné přemistění do 10000 tni
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4[~~i_i~ 162701105

j_rn3 25,810~ l15,71~ 2



Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
horniny tř. I až 4 na vzdálesiost přes 9000 do 10 III
Poznámka k souboru cen,
0. Ceny nelze použit, předepisuje-li projekt přemístit výkopek no místo nepřístupné obvyklým

doprovníns prostředkům; toto přemístěni se oceňuje indIviduálně.
2. V cenách jsou zopočter,y I náhrody za jízdu loženého vozidlo v terénu ve výkopišti nebo no

násypištl.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku no násypišti toto rozhrnuti se oceňuje

cenomi souboru cen 07i.o~.. Uloženi sypaninydo násypů ol7l 20-l2oiUložení sypaniny no skiádky.
4. Jeli no doprovni dráze pro vodorovné přemlttěni nějaká překážko, pro kterou je nutno překládat

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprov~ níprosír‘edek, oceňuje se
toto lomené vodorovné přemístěni výkopku v koždém úseku sa,nostotni příslušnou cenou tohoto souboru
ceno překládáni výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládáni neulehlého výkopku z hromad
ohledem no ustanoveni pozn. číslo 5.

5. Přemistbje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 rn, neoceňuje se nakládání výkopku)
I když ze provádí. Toto ustanoveni neploti, vylučuje. Ii projekt použili dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístěni sypaniny nejsou zopočteny náklady no dodávku moterlálu, tyto se
oceňuji ve specIfikaci.

‘přebytečná zemina

25,81 25,810

Součet 25,810
Příplatek k vodorovnému přemístěni

210 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. I až 4 2ND 1000 m3 258,100 4,86 I 254,37.
m přes 10000 m
vodorovné přemístěni výkopku nebe sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti
horniny tř. I až 4 na vzdátenost Příplatek k ceně za každých datlích i započatých I a

Poznámka k souboru ren:
5. Ceny nelze použit, předeplsuje.li projekt přemístit výkopek no misto nepřístupné obvyklým

dopravním prostředkům; toto přemistění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny I náhrady za jízdu loženého vozidlo v terénu ve výkopišti nebe no

násyplštl.
3. V cenách nejsou započteny náklody no rozhrnuti výkopku no násypišli; toto rozhrnuti se oceňuje

cenami sauberu cen n75 .0‘. . Uloženi sypaniny do násypů a lii 2O‘l2oiUloženl sypaniny na skládky.
4. Je-li no dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nějaká překážko, pro kterou je nutno překládst

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku no jirn) obvyklý doprov~ ni pr~tředek, oceňuje se
toto lomené vodorovné přemístěni výkopku v každém úseku somostotně příslušnou cenou tohoto souboru
cena překládání výkopku cenami souboru cen 067 íO‘3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromods
ohledem no ustanoveni pozn. čiolo 5.

5. Přemistúje.íí se výkopek z dačosných skládek vzdálených do 50 rn, neoceňuje se nakládání výkopku,
i koyž se provádí. Toto ustanoveni neploti, vylučuje.liprojekt použiti dozeru.

6. Vcenách vodorovného přemístěni sypaniny nejsou započteny náklady no dodávku materiálu, tyto ze
oceňuj i ve specií ikoci.

2111 K 1171201201 Uloženisypaninyraatkládky m3 25,81O~ 14,49~ 373,99~
Uloženi sypanlsly na skládky

poznámko k souboru cen:
5. Ceno ‘1201 je určeno i pro:

oj uložení výkopku nebo arnice no dočasné skládky předepsoné projektem tak, že no I m2
projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se
uloženi neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadojíri no I m2 skládky se urči jako podíl
množstvi výkopku nebo ornice, měřeného vrostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypáni konjt vodoteči o prohlubni v terénu bez předepsoného zhutněni sypaniny;
c) uloženi výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečI nebo nádrží.

