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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
37• Psán‘ aktualizace a dopLnění PD na cyklostezky
37 - Psáry - aktualizace a doplněni PD na cyklostezky

Datum: 27.07.2016

LeI: Projektant:
. Vyplň údaj

Kód dilu - PopIs Cena celkem (CZK]

~Iady soupisu celkem 5 295 784,41
01.~o~101:SO 101 1283342,63

p2-00i: Zemni práce 172 598,83

oj- QOSa: Komunikace- Stezka, chodník zámková dlažba 360 716,88
p4. 005b: Komunikace - VJezd - zámková dlažba 34 795,37

p5- OOSc: Komunikace - Zpomalovací polštář - žulová dlažba 19 342,47
- oosd: Komunikace - Vozovka - doasfaltováni (rekonstrukce) 157 932,44

D7 -008: Trubní vedeni 4791,44

08- 009: Ostatní konstrukce a práce 317720,80

P9 099: Přesun hmot HSV 129 725,22

plo VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 85719,18

Dii - SO_102: SO 102 1 648 957,05

02 001: Zemni práce 454 369,21

P12 005e: Komunikace - Stezka - asfaltový beton 383 222,84

D13 00Sf: Komunikace - Cesta - asfaltový recyklát 70 577,88

P14 - 005h: Komunikace - vozovka asfaltový beton 163 169,72

P15 - OOSch: KomunIkace - Chodník zámková dlažba 1 439,29

P7-008: Trubní vedeni 28 727,19

08- 009: Ostatní konstrukce a práce 358 861,07

09- 099: Přesun hmot HSV 88 808,59

PlO - VRN: Vedlejši rozpočtové náklady 99781,26

D16 - SO_103: SO 103 730 053,76
P2 - 001: Zemní práce 50980,90

017-0055: Komunikace n 851,68

P18 - 005i: Komunikace - Stezka zámková dlažba (s pojezedem vozidly) 316 467,82

DS -009: Ostatní konstrukce a práce 106 918,08

09- 099: Přesun hmot HSV 196 576,39

010- VRN: Vedlejší rozpočtové náklady ~ 258,89

D19 - SO_104: SO 104 1 482 580,14
02 -001: Zemni práce 111 720,62
D20 -005): Komunikace - Stezka - asfaltový beton (s pojezedem vozidly) 677 205,26
DS - 009: Ostatní konstrukce a práce 264 916,95
09- 099: Přesun hmot HSV 335 355,17
Dia - VRN: Vedlejši rozpočtové náklady 93 382,14

021 - SO_lOs: 50 105 150 850,83
P2-001: Zemní práce 21561,70

D3 - 005a: Komunikace - Stezka, chodník zámková dlažba 14 188,32

04- 005b: Komunikace - Vjezd zámková dlažba 28 630,63

06 - 005d: Komunikace - Vozovka doasfaltování (rekonstrukce) 17 375,31

07-008: Trubní vedeni 5417,92

DS -009: Ostatní konstrukce a práce 41 009,99

09-099: Přesun hmot HSY 13229,00

Dia - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 9437,91
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SOUPIS PRACÍ
37- Psáiy aktuaLizace a dopLněni PD na cyklostezky
37 - Psáry - aktualizace a doplnění PD na cyktostezky

Datum: 27.07.2016

Projektant:
Wplň údaj

- ‚ ‚ Cena ceLkem CenováPopis MJ Mnozstvi J.cena [CZKJ (CZK] soustava

dy soupisu celkem 5 295 784,41

~1.~o_1O1:SOlOl 1283342,63

oz- ow: Zemni práce 172 598,83
rr‘zov‘n‘ žMčného krytu ti 40 mm pruh Š I ni p1 do 500 m2

I 113154122 bez přelcážekvtnse m2 172,700 51,94 8970,04
Frézováni žlvlčriéI‘o podkladu nebo sytu s naloženim na dopravní prostředek plochy do SW m2 bez překážekv trase pruhu liřlry přes 0,5 fl dol ni, tloultity vrstsy
40 nm,
Pbznámka k souboru cen:
I. Vcenáchjsoos započteny I náklady no:

a) ‚odu pse chlazení zobů frézy,
b) tpotfebovdnl frézovoclch rátrojů,
c) naloteni odj‘rézoioného materiálu na eovni prostředek,

2. V cenách nejsou započteny náklady no:
a) nutné tučni odotranéré (bybouránl) živičného krytu kolem překážek, které se oceňuji cenami

souboru cen 503 10-7 Odstraněni podkladů nebo krytů této části kotoloyu,
b) oflitént povrchu o«rézoieoné plochy, které ze oceňuji cenami souboru cen 93890-9 Odotraněnl

bláto, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části CO; tohoto kot010gu.
3. MnOžsr,i měr*h jednotek pro rozpočet urČi projekt. Drobné překážky např. vp.afl, uzávlry,

sloupy (plochy do 2ml) sez celkové frézované plochy neodečitoji,
4. llo.dtku frézované wsn-‘ urči projekt a měří Se tlonsttita jednotlivých záběrů v nun.
5. Cena, překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 2% ml frézované plochy se ‚3ekytne Y prOměn, vice než jedno vpnar nebo ‚stop
lnžerrýrzkých síti, popř. stožár, ‚otopní tstrsivek apod..

b) jsou-li podél frézované plochy 05055cm, obrubniky I ‘ýtkamjn, rozdilens horni plochy obnsbnlku
odfrézované plochy větil než 250mm.

6, Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, poktd výškový mzdu horni plochy obrubniku od
frézované plochy je větit neS 250 mm,vp‘nfl nebo vstupy iažer&rských síti, stožáry, r‘dstupni a
ochranné tstsisvky apod.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

172,7 172,700

Součet 172,700

I K 113154123v‘ ~~°~ytu tI 60 mm pruh Š I m pldo 500m2 m2 172,700 72,72 12 558,74

Frézováni živičného krytu tI 60mm pruh II m p1 do SW ml bez překážek v trase

Cena ob‘ytIá‘ přepočet poměru vsí,Ieden, k tloultce krytu

‘Odměřeno elektronicky v DWG

172,7 172,700

Součet 172,700

113107164 Odstraněni podkladu p1 přes SOdo 200 m2 z kameniva m2 172,700 63,00 10880,10
drcenebo tI 400 mm

Odflanéni podkladů nebo krytů s přemintěnim knot na skládku na vzdálenost do 20 ni nebo s naložeo‘ĺm na dopravní prostředek ‚‘ploše Jednotlhk přes 50 m2 do 200
m2 z kameniva hrubého drcenélso,o tI vmstoy přes 380 do 400 sIns
Posnán,ko k souboru cen:
I, Pro volbo cen i hledisko n,nohtvi ze arožuje každá souvisle odstraňovaná plocho krytu nebo

podkladu stejného druhu samostatně, Odstraňuje-li se několik vrstev ‚esovky najednou, jednotlivé
vrstvy se oceňuji každá samostatně,

2, U ploch menších nejsa m2 joano ceny urČeny pse tučni odstranění podklad‘, nebo krytu, u ploch
védách než 50ml pro odstroričnl ttrojni.