2. Cenu ~12O IncIze použit pro uloženi výkopku nebo ornice:
aj při vykopávkách pro podzemni vedeni podél hrany výkopu. z něhož byl výkopek získán, o to ani

tehdy, jestliže ze výkopek po vyhození z výkopu no povrch území ještě dále přemisruje no hromody
podél výkopu;

b) no dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) no dočasné skládky předepsané projektem tok, ženo‘ m2 projektem určené plochy této skládky

připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz, též poznámku č. 00);
dj no dočasné skládky, oreňuje.li se cenou nb i0.iooi sejmuti ornice ne~ lesni půdy do 5Dm,

nebe oceňuje.li se vodorovné přemittěni výkopku do 10 maso m cenami 562 20‘SíOS, í62 20‘i002, 162
20-0 iSi a 162 20‘ i 152. V těchto případech se uloženi výkopku nebo ornice no dačosnou skládku
neoceňuje.

e) no trvalé skládky s předepsorrýrn zhutněnim; toto uloženi výkopku se oceňuje cenami souboru
cen lTn .0‘. . Uložení sypaniny do násypů,

3. Vceně .520n jsou zopočteny i náklady no rozprostřeni sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním no
skládce.

4. V ceně -520i nejsou započteny náklady no získáni skládek oni no poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uloženi výkopku (sypaniny) se určiv m3 uloženého výkopku (sypaniny).v rostlém

stavu zpravidla ve výkopišti.
6. Cenu‘ nfl n lze po dohodě upravit.

I Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na
~ 212~ K 171201211 t 46,458~ 142,93j 6640,24~skládce (sktádkovné) I i i

Uloženi sypaniny poplatek ze ulotesi sypanIny na skládce I skládkovné I



Poznámko k souboru cen:
5.Ceno -1201 je určeno ipro;

aj uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tok, že no I m2
projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 ‘výkopku nebo ornice;v opačném případě se
uloženi neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající no I m2 skládky se urči joko podii
množství výkopku nebo ornice, měřeného vrostlém stavu o projektem určené plochy dočosné skládky;

bj zasypání koryt vodooečl a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění syponírry;
c) uložení výkopku pad vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrži.

2. cenu ‘1201 nelze použit pro uloženi výkopku nebo ornice:
oj při vykopávkách pro podzemní vedeni podél hrony výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to oni

tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu no povrch Území ještě dále přemistuje no hromady
podél výkopu;

bj no dočasné skládky, které nejsou přecjepsá rry projektem;
c) no dočasné skládky předepsané projektem tak, že na I mZ projektem určené plochy této skládky

připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (víz, též poznámku č. O a);
dj no dočasné skládky, oceňuje-ti se cenou 121 10-1101 sejmuti ornIce nebo lesnl půdy do Sam,

nebo oceňuje-líse vodorovné přemístěni výkopku do 2am a SO m cenomi 16220-1101, 16220-1102, 162
2a‘llSl 0162 20-itS2. Vlěctsto případechse uloženi výkopkunebo ornice no dočasnou skládku
neoceňuje.

ej na trvalé sktádky s předepsaným zhutněním; toto uloženI výkopku se oceňuje cenomi souboru
cen l7n . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny I náklady na rozprostřeni sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním no
skládce.

4. V ceně ‘1201 nejsou započteny náklady no získáni skládek oni na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení ‚výkopku (syponinyj se urči ‚‘m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rosttém

stavu zpravidla ve výkopitti.
6. Cenu‘12i1 lze pa dohodě upravit.

Úprava pláně na utivbách dálnIc v nářezech mimo skalních se zhutněním

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny sezhut~nim jsou určeny pro všechny mIry zhutnění.
2. Ceny iO‘2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnáni navě zřizovaných ploch

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněni pitch jakéhokoliv druhu, pad humusovánl, drnování a
dále předepíše-li projek turovnáni pláně zjinéha důvodu.

3, Cena 10.2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubni zářezů v horninách 5,607.
4, Ceny neplatí pro zhutněni padioži pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90.1101

ZhutněnI padtoži pod násypy.
S. Ceny neptati pro urovnáni lavic (berem) žiřky do 3m přerušujících svahy, pra urovnání dno

příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnáni se oceňuje cenomi souboru cen 182 . a-is
SvahovánI trvalých svahů do projektovaných profilů Aol tohoto katalogu.