3. Ceny
a) -70;; až -7013, -7150 až‘7‘53o -72“ až ‘7203 lze použit 1pm odstraněni podklad0 r,ebo

krytů ze štěrkopísku, lk‘d,y, str‘.oky nebo z mechanicky zpevr,ěr~ch zemin,
b) ‘712; až 7125, -7161 až ‘7565 a 7225 až ‘7225 lze psnsžlt I pm odstraněn podkladů nebo

krytů ze zemin stobilizavorrých vápnem,
tě -7isoaž ‘7132, -7070 až ‘70720 -7230 až ‘7232 lze posítI 1pm odstraněni dlažeb ulotenych

do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stobilizevorrj‘ch cementem,

4. Ceny Ise použit upro odstraněni podkladů nebo krytů opatře,rých živičnými ptstiilr‘ nebo nátéh4s,
5. Ceny odlišené podle houštky (např do 002mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tlooštku

jednotlivých koretrokcl,
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnáni styčnych ploch betoncných nebo žlnič*h podkladů

nebo krytů, které Se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni ~iéČn4 plochy části COO nahoto
ceniku, Množství suti zlekané ze zarovnáni styčnych ploch podkladů nebo krytů ze r4ážr nevykazuje,

7, PřemístI ni “otouraného materiálu na vzdálenost přes Jmu cen -Till až -7046 opřen 2Cm u cen
‘7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22‘; Vodorovná dopravo suti.

a Cerry -714. ‚ ‘708.0 724 nelzepoužttpro odstraněni podkladu nebo krytu frézwndnin..

‘Odměřeno elektronicky v DWG

172,7 ‚72,700

Součet ‚72,700

‚~o0réhuj krytu akonssttukčnich Vrstevvjezdů(ccav tI. 370 m2 57,000 261,07 14 880,99
mm) nestsnelene kon‘tsukcns vrstvy, drevene prazce

vybouráni krytu a konotnjkčnich vrstev vjezdů cca vtl, 370 mnI nestmelené konstrul‘čnívrswy, dřevěné pražce
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Cena ob~ldá . přepočet poměru vsi~ledem k tlouitce ksytu

‘Odměřeno elektronicky v DWG
57 57.~

Součet 57,000

‚ 121101103 Sejmuti ornice s přen‘ístěnim na vzdálenost do 250 m mi 112,300 31,99 3592,48
Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodoro‘onýsn piemlotinim na hromady it mině upotřebeni nebo na doča,né či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do
250 m
Poznámko k souboru cen:
I, V cenách jsou započteny ‘náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice no dtpmovnl prostředek.
2. V cenách nejsou započtemj náklady no odstraněni ne‘*odných přlmisenin (kamenó, kořenů t~odj;

tyto práce se ocení IndiWdoálnř.
3. Množině ornice odrbároně ze skládek se do obj eme, vykopávek pro ‚vlhu cen podle množině

nezopočl el-aj. Ceny souboru cen lži, 0-Il Odkopá‘*y a prokcpá‘*y nezapažené, se toll pro ornic‘
odebíranou z projektm‘oerých dnčaserých skládek;
a) no staveništi podle součtu objeme‘., ze ‚stech skládek,
b) mimo staveniitě podle tbjen,r.s každé skládky s‘láir.

4. UloženI ornice noskládkyse oceňuje podle toto nívposnán,kdchč ložk ceně:?? 20-1201
Uložení sypaniny no skládky. Složeni ornice no hromady r místě upotřebeni Se neoceř‘uje.

S. Odebírá-li se ornlcez projektavoné dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění padle
Čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

&flen,ísnsje-O se ornice no vzdálenost ‚*11 něž 250 rn, vzdálenost SOmse pro určení vzdálenosti
‘vdorovnéiio přemísti,,‘ neodečítá a ocení se sejmutí a přemístěni bez ohled,, no toto soreni pozn. Č
I takto:
a) sejmuti ornice na vzdálenost SOn, cenou 121 10-1105:
b) naloženI přísttěnou cenou souboru cen 167 ‚0- - -

c) ‘adora-sně přemístěni cenami toubon, cen 162 - 0- - - Vodorovné přemístěni “ýkcpku.
7. Sejmutí po*n,íči se oceňuje cenamI odlorpáveks přihlédnutím k ustanoven‘ či. 3112 Včeabec*h

podmínek tohoto katolagu.

‘Odméřeno elektronicky v DWG
‘plocha 1123 m2, výška 0,1 m

11230,1 112,300

Součet 112,300

K iznožžm nezapažené pro silnice objemu do mi 206.800 60,44 12 498,99

Odkopá‘ity a peokopánky nezapažené pea silnice, pčeqnístin,n, ‚‘ýkopku it příčných profilech na vzdálenost do IS m nebo‘ naložením na dopravní prostředekr
hornině tL Spies IX do 10001,3
Poznámko k souboru cen:
I. Cerry jsou určeny pro ‘.jkopdv*y:

a) přikopá pea silnice a tol tehdy, jsou-li ‘ykopá,ftypříkap,3 prováděny samostatně,
b) v zemnicích no sochu, jestlite tyto zemníky přímo sou‘lsejl 5 od5vopá‘*ami nebo proktpávlrami

pea opadni stavbu silnic, Vykopá‘*y v cstotnkh zemnicích se oceňujI podle kapitoly. 3‘2 Zemníky
Včeobecrých podmínek tohoto katalogu,

c) při zahlubováni silnic pro mirnoárovř,rvé kříženi a pro~ ‘,*oesáv*y pod nwy provedesrýn,l
předepsaném předstihu. Čist „*epáv*y mezi svIslýmI rovInami proloženými vtnIjiiml hranonnl mostu se
oceňuji:
- přI objennu dot mi cenami pea množství do ‚CO m3
- při objemu přes I ~‚ m3 cenami pee n,nohtvi přes ICr) do 0000 m3.