6. urovnání ploch ve skl onu přes 1:5 (svahováni) se oceňuje centu 182 20-Hal Svahováni trvalých
svahů do projektovaných profitů, části A 01 tohoto katotagu,

7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5,6.0 Zbetanem nebo slabitizarl se oceňuje cenamI části A
Ot Zřňzeni konstrukcI katalogu 8221 Komunikace pozemni a letiště.

Odměřeno elektronicky v DWG

33,6,54,919 107,500

Součet 107,500

214~ 161301102 Rozprontřeniomíca ttvrstvydo 150mm p1 do
‚500 mZv rovině nebo ve svahu do 1:5 i m2 43,000~
Rozprostřem a urovnání arnice v rovině nebo ve svahu sklonu dal : 5 při nesvislé plata do 500 m2, tI, vrstvy přen Ino do Ito min

Poznámka k souboru cen:
I, V ceně jsou započteny i náklady no připodné nutné přemístěnI hromad nebo dočasných skládek no

místo spotřeby ze vzdálenosti do 3am,
2. V ceně nejsou započteny náklady no získáni ornice; toto získáni se oceňuje cenomi souboru cen

121 OO-ii Sejmutí arnice.
3, Případné nakládáni ornice, v souvislostí s pozn. č, 3 se aceňuje cenami souboru cen i67 ta-li

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny,
4. Jsauli hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny padle projektu ve vzdálenosti přes Jam ad

místa spotřeby, oceňuje ze její přemistění cenami souboru cen 062 ‚ 0-0 ‚ yadorovné přemístění
výkopku, přáčerr‘ž se vzdálenost 30 m, uvedená vpopisu cen, neodečítá.

Odměřeno elektronicky v 0WG

43 43,000

Součet 43,000

215 K 181411131 Založení paritového trávníku výsevem plochy do m2 43,000 8,75 376,25
1000 m2 v rovino ave svahu do 1:5
založeni trávníku na půáě předem připravené plechy do I m2 výsevem ‚četné utaženi plrkovéhov rovinA nebo na svahu áo ‚:5

Poznámka k souboru cen:
O. V tenách jsou započteny i náklady no pokosení, naloženi a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách ‘1161 až - i 163 nejsou započteny i náklady na zatravňovati textilií.
3, V cenách nejsou započteny náklady no:

a) phpravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňuji ve specifikaci,
cj vypletí a zaléváni; tyto práce se oceňuji tenami části C02 souborů cen Its 80‘42 Vypletl a

185 80-43 ZalitI rostlin vodou,
dj srovnání terénu, tyto práce se oceňuji souborem cen 585 0.-. ‚Plošná Úprava terénu.

~ 2161 K 00572410 [Osivo směs travni parková [ kg [ 0,640[ 116,68[ 74,68[
Osivo uměn travní parkové

D3 ‘ 005a: Komunikace - Stezka, chodník Zámková dLažba 14 550,33
J 217[ K [564861112.R1 [Podklad ze štěrkodrtě ŠDB tt 210 1mm [ mZ 33,600[ 129,321 4 345,15‘ ~J

Podktad ze štěrkodrtě SOB at 210mm

‘Odměřeno elektronicky‘ DWG

33,6 33,600

Součet 33,600

~75,025tt0,67

Klaáeií dlažby z betonových zámkových álaždic komunikaci pro pěši s ložem z kamettva těženého nebo drceného tI. do .10 mm, s vyplnůnim upír
ávojitým hstněni‘m, vibrováním a ta smetením přebytečného materIálu na krajnici tI, 10 mm ukupiny A, pro plochy přen 300 m2

FiFiiJ~suo23o2 J Úprava pláně ‚zářezech na zhutněním

25,BV1,8 46,458

Součet 46,458

[ m2 [ 107,5001 .~2~?I 2 195,151 [

34,03 1463,29~

Ss-



Poznámko k souboru cen:
I. Pro volbu cen dložeb pbh toto rozdělení: Skupino ‚4: dlažby z pr.‘kú stejného tvoru, Skupino B:

dlažby z prěkt dvou o vice tvorů, nebo z obrosců o ploše jednotlivě do IVO m2. Skupino C: dlažby
pro obloukovitých tvorů (oblouky, kruhy, opad.).

2. V cenách jsou započteny i náklady no dodáni hmot pro lože a no dodáni moteráálu no výplň spár.
3. V cenách nejsou započteny nákiody na dodáni zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci;

ztrotné lze dohodnout u plochy
a) do 100 m2 vevýši3%,
b) přes IVO do 300m2 ve výši 2%,
c/přes 300m2 ve výšil %.

4. Část lože přesohujicl tloultitu 40mm se oceňuje cenomi souboru cen 451 . . ~9. Příplatek Zo
koždých doišich 10mm houštky podklodu nebo lože.

Odměřeno elektronicky v OWO

32,5~l,1 33,600

Součet 33,600

~ 219 K 59601 zámková dlažba (barva přírod ni) - 60/165/200 m2 33,475 118,31 3 960,43
(icko)

zámková dlažba lbarva přírodní) - 60/l65i200 ličko)

ceva obyvklá dle ceniků včetně obsluhy a dapraay materiálu

32,S‘l,O3 33,475

Součet 33,475

~ 22O~ K 59602 zámková dlažba pro nevidomé (barva červená). mz 1,l33~ 321,34~ 364,08~

zámková dlažba pro nevidomé lbarva červená). 601100i200 a výstupky

cena obyvklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

l,1‘1,03 1,133

Součet 1,133

D4 - O05b: Komunikace - vjezd ‘ zámková dLažba 26 985,03
~ 221 L K 564871111 RI Podklad ze štěckodrtě ~D8 tI 250mm m2 54,900[ 148,28[ 8 140,57

Podklad ze itěrkodrtě Soa ot 250 mm

‘Odměřeno elektronicky v DWG

54,9 54,900

Součet 54.900

~ 222 K 596211211 K~dOřílZ~k7C diazby komunikaci pro p~S1 tI m2 54,900 175,02 9 608,60

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pětin I ošem zkameniva těženého nebo drceného tI. do 40 mm, n vyplněním spár
n dvojitým hutněním, vibrovánia a ne seetenim přebytečného materiálu na krajnIci tinO mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 a2

poznámko k souboru cen:
0. Pro volbu cen dložeb pleti toto reeděleni: Skupina A: dIolbyz prvků stejného tvoru, skupino 8:

dlažby z prvků dvou a vice tvorů, nebo z obrozců o ploše jednotlivě do 000 m2, Skupina C: dlažby
pro obloukovitých tvorů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou zopočteny I náklady no dodáni hmot pro lože a no dodáni moteridlu no výplň spár.
3. V cenách nejsou započteny náhody no dodáni zámkové dložby, které se 0ccňuje vespecifikoci:

ztratné lze dohodnout u plochy
o)do000m2 vevýži3%,
bjpřes IVO do 300m2 ve výši2 %‚
c/přes 300m2 ve výtI 1%.

4. Čásc lože přesohujlci tlouštku 40mm se oceňuje cenami souboru cen 450 - . -9 . Příplatek Zo
každých dalších iO mm tioultity podklodu nebo lože.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

50,3+4,6 54,900

Součet 54,900

~ K 59611 zámková dlažba (barva přírodní)‘ 80/165/200 m2 51,809 146,32 7 580,69
(icko)
zámková dlažba (barva přírodní) -80/165/200 ličko)

cena obvyklá dle ceniků včetně obsluhy a dopravy materiálu

50,3‘l ‚03 51,809

Součet 51,809

~ 224~ K 59612 zámkovádiažba pro nevidomé (barva červená)‘ m2 4,738~ 349,34~ 1 65517[,,,,,

zámková dlažba pro nevidomé lbarva červená)‘ 80/1001200 o výstupky

cena obvyklá d Ia ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

4,6‘l,03 4,738

Součet 4,738

D6 - 005d: Komunikace - vozovka - doasfaLtováni (rekonstrukce) 27 693,07
225[ K [564861111.R1 [Podklad ze štěilcodrtě ŠDA tI 200mm m2 19,000[ 123,49[ 2 346,31 [