d) pee sejmutí podomničís p.°lhlédmelim k ustanoveni čl, 3112 Všeobecných podmienek katalogu.
2. Ceny nelze posile pro odk‘páyty aprakapávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se

oceňuji podle čI. 3556 Vteobe‘rrých podmínek tohoto katalogu.
3. V cenách jsou započtem,,! náklady no ‚vdorovné přemístěni výkopku ‚‘příčných profilech no

přilehlých svazích a příkopech, Vzdilentesl příčného přemístěni se nezahrnuji do středni
vzdálenosti ‘odorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovně přemístění výkupko z výktpllcě esa náoypiětl při jakékolIv šířce koruny se nepo-sožuje
za ‚vdarovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-II při odktpdwe nebo pvokopá-ste mez‘
výkopištěm a nárypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, no nimi projekt vylučuje „‘žení
provazu prováděním zemních prací. Takové přemístěni výkopku se nceř,uje padle čI. 3162 Vieobecwých
podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístěni výkopku ‚‘příčných profilech no vzdálenost přes lIm se oceřsoje cena mi souboru cen
162.0.1 Vodorovné přemístěni výkopku části AO: Společné zemni práce tohoto katalogu

‘Odměřeno elektronicky v DWG
206,8 206,800
Součet 206.800

K 171101103 ~to~í sypaninyz hornin soudrinych do násypá zhutněných 3 ‚5300 33,47 2531,33

Uloženi sypan‘ny do násypů n rozprostřením sypaniny ‚ne vrstvách a o hrubým urovnáním zhutněných‘ uzavřeni‘, povrchu násypu z hornin oaudsiných s předepsanou
mirou d,utn€ni se procentech výsledků d,oialek Proctor‘Standard (dále Jen PS) přes 96 do 100% PS
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Poznámka k souboru cen:
I. Ceny lze použit I pro sypaniny odehirsné Z hold, pro hlušinu apod.
2. Cenu »ISO‘ lze použit Ipso:

a) rozprostřeni zW‘bo výkopu no místě po zásypu Mns a rýh pro podzemnl vvdeni a zářezů pro
podzemní vedeni; toto množst‘si se určiv m3 uloženého výkopku, měřeného v “ellám otovo.

bj uloženi výkopku do násypů pod vedou.
3. Ceny lze použIti pro uložen! sypanIny, předepsaným zhucr,inlm no trvolé skládky, do koryt

vodo rečla do prohlubni terénu.
4. Cery., 00-lij, lze použit I pro ukládáni sypanIny z hornin nmuudržnýzh I soudržných společně bez

možnosti jejich roztřlděni.
5. Ceny ‘1021 a -1131 lze použit jen tehdy, Jestliže objem násypů, cceňovorrj,cl, těmito cenami,

měřený podle ustanovenI či 357, Vžeobecrrých podmínek katalogu nepřesáhne 100 aO m3no objektu.
Násypy, jejichž součet objemů přesáhne ‚OO ~ m3 no objektu, se Coeni IndIviduálně.

‚Ceny jsou určeny pro mIn, zhutněni určenou projektem:
a) pro ceny ‘Ito‘ až IIOSV%$sledkuzkouškyp$,
b) pro cery3, - III I a ‘1112 relostynl ulehlosti 1(d),
C) ~fO ceny -I Illa 503: stcnavenlm technoiogle,

7. Ceny nelze použit:
a) pro uloženi sypaniny do hrázi; uloženi netři děr,é sypaniny do hrázi Se oceňuje tenon! toubon,

cen 07: uloženi netřiděrrých sypanin do hrázi části A 03, p~oodnt cenovými nor,nativy podle části A
3,-

bj pro uloženi sypaniny do ochranných volů nebo tě‘!, jejich čisti, jejichž žlřka je menu než 3
m. Toto uloženi se osciluje cersan,i souboru cen ‚75 TO-li Obsyp objektů.

& Ceno »:00, nepioti pro uloženi výkopku nebo ornice při vyktpdv*ách pro podzemní vedeni podél
hrony výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže ze výkopek po ‘~hozenl
výkopiště no povrch území jdtě dáte přen,ltt‘jje no hron,od,, - podél výkopu.

9, Horninom! soudržnými se rozumějí takové horniny u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární
chemické vozby mezi částicemi horniny. ‚Ideo horniny, které jsou so hcpny piostických deformací.

10. HorninamI nesoudržnými se rotsínsějl horniny, „ rich! hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze
třeni mezi jednoellvýml oddělenými pevnými částicemi horniny.

II. Horninami sypir)mn! ze rozumějí horniny lil, skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 o,sn,
Množztvl zrn velikosti přes 025 nun misie být nejvýže 5% cbjensu.

12. HornInami kamenitýmI se rozuměj! nestmelené úlomkovité horniny skalnic sypké se zrny pře, 725
own. Množstvi zrn velikosti přes 023mm minI být v3~i než 5% objemu.

03. Ceny pro uloženi soudržných hornin lze použít, jesttlže jejich přirozená vehkoet při ukládáni
do nánou nen! v‘~i než 2 %ootimálnl ‚dhkossi dle skotáku PS na neredukovaný moteridl, Je-li

Odměřeno elektronicky V DWG

65,8 65,800

Součet 65,800

i K 162701105 ~7:1:teoTT do 10000 m ‘-ykcpkuřsypanfny z m3 141,000 166,13 23424,33

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypanIny po suchu na obv9esIns dopravním prostiedku, bez naloženi ‚ýeapku, svlak se složením bez eoismnutiz hoen‘ny ti, I až
4 na vzdálenost přes 9 do 10(0) m
Poznámko k souboru cen:
‘, Ceny nelze použit, předeplsuje.li projekt plemistit výkopek no místo nepřistvpné obvyklým

dopnovnlm prostředkům; toto přemístěni ze oceňuje Individuálně.
2- V cenách Jsou započteny! náhro,ly so jizdo loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo no

ndnyplžn. ‚

3, V cenách nejsou započteny nákiody no rozhrnuti výkcpku no násyplžti; toto rozhrnuti se oceňuje
cenami souboru cen 171.0‘ Uloženi syponlnydo ~ypó a i71 »020 IQloženl sypaniny no skládky

4, Je-lI no dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějoká překážko, pro kterou je nutno překlddot
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku no jlrrý obvyklý doprav- ni prottředel‘ aceř,uje se
toto lomeně vodorovné přemístěni výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tol,ooo touho,«
Ceno překládáni výkopku cenami soubor“ cen 167 10-3 - Nakládáni neulehlého výkopku z hromads
ohledem na ‘obnovenI pozn, číslo S,

5, Přemistvjje-li se výkopek z dočmrrých skládek v‘zdáleiyoh do SOm, neoceř‘uje ze nakládáni výkopku,
I když ze po-ovádi, Toto ‚stanoveni nepjati, vylučuje-li projekt použili dozeru.

‚V cenách vodorovného přemístěni sypaniny nejsou započteny náklady no dodávku materiálu, tyto ze
oceňuj! ve specifikaci.

‘přebytečná Zemina

206,8-65,8 141,000

Součet 141,000

K 162701109 Prlte‘ vodoromntěrnu přen‘ist&ii výkopleu/nypanlny m3 I 410,000 11,07 15608,70

Vodorovné pěomiotjnj výkopku nebo sypaniny po suchu na obv~4soérn dopravním prostředku, bez r,asoieo,j výkopku, svlak se složenin bez rozhrnuti z horniny ti~ I až
4 na vzdálenost Příplatek k cork ze každých daiikh I započatých ‚000 mn
Poznámka k soubon, cen:
I, Ceny nelze použit, předeplpjje.lI projekt přemístit výkopek na místo nepřlstupné obvyklýqn

doprovnlm prostředkům; toto přemístěni ze oceňuje !ndMduá Ině.
2, V cenách Jsou započteny! náhrady za jízdo loženého vozidla v‘ terénu ve výkopišti nebo no

násypllti,
3, V cenách nejsou započteny náklady no rozhrnuti výkopku no násyplžtl, loto rozhrnuti se oceňuje

cenami souboru cen :71,0-,‘ Uloženi rypor,lwydo ráypOa 171 20-i OoUloženip nnynosktádky
4. ‚le-tI no dspravrd dráze pro vodorovné přemístěni nijaká překážka, pro kterou je nutno překládat

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obn-,4riý dsprov‘ ni prostředek, oceňuje Se
toto lomené vodorovné přemístěni výkopku v každém Cucku san,cetotnž příslušnou cenou tohoto souboru
ceno překládáni výkopku cenomi souboru cen 167 00-3, klokiááánl neulehlého výkopku‘ z hrosnods
ohledem no ‚stanoven! pozn. číslo 5-

5. PřemIsťuje-li se výkopek z dočesných skládek vzdálenych do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,
I když se ps-ovádi, Toto ustanoveni nepletl, vyl učuje‘lI projekt použiti dozeru.

6, V cenách vodorovného pře,rásněnl sypanIny nejsou započteny náklady no dodá-Aru motetiálu. tyto se
oceňuji ve specifikaci.



1201 Uložení sypaniny na skládky
‚ l?l20 Uložení sypaniny na skládky

snámka k souboru cen;
I, Ceno‘ilOIjesrčeríOlPro

a) uložení výkopku nebo ornice no dočasné skládky předepsané projektem tak, že no I m2
projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 vý*opks, nebo ornice; v c.sočnén, phpodě ne
složení neoceňuje. Množstvl výkopku nebo ornice připadající na I m2 skládky se irči jako padli
množsrsi výkopku nebo ornice, měřeného v roetlém stow a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypáni koryt vodoteči oprohiubrd v terénu bez předepsaného zhutněni sypanIny;
C) uloženi výkopku ‘sodou do prohlubní se dně vodoteči nebo sládl.

2. Ceno -1201 nelze použít pro uloženi výkopku nebo ornice:
0) při vykopávkách pro podzemní vedeni podél hrany výkepns. z něhož ~ výkopek získán. a to oni

tehdy. jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisruje no hroenody
podél výkopra;

b) na dočasné skládky, které nejsou předeprány projektem;
C) no dočasné skládky předepsané projektem tak, že na ? m2 projeklem určene plochy této skládky

připadají neMže 2 m3 výkopku nebo arnice (viz. též poznámka Č. I a);
d) no dočasné skiádky. o‘eř‘uje-lI Se cenou 12? 50-lOOT Sejnsutí ornIce nebo Iesnipďsdy dolOm.

nebo oceňuje-II Se vodorovné přernistini srýkcpkudozomalOmcenOnll 162 20‘? lOl, ‚62 20-1102, 162
20-1155 a 162 20-l 152. V těchto přlpodech se uložení výkopku nebo ornice no dočasnou skládku
neoceňuje.

e) na triol‘ skládky spředepeaným zhutněním; toto složení výkopku se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0‘ - . Uložení sypaniny do rslasqsů.

I V ceně -120? jsou zopočter.yI náklady no rozprostřeni sypon?nyve vrstvách $ hnsbým urovná nim no
skládce.

4. Vceně -1201 nejsou započteny nákladynosískání skládek an? nopoplotkyzalkládksi.
5. Množství jednotek složeni výkopku (syponlny) ne urči m3 uloženého výkopku (syponlny),v rtttlém

ttovs,zprovldla se výk.opIitI.
6. Cena -2215 lze po dohodě upravit.

Poplatekza uložení odpadu ze sypaniny na skládce 153,800 145,« 36912,67

Ulolasisypaniny poplatek za uloi.ení sypaniny na skládce I sklldkovnó)

Poznánska k souboru cen:
?.Ceno ‘520? je určeno Ipro.

a) uložení výkopku nebo ornice no dočasné skládky předepsané projektem tok, že no I m2
projektem určeně piochy této skládky připodá přes 2 m3 výkopku nebo arnIce; vopočr.ém případě se
uložení neoceňuje. Množství výktpku nebo ornice přípodojícl no I m2 skládky ne určI jako podíl
množství výkopku nebo ornice, měřeného rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky.

b) zasypánI koryt vodoteči a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutněni swsonltr,s;
c) uložení výkopku pod vodou do peohlubni ve dně vodoteči nebo náddí.

2. Cere, ‘1201 nelze použít pea složení výkopku nebo ornice:
a) přI vyktpávkách pea podzemesí veden? podél hrony výkopu, z něhož $i vý*tpek získán, a to onI

tehdy, jestliže ne výkopek po vykosení z výkopu no povrch územ? ještě dále přemistllje no hromady
—_;

bi no dočasné skládky, které nejsou předepsány p‘ojektern;
c) no dočasné skládky předepsané projektem tok, že no I m2 projektem určené placky tÉto skládky

připodojí nejvýie 2 m3 výkopku nebo ornice (viz, též poznámku Č. I a);
d) no dočasné skládky, oceňuje-lise cenou ??! 10-TlO? sejmsatí ornice nebo lesní pe)dydo lOm,

nebo oceňuje‘li ze vodorovné přemístěni výkopku do 20 ma lom cenoml 162 20-0100. 162 20-1s02, s62
20‘ 1051 a 162 20‘ TiSZ V těchto připadech ne uloženi výktpkus nebo ornIce no dočasnou skládko,
r,eoceňuje.

e) no trvalé skládky 5 předipsoným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru
cen 171 ‚ 0‘ ‚ Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně ‘:20? jsou sopočtesiy I náklady no rozprostřeni syponiny se vnlvdch 0 hnsbjWn urovnáním no
skládce.

4. Vceně -1200 nejsou sopočterry náklady no získání skládek oni no poplatky za skládku.
5. ktnožst‘4 jednotek složeni výkopku (rsysan?r,y) ne urči v m3 uloženého výkopku (sytsonlny).v rostlém

otovu zpravidla ve výkcplžtl.
6. Ceno‘1215 ze po dohodě upravit.