Podklad ze jtěrkodrtá IDA tL 200 me

‘Odměřeno elektronicky v 0W0

19 19,000

Součet 19,000

~ 226 K 564952111 Podklad znnechanicky zpevněného kamenIva m2 i~.oooI 220,72 4 193681

Pod klada mechanIcky zpevněného kamenivo MZK lmlnerálni beton) s rozprootřenim as hutněním, po zhutněni tI, 150mm

Poznámko k souboru cen:
I. ÉSN 73 6026-i připouští pro MZV max. ti. 300 mm.
2. V cenách nejsou zopočteny náklody no:

0) „hronu povrchu podklodu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 5730 i‘ll,
b) spojovoci possřk před pokládkou osfoltových směsi, který se oceňuje cenami sooba ru cen 572

227~ K 573111112 Po5t~~7~~tmčm a posypem z anřaltu m2 l9,000~ 7,78~ 147,821

Postřik živičný lnfiltračni z athaltu oilničniko a posypem kamenivem, v množství IVO kg/m2

3‘



~‚14 13 929 66

Asfaltový beton Vrstva podkladní AtP 16÷ (obalované kamenivo OKS) tito mm i do 3m

~ 229~ K 573211111.V1 PostnkziVičnýspojovacizasfaituvmnožstvido~ m2 19,000~ 5,83~ 110,77~

Postřik žMčný spojovací z asfaltu V množství do 030 kglm2

230 K 577144111 AsfaltovÝ beton vrstva obrusná ACO II (ASS) tř. m2 19,000[ 366,57~ 6 964,83~
I ti 50 mm s do 3 re Z nomodifikovaneho asfaltu I I I [
~ni L5. I, po mumlalI .

am
Poznámko k souboru cen:
I. Čsn EN 03108-I přlpoultl pro .4CC II pouze 01.35 až SO mm.

D7 - 008: Trubní vedeni 37 920,88
~ 231 K [X24 [přesun uliční vpusti kpt 2,000[ 18 960,44[ 37 920,88[

pře sun sliční vpusti

Odhad ceny . komptetsi deeontáž stávající uliční vpusti vč. zásypu a montáž na nové místo vč. zemních prací

D8 - 009: Ostatní konstrukce a práce 42 931,23
J 232~ K 1961o55111.vl I‘~bou4nibetonovémmpy m3 0600ľ 486,17[ 29170ľ

vybouráni betonové rampy ‘

I 233ľ K [919735112 Řezáni stávajícího živičného krytu hi do 100 mm[ os 37,300[ 53,48[ I 994,80[
Řezáni stávajícího živičného k‘ytu nebo podkladu hloubky přes 50 do lSOmm

Pozr,dmko k souboru ren:
i. V cenách jsou zopočtem,, I odklady no spotřeba, vody.

Odměřeno elektronicky v DWG

37,3 37,300

Součet 37,300

234 K 919121221.Rl Ošetřeni styčné spáry trvale pružnou asfaltovou m 37,300 53,48 1 994,80
zairskou

Oietřeni ityčné spáry trvale pružnou asfaltovou zálivkou

Cena obvyklá pro certifikované ošetření spály

Odměřeno elektronicky v DWG

~ 37,300

Součet 37,300
Osszeni silničního obrubníku betonového

235 K 916131213 stojatého s boční opěrou do lože z betonu in 56,700 204,19 11 577,57
prostého
Osazeni silničního obrubsiku betonového se zřízenin, leže, s ‚ypiiěnim a zatřením spár cementovou caltou stojatého s boční opěrou z bet osu prostého
tř. c 12ř15, do soje z betonu prostého téže značky
Poznámlro k souboru cen:
I. V cenách silničních obrubnlků ležotých I sčojoiých jsou zopočoeny:

oj pro osozenl do lože z komenlvo těženého I náklady na dodání hmot pro lože ti. 00 až 100 mm,
bj pro osozenl do (ojez betonu prostého I ndiriody no doddnl hmot pro lože Ii. 80 oj IVO mm;

cenách -10130 ‘0203 téŽ ndklody no zřízeni bočnlch opěr.
2. Částložezberonu prostého přesohujicl ti. 000 mm se oceňuje cenou9ió 99-1120 Lože pod

obrubniky, krejníky nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou zopztterry náklady no dodáni obcubniků, ryco se oceňuji ve specifikaci.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

23,9,7±1,1+22 56,700

Součet 56,700

236 K 91601 betonová siinični obruba (120-1501250/l000) do kus 23,690 73,51 1 741,45
betonoveho ioze

betonová silniční obruba llZO150/25o/l~l do betonového lože

cena obyvkiá dle cesíků včetně obsluhy a dopravy materiálu

23‘l,03 23,690

Součet 23,690

237~ K 91602 kus 9,991~ 6O,9l~ 608,55~ ‘]
betonová silniční obruba nájezdoví il50él5O/l~i do betonového tože

cena obvyklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

9,7‘l ‚03 9,991

Součet 9,991

238~ K 91603 i5o/i5o25o/1Q~o)‘jQbetQ~flvéhž kus l,Q3O~ 2O2,32~ 208,39~

betonová silniční obruba přechodová levá i120150/15O‘25011000l do beronovéko lože

cena obvykiá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

l‘1,03 1,030

Součet 1,030

~ 239~ K 91604 i5Wi5O~25O/1O00)~beto~vého ~ ~ kus l,Q3O~ 202,32~ 2O8,39~

betonová silniční obruba přechodová pravá 112o-lSoéiSO‘250110001 do betonového lože

cena obvyklí die ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

l‘1,03 1,030

Součet 1,030

~ 240 K 91605 betonová silniční obruba (100/250/1000) do kus 22,660 59,51 1 348,50~
L betonovoho loze

betonová silniční obruba il00i2iOřl~i do betonového lože

cena obvyklá die ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

22‘l,03 22,660

1

Součet 22,660



‘1
241~ K 916331112

Osazeni zahradního obrsibniku betonového do ens 13,900 12la5~J~~ 1 689,41
toze z betonu s bocni operou
Osazeni zahradního obrubniku betonového složen, tI. od Sodo ISo mm z betonu prostého tř. C 12/15s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

Poznámka k souboru ceen:
0. V cenách jsou započteny I náklady no zaliti a zatřeni spár cementovou mollou.
2. V tend ci, nejsou započteny náklady na dodání obnsbniků: tyto se oceňuji ve specifikaci.
3. část lože přesohujíci tioultltu 100 mm lze ocenit cenou 916 99-0120 Lože pod obrubníky. krajníky

nebo obrubyz dlažebních kostek, katalogu 822~í.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

13,9 13,900

Součet 13,900

betonová parková obnaba (50/200/1000) do
kusbetonového Lože

betonová parkoví obruba l5O/20o/l~) do betonového lože

cena ob~ktá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu
13,9n1,o3 14,317

Součet 14,317

r~FK 916991121 Lože pod obnabníky. krajníky nebo obruby z m3 3,680 2 430,83 8 945,45
~ dlazebnnch kostek z betonu prosteho

Lože pod obrubníky, lo‘ajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15

56,7o,3‘O,2,13,9~o,r0,1 3,680

Součet 3,680

L~i K X25 Montáž Stojanu na kota kus 2,0001 1 458.501 2 917,001
Montáž stojanu na kol,

odhad ceny

[I~Š{ x x26 stojan na kola uzamykatelný pro 4 kola kus 2,0001 4 492151 8 984,301

Stojan na kola uzamykatelný pro 4 kola

cena obyvklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

D9 - 099: Přesun hmot HSV 10 156,02

~~Eľ 997211511 ~posuchunavzdálenout 16,469~ 7o,o1~ I 152,99~
Vodorovné doprava aut‘ nebo ‘ybourasých hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

Poznámko k souboru ten:
i. ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu po železnici, pa vodě nebo neobvyklými dopravními

prostředky.
2. Je-li no dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážko, pro kterou je nutné překládat sur nebo

vybourané hmoty zjednoho obvyklého dopravního prostředku no jiný, oceňuje se toto lomená doprava
každém úseku samostatně.