141‘l,8 153,800

Součet 253,800

‚2 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutssěnsín‘ m2 1122,800 15,49 17392,17

Úprava plink na stavbách dá~c v zářezech mimo skalních se zhutnlnkn

Foznánlko k souboru cen;
I. Cery se zhutně nim jsou určeny pro vžrchny mls,j zhutněn?,
2. Ceny I0‘220?, 50-2302, 10‘2201 a 20.2205 jsou určeny pro urovr,dní nově zřtzosorrých ploch

vodorovrrých nebo se sklosss do 2:5 pod zpevněnI ploch jakéhokoliv druhu, pod humtnovánl, drno‘ání a
dále ps°edeplie-li projekt urovnán? pláně Z jiného dÉrvoas.

3. Ceno 50‘2 303 je určeno pro vyplněni sypaninou proklubni zářezů v horninách 5. 607.
4. Ceny neplatí pea zhutnění podložI pod r‘ásyp‘,í; toto zhutněni se oceňuje cenou 215 90-5101

Zhutněni podloží pad násypy.
5. Ceny nepJati pro urovnání lavic (berem) žitky do 3m přendujicich walsy, pse urovnání dno

přikopá psa jakoukolIv jejich žitku; toto urovnán? ne oceňuje cenami souboru cen 182. 0-l I
Svahováni trvalých nohů do projektovoh profilů AO? tohoto katalogu.

6. Urovnáni ploch ve sklonu přes 5:5 (svahovánI) se oceňuje cessen‘ 582 20-110? Svahováni trsalýeh
svahů do projektovaných profIlů. část? AOl tohoto katalogu.

7. vyplněni prohlubni v horninách tř, 5, 6, a 7 betonem nebo stabilIzaci Se oceňuje cenorn? části A
01 Zřízení koretrukci katalogu 822-? Koeoun?koce pazemnl a ietíitě.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

871,4s65,2+12,55l72,7 ‚122,800

Součet 1122,800

‚3 K 181301102 ~~n1:t;~ do 150mm p1 do 500ml v m2 247,500 34,94 86-47,65

Rozprostřeni a urovnání ornice v rasi ně nebo ve svahu sklonu do 1:5 pil souvi nik ploše do 500 n2, LI vrstvy přes 100 do ISO nfl



Pbinómka k snt‘bom cen:
I. V ceně jsou započteny I n&Iod~o no případné notné přemístěni h,‘onsod nebo dočos.*h skládek na

místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 ‚i,‘

2. I‘ ceně nejsou započteny ndklody na získáni ornice; toto získáni se oceisoje cenon,í souboru cen
52‘ 10-Is Sejnsniti ornice.

3. Případné nakládáni ornIce, souvislouti $ pozn. Č. 3 Se oceiluje cenami ‚nahoní cen ‚67 50-0‘
Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo syponirslt

4. Jsou-Ii hroniody nebo dočesné skládky ornice umistě rty podle projektu ve vzdálenosti přes 30 mod
místo spotřeby, oceňuje se jejl přemístěni cenami souboru cen 562 0-I. Vodorovné přemístěn‘
výkopku, příčeni sevzdálencot 30 navedená vpop‘ssJ cen, neodečítá.

‘Odměřeno elektronicky V UNG
247,5 247,5W

Součet 247,500

181411131 ZalOž n‘íPaIisOV holM‘ ilku výsevenT‘ plochy do 1000 mZv m2 247,500 12,44 3078,90

Zaloiení trAvniku na p4& předem připravené plochy do loX m2 výsesem včetné utaženi paritového v rovině nebo na stahu do 1:5
Poznámko & souboru cen:
5. V cenách jsou započteny I rid klady na pokoseni, naloženi ood,oz odpadu do 20 lan se složením.
2. V cenách -1160 ot 1163 nejsou sapočceny I náklady no satrovřsovo‘l textiliI.
3. V cenách nejsou započte,ry náklady na:

olpřipretvpl3dv,
b) travní semena, tyto náklady se oceňuji se specifiko“.
c) ‚~plell o naléván‘, syto práce ze oceř,uji cenami části (02 souborů cen ISS W-42 Vypleti 0

ISS W-43 Zaliti rcsclln sodou,
d) srovnáni terén,, tyto práce se oceňuji souborem cen Tal I-plošná ůpravo ‚ctěnu.

X6724lO OSIVO směs ti““ pailcová kg 3,713 113,23 420,42
Osivo „ně. travní parková

03- 005a: Komunikace‘ Stezka, chodník‘ zámková dLažba 360 71 6,88
( 5648‘1112.Rl Podklad ze štérkodrtě Šos tI 210mm m2 872,400 127,61 III 326,96

Podklad za š‘&Isodrtě be tI ZlO ‚mn

Odměřeno elektronicky V DWG

872,4 872,400
Součet 872,400

~ X 5962l11l3 ~ „2 872,400 162,29 141 581,80
Kladin‘ dlažby z betonových zámkových dlaidlc komunikaci pro piti s loženi z kaonenlva těženého nebo drceného ti. do 40 n“‘, ‚ ‚y$rénim spár‘ &sojl*n
hutně.im. vibrováním a se umetenfm přebyteČného materiálu na ~sajnld ti. €0 nen skupIny A, pea plochy přes 300ml
Poznámka it souboru cen:
I. Pro ‚vitu cen dloteb plot‘ toto nadělen‘: 5kti~lna A: dložbryz prs*ů stejného c‘cnj, Skt‘olno S.

dlažby z pasků ‚tou O „ce tvorO, nebo zobroscs3 O ejednatllvě do SW m2, Skupino C: dlaiby
psin owou&oWl‘kh tvorů (oblouky, knihy. apod.).

2. V cenách jsou zopočlerty I náklady na dodán‘ hmot pro lože a no dodán‘ moteslólu na výplň spár
3. V cenách nejsou započteny náklady na dadáni zámkové dlažby, které se oceňuje ve specIfiko,“;

stroci,‘ lze dcňodnoeit u plochy
o)do 100m2 ‘sevýll3%,
b)přeslWdo300mZ vev$12%,
c)přeS3COniZ setýšiI~

4. Část lože přesahuj“ tloušttu 40 n,mse oceňuje cenami souboru cen 45! .. ‘9. Příplatek za
každých dalších 10mm elooštlty podkladu nebo lože.

tdméřeno elektsanlc)sy v DWG

864*8.4 872,400

Součet 872,400

II K 59601 zámková dlažba (barva přírodní)‘ 6011651200 (ičko) m2 872,640 119.65 104 437,56

zániková dlažba (barva přírodní) - 60? 1651200 liČko)

cena obVyklá dle ceníků vČetně obsluhy a dopravy materiálu

864‘l,Ol 872,640
SouČet 872,640

‚~ 1 59‘~ zámková dlažba pro nevidomé (barva červená) m2 8,652 389,57 3370%

zámková dlažba pro nevidomé barta Červená) 601l0012X $ výstupky

cena obyolvlá dle ceníků ‚Četně obsluhy a dopravy materiálu

8,4‘l ‚03 8,652

SouČet 8,652

04 . 005b: Komunikace . Vjezd . zámková dLažba 34795,37
20 K 5648711l1.Rl Podklad ze štirkodrtě ŠOS tI 250mm m2 65,200 152,16 9920,83

Podklad ze itlqkodrtě be tI 250 mm

‘Odměřeno elektste,icky v UNG

65,2 65,200

Součet 65,200

21 K 596211211 ~propésítltomsn ml 65,200 170,12 11091,82

Kladeni dlažby zbetonových zámko*h dlaždic kon‘uo‘Ikaci pro pěšin kolem a kameniva těženého ‚nebo drceného tI. do 40 nin.‘ ‚yplnénlrn spár sávoj.tým
hutr,ěnim. vibrováním a se an,etenb‘n přebyteČného materiálu na brajn‘cl ‚I. 80mm skupIny A, pro plochy pletlo do 100 ‚n2



Poznámka k souboj‘, cen:
I. ~o soibo cen dlažeb plast toto rozděleni: SkupIno A: dlažby: pre*Ů stejného c‘oru, SkupIna 8:

dlažby z pisků dvou a táce nosů, nebo: obraxco) a plaše jednotlivě do 500ml. Sk«plr,o C: dlažby
pro abáoukoVf 19th t‘eeů (oblouky, knihy. apod.).

2. V cenách jsou započtesiy I náklady rndo*nl hmot pro lože a no dodání materiálu no “)plň spár
). V cenách nejsou započteny náklady na dodáni zámkové dlažby, které se oceňuje am specIfIkacI;

ztratné ze dohodnout u plochy
a)doIXnI2 ‘es&l13%,
b)přesIW$doktrnl wa~452%,
c)přesaml se‘~3lot

4. Část lože p/esahujlcl tlocdttss ~ mni se oceňuje cenomlsaubon, cen 450 9. PlIplalek za
každých dalších 50 nin, tlouštl,y podkladu nebo lože.

‘Odměřeno elektronicky v DV/G

56,5+8,7 65,200

Součet 65,200

59‘« zámková dlažba (barva přírodní) ‘80/l65/200 (ičko) m2 58.195 173.49 10 096.25

zámková dlažba (barva přirodnü- 80‘ ‚65/200 líčko)

cena obynklá dle cenůtů včetni obsluhy a dopre‘y materiálu

56,S‘l,03 58,195

Součet 58,195
zámková dlažba pee nevidtnnó (barva červená)

( 59612 60/100/200 v~stupky ml 8,961 411,39 3686,47

zámková dlah,‘ pe nevidomé (barva čen‘unál .60/100/2005 ‘~‘tupky

cena sbyn*lá dle cenltů včetně obsluhy a dopra‘~ materiálu

871,03 8,961

Součet 8,961

05 005c: Komunikace . ZpOmalOVaCf polštář . žulová dlažba 19 342,47
( 564861111.R1 Podklad zeštěrl‘odrtěšDA U 200 nu,‘ ml 12,500 13124 1640,50

Podklad ze štěnltodttě ŠDA tI 200 mm

Odměřeno elektronicky v DWG

12,5 12,500

Součet 12,500

is K 567124121 Podklad: podkladového betonu tř. PSI (C 20/25) ti 160 m2 12,500 416,86 5210,75

Podklad z podtladovélto betonu PB tř. PB I IC 20/25) tI. 160 mm
Poznán,ka * souboj‘, cen:
I V cenách jsou započteny‘ náklady na: ‘

a) ošetřeni povrchu podkladu ‚edou,
b) postřik prosí odpořo‘dnl ‚Oo“
V cenách nejsou zopočleny odklady no zřízená dilatačních spár a jejich ‘yplněnl; tyto práce se
oceňujI cenami souboj‘) cen 959 IS‘S Řezání dilatačních spár, 909 12- Těsněni dilata/nlch spár a
919 IsVyztužen) dIlatačních spár.

‘Odměřeno e(ektrordclty v Dv/G

12.5 12,500

Součet 12,500

26 K 591241111 lciadenídlažbyzkostekdrobnychz karnenenaflC tlsomm m2 12,500 399,36 4992,00

Kladeni dlažby: kostek, provedením lože do tI. 50mm, 1 ‚yptněnim spár, sdsojim berasinin a sesnietením piebytečného materiálu na bsainicl drobných
kamene, do lože: cen,entové malty
Poznámka k souboj‘, cen:
I. Cenr~, 591 I.- pro dlažbo: kostek velsrýchjsco určenrý pro dlažbu úhlopřlčsou a řádkovou.
2. Ceny 597 2.‘ pro dlažbo: kostek drobl, jsou určený pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a

3, Dlažba vějlřavd: kostek drobných se oceňuje cenamI 597 43‘25 51° 595 44-2507 kladeni dlažby
mozailry dvoubarevné a ‚lcebarevné komunikacI pie pěši.

4. V cenách jsou započteny I náklady no dodání hmot pie lože a no dodánI téhož materiálu no
spár.

5. V cenách nejsou započteny náklady no:
a) dodáni dlažebních kostek, které se oceňuje am specifikaci; ztratné lze dohodnout

•u velkých kostek am irí‘5 5 %.
‘u drobných kostek Ve W~5 2 %‚

b) ‘w1ně ni spár dlažby žiwičoau záll‘+,au, která ze oceňuje cenami souboru cen 5995 II
Zálivka živičná spár dlažby.

6. Část lože piesahujlcl lIoulcIcu 50 mmn oceňuje cenami soubans cen 451 $1.97 Příplatek za
každých dalších 50 nin, tloužllcy podkladss nebo lože.