L~i_ K 997211519 Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 312,9111 486J9,, I s2o.7s[~ H
i000rovnrooprava1utrn000-vy000rsnycn-nmoc-sun-m-nlose nnnnsmDym~urovnansnn-nss-womeso plstetKcenezalcazo%roasss-1 apocanrrxin
ořes I kin
Poznámko k souboru cen:
n. ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebe neobvyklými dopravnlmi

prostředky.
2. Je-ii no dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážko, pro kterau je nutné překládat suť nebe

vybouraně hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku no jiný, oceňuje se toto lomená dopravo
každém úseku somostotně.

1‘,469n19 312.911

Součet 312,911

~ 248~ K 997221845 ~ t 4,389~ 9.69~ 42,53~

Poplatek za uloženi stavebního Odpadu na skládce lskládkovnél Z asfaltových povrchů

Poznámko k souboru cen:
I. ceny uvedené v souboru cen lze pa dohodě upravit.
2. Uloženi odpodů neuvedených v souboru cenze oceňuje individuálně.
3. V cenách je zopočitán poplatek so ukládáni odpadu dle zákona 185/2000 Sb.
4. Případné drcení stovebnlho odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebního

odpadu z katalogu 8006 Demolice objektů. .

249 K 997221855 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na t 10,640 142,93~ 1 520,78
skladco (skladkovne)

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce iokládkovnél z kameniva

Poznámka k souboru cen:
o. ceny uvedeně v souboru cen lze po dohodě upravit.
2. Uloženi odpadů neuvedených vsauboru cenze oceňuje individuálně.
3. V cenách je zopočicán poplatek so ukládáni odpadu die zákona 085/2000 Sb.
4. Případné drceni ~t~bniho odpadu lze ocenit cenami souboru cen 99700-60 Drceni stavebního

odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

~ 997221825 Poplatek ze uloženi žeLezobetonového odpadu i,«o 9O9,13~ 1 309,15
í na skladce

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (sklidkovnél žesezobetoeovéha

Poznámko k souboru cen:
0. Ceny uvedeně v souboru cen lze po dohodě upravit.
2. uloženi odpadů neuvedených v souboru tense oceňuje indIviduálně.
3. V cenách je zopočitán poplatek za ukládáni odpadu die zákona 085/2000 Sb.
4. Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 99700-60 Drceni stavebniho

odpadu z katalogu 8006 Demolice objektů.

~ K 998223011 ~9~rnot pro pozemní komunikace s krytem 86,197~ 53,46~ 4 609,02~ ~
Přeaun hmot pro pozemní komuilkace s lo‘,jtem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

010- VRN: VedLejší rozpočtové nákLady 10 391,62
L~~l K 07 Zařízeni staveniště I I 4,0001 193 675.571 7 747i02jNeuznatelnj~~aj

Zařízeni atavenis‘té

242~ K 91606 14,3l7~ 29,40 420,92
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Zařízeni ntaveništé - kompletní vybaveni montáž, demontáž, provoz

~nětnženÝnkéopatřenikpLoj~fl145M95l4585ovdlši~d.
dopravae inženyrske opatření

Dopravní značení na staveništi a v zájmovém území stavby - cena odhadnuta na základě přílohy Zásdy or~anlzace výstavby‘

~
Geodetické práce při výstavbě

Průzkurnné, seodenické a projektové práce před výstavbou, v průběhu výstavby a po aýscavbé (cena die poskytovatelů služeb)