2? K 56380120 Kostka dlažební drobná, žula velIkost 12/12cm t 3,125 2 399,75 7499,22

Kostka dlažební drobná. Žula velIkost 12/12cm

cena obynklá dle ceníců včetni obsluhy a dopeaw materiálu

12.5/4 3,125

Součet 3,125

06 - 005d: Komunikace ‘ Vozovka doasfaLtováni (rekonstrukce) 157 932,«
23 K 564661111.R1 Podklad ze štěrkodrtě ŠDA tI 200mm m2 172,700 131,24 22 665,15

Podklad so itěekadrtě ŠOA tI 200 ‚mn

‘Odměřeno elektroo‘Icky v DWG

172,7 172,700

Součet 172,700

~‚ K 564952111 Podkladz mechanIcky zpevn€ného kamenlvaMZK ~ ISO m2 172,700 150,24 25 946,45

Podklad cmecharécky zpevněného IoamenivaálZt (minerální beton)s rozprostřením at hutněním, po d‘utnli,itl. 150mm



pssnámka k son.boru cen.
‚. (SN 736126-I plOpoušd pro MZ]‘ moo. ti. 303 mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady no;

a) odvanu povrchu podkladu lOItročrám poctilkern, který se cceluje cenamI souboru cen 573 5J-II,
N spojosexl postIls pled pokládkou ozfolto-.ých směsi, který se oceňuje cenami souboru cen 572

postroJe zivlcny nfiltncni $ POSYPCÝT1 Z asfaltu mnozstvs ‚ m~ 172,700 10,28 1 775,36

ill kg/ml
po,ollk žMčný Inllltračni tuliti,. silnlčnSo, posypem kamenivem, ‚ mnobtvi 1,00 ba/mZ

Asfaltový beton vntva podkladní ACP 16. (obalovaně 325 ~ 5621040
it~~ kamenivootS)tl8ommšdo3m m2 172,700 ‚ ‚

Asfaltový beton mitra podkladní SCP lbs obalované kamenIvo 055) tI Bonn do 3m

tyl postřik živičný ipojovacízasfalwvmnožství do 0,30 m2 172,700 9,25 ‚597,48

Pout/t 5.11$ spojovací z Saltu. mnout-el do 0,30 kgiml

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ASS) tř. I tI 50 mm 288 49 737
‚4111 šdo3mznemodlflkoyanéhoasfaltu mz 172,700 ‚00 ‚60

Asfaltový beton vrstva obrusná ‚Coll ASS) s rozprostřením a ze zhutněním z nemodlllkovaného asialtu v pruhu íířky do 3m t~ ‚po zhutněni U Soreni

Poznámko k soubor. cen:
0. ČSN EN 03108-o plIpomiti pro AGO 70 porne SL 35°f 50mm.

‚~$: Trubní vedeni 4791,44
Montáž potrubí z trub TSP těsnéných pryžovými kroužky

šsli2l otevřenývýkopiktzndolo%0t4400 m 2,5(X) 334,43 836,08

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřer,éns výkopu ve sklonu do 20% 2 trub SIONE-tiP a vlilY tip těsněných pryžnvýml troužlry Dii 400

Poznámko k souboru cen:
0. Vpo‘ožkdch cen 812. . -2)20 nejsou započteny nákiody no dodáni těsníckh pryžových kroužků.

Tyto kroužj,y se oceňujI se specifikaci, nejsou-li zahrnuty, ceně trub.

‘Odmóřeno elektronicky v OWO

2,5 2,500

Součet 2,500

~wi trouba betonová hrdlová ON 400, dl. 2.5 m kus 1,000 2493,25 2493,25
trouba betonová hrdlo-á Dii 400, dl. 2.5 m

cena otyeklá dle centů včetně obsluhy a dopravy mat,oiálu

Obetonováni potrubí nebo zdiva stok betonem prostym SL C 2 326 62 639 82
(199623151 16120 ot&ývýlcop m3 0,275 ‚ ‚

Obetonováni potrubí nebo zdiva stok betonem prostým, otevřeném výkopu, beton ti C 16120

Pos,,ámkakscejbon, cen; ‚
I. Obetonovdni zdivo stok se štole se oceňuje cenami soubon, cen 3593 7-02 k~plň za rubem cihelněho

zdiv,, stok lési A 03 tohoto kotolo~u.

I 452312121 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 0,400 2 055,73 822,29

Podkladní a zajišťovací konntrukce Z betonu prostého v otevřeť‘ výkopu sedlové loSe pod potrubí z betonu tř. C Silo
Pbznán,ka k souboru cen:
I. (ciry ‘7721 ot-I 28) o ‘0192 lze použit ‚pro ochmm,ou vrstva pod železobetonové komtrubce.
2, Gerry ~2022.1 -228) a ‘2)92 jsou určeny pro jakékoliv Úkosysedel.

DB- 009: Ostatní konstrukce a práce 317 720,80
I ( 919735112 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 100mm m 346,000 39,07 13518,22

Řezání stávajtcEzo živičného ks~tu nato podkladu hloubky pies SOdo 100mm

Poznámka k souboru cen:
5. V cenách jsou započterryl náklady no spotřebo vody.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

346 346,000
Součet 346,000

39 I 919121121 Ri Ošet!ení styčné spáry trvale pružnou asfaltovou zálivkou m 346,~ 67,53 23 365,38

Otetieni styčné opáry trvale pružnou asfaltovou zálMtou

Cena obvyklá pro certitlkovarně ošetřeni spáry

‘Odměřeno elektronicky v OWG

346 346,000

Součet 346,000

916131213 Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s bob“ m 371 300 185 54 68891 00
opěrou do Lože z betonu prostého ‘ . ‘

Osazeniullnlčnflso obrubnlsu betonového uezřizením lože, svyp(něním a zatřením spárcementovou maltou stojatétlosbočnĺopěrou zbetonu prostého ti. C 12115,
do lože c betonu prostého téže značky
Poznámko k souboru cen:
I. V cenách silničnich obrubníků leža*h I trojosých jsou započteny;

0) pro orosení do ‚ojez kamenivo těženého I náklady no dodáni hmot pro lože tI. Soot 100mm,
b) pro osazeni do lože z betonu prostého I náklody na dodáni hmot pro lože ti. a) ot ‚00mm;

cenách -1113o -0253 tát náklom6‘nozlizetě bočnlch opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tI. 700 nsns se oceňuje cenou 926 99-102: tate pod

obrubníky, krajníky nebo obruby z dleiebnlch kostek.
I V cenách nejsou zapolteny náklady na dodání obrubníků, tyto ze oceňuji se specifikaci.

‘Odměřeno elektronicky v DWG
199t46,8v-6,12,3 371,300

součet 371,300

41 K giwi betonová silniční obruba (l20-l50/250/l~) do Je 301 990 7376 1227478
betonového lože us ‚



betonová silniční obruba I20.l5OI25Wlt3Y3) do betonového Lože

cena ob1Mtlá dle cenltů včetně obsluhy a dopravy mate,lálu

299‘1,0l 301,990
součet 301,990
betonová silniční obruba nájezdová (I50/150J1000) do
betonového lože kus 47,380 82,07 3 ~
betonová silniční obruba nájezdová (I5OfI50tl~) do betonového lože

cena obyvklá dle ceníků včetně ob,L.iw a dopeasy rnate,lálu

4Vl,03 47,380

součet 47,380
betonová silniční obruba přechodová levá (120.150/150-

Illo‘ 250/I000)dObetonOvéhO Lože kus 8.240 231,66 I 908,88
betonová nllnlčniobnuba přechodová levá l20~l5 ‚150.250/IocOl do betonového lože

cena obyei‘lá dle ceníků včetně obsk*.y a dony mateolálu

rl,o3 8,240

Součet 8,240
betonová silniční obruba přechodová pravá (120.1501150-

‚ 11104 25011~) do betonového lože kus 6,1 231.66 1431,66
beeor,o‘eá silniční obruba přechodová pravá (izo“5oii50.250‘iOso) do betonového Lože

cena obyuklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

‚‘1,03 6,180

Součet 6,180
betonová silniční obruba (l0012501l000) do betonového

I IIfl tote kus 12,669 82,07 I 039,74
betonová silniční obruba ~iooI250Ii~i do betonového lože

cena obyultlá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

12,3~l,03 12,669

Součet 12,669

Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z betonu
K 916331112 s ~čni opěrou m 341.000 129,15 ~ oio,is

Osazeni sahradn*so obrubníku betonového složen ti. od SOdo 100 Inns z betonu proStého tř. C 12/ISs bocní opěrou z betonu prostého t/. C 12115
zndn,ka k souboru cen:

I. V cenách jsou započteny I náklady no zaliti a zatkni spár cementovou mottoes.
2. V cenách nejsou započteny náklady no dodáni obnsbniků; tyto se oceňuji ne weclflkOci.
3. Část lože plerahojicitioužtleu Ito fnm lze ocenit cenou 916 99-5525 Late pod obnsbníky, kra/niky

nebo obnsbyz dlažebních kazitI, katalogu 822-i.

‘Odměřeno elektronicky v OWlS

341 ‘ 341,000

Součet _________ 341,000 _______________________________

~ovái~iá~&ii‘(50/200/10~) do betonového kto ~‘~~‘“ 42,59 14 663,42

betonová parková obruba SOf200/l~l do betonového lože

cena ob~vltlá die cenltů včetně obsluhy a dopravy rnateilálu
34101,01 344,410

Součet 344,410

K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních m3 29,098 2021,09 58809,68

l.ože pod oboubn*ty, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12115

371 ‚3‘0,3‘0,2,341‘0,V0,1 29,098

Součet 29,098

~ K 914511111 Montáž svislé dopoavni značky doveultostl I ns2 objímkami ~ 8 000 16829na sloupek nebo konzolu ‘ . 1 346,32
Montáž r,islé dopravní zeačity základní velikosti dol m2 objímkami na zloupky nebo konzoly
Poznámka * toubon, cen:
I. V cenách jsou zo~ačteisy I náklady no montáž značek včetně upevňovoclhO materiálu no předem

přlpoownou onnou komtnskcl (sloupek, konzolu, sloup)
2. V cenách nejsou zapoČteny náklady no:

a) dodáni značek, tyto se oceňuji ve specifikaci,
hi no n,ontdta doddv*u ocelo‘,ých ntsných komtnskcl . sloupků, konzol, tyto se oceňuji cenami

soudon, ren 91451 Atonrážstoupku 091453 Montáž konzola nástavcŮ,
C) nátiry, lyro se oceňuji jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry.
di naložení a odklizenI výkopku, tyto se oceňuji cenami Části AOl katalogu ao-i Zemni Prd‘..

3. Ceny nelze použit pro osazeni a montáž svislých drprovních značek:
a) světelných, lyro se oceňujI cenami katalogu 2? M Elektromontáže silnoproud,
hi upevněných no lanech, nebo speciálních komtrukclch nesoucich vice značek, tyto se oceňuji

indIviduálně.

~1 K X12 deonoeitáž stávající 02 (sloupku) kus 2,000 8093 161,86

de,nontaz stávající 02 sloupku)

odhad ceny za demontáž a likvidaci doupku

51 K 914511112 ~ délky do ~ ~ kus 8,000 765,12 6 120.96

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky
Pbzndmko k souboru cen:
‚. V cenách jsou započteny I oáklody no:

a) nykáni jamek s odhozem „ýkopku no vzdálenost do 3m.
b) osazení sloupku včetně montáže a dsdáuby plastového vičko,

2. V cenách .? ill jsou započteny I náklady no betonový základ.
3. V cenách ‘II í2 jsou započteny I náklady no hllnlkovou polko S betonoflinl základem
4. V cenách nejsou započteny náklady no:

a) dodáni sloupku., tyto ze oceňuji W specifikaci
b) naložení a odklizení ‘slktpku. lyrou oceňuji cenamI čokli ADS katologu ~.l Zemní práce.

52 91401 02 C9a kus 2,000 1 350,51 2 701,02‘

ozcta



cena obyvltlá dle cenků včetně obsluhy a dopravy rnstaeiátu

DZCSt. kus 2,000

02 db

cena sbyeltlá dle cenňtů včetně obsluhy a dopravy nate,iáIu

02 P2 kus 2,000
02 1P2

cena ob~vi,lá dle ceníků včetně obiliahy a dopravy mataoiálu

01A19 kus 1,000

02 A19

cena obyoklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

DZE7b kus l,~

02 t7b

cena obyvldá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

dopravní sloupek vč. příslušenství kus 6,000 1 402,45 8414,70dopravní sloupek vč. příslušenství

cena oby.leIá dle ceníků včatne obsluhy a dopravy materiálu včetně uchytá, patky, a víčka

Vodorovné dopravní značeni šířky 250 nun retroreilexni
‚i512hh12 bílou rvou vodicí čáry m 14,500 18,70 271,15

Vodorovné dopravní značení stňl‘ané banns vodící čára bitá lilky 250mm retrorenexní

Poznámko k sou,boes, cen:
I. Ceery jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č, Via, bílé přerutosoraé č. V2o, žluté souvislé

Č. V12b, žluté přeruíovoné Č. Vl2c a vodicí čáry bílé Č. V‘,
2, V cenách neja započteny ndklodý no:

c)předsnočení, tyto se oceňuji cenami souboru cen 9:5 „‘Cl Předznačeni pro vodorovné značeni,
b) očltténí vozavty, lyro se oceňuji cenami souboru, cen 938 90,9 Odztronéní Máto, prachu

nebo hlinItého nánosu, povrchu podkladu nebo byru Části CO; tohoto katalogu.
3. Množztri mks*h jednotek se ti cen 955 II a 915 12 urČuje v mou cen 915 13v m2 stříkané

plochy bez neser.

Předfonnátované vodorovné dopravní značeni dopravní kus 2,003 4541,28 9062,56
snacky do 2 s‘2
Vodorovně značení piedtormovanýs‘n termoplastem dopravní značky barevné velikostI do 2 m2

Poznámka k souboru cen:
I. V cenach nejsou započteny náklady na:

0) předznačení, tyto se oceňují cenamI souboru, cen 9:56. H Předznačení pro vodorovné značení,
b) očisti ni vozovky, tyto se oceilujl cenami souboru cen 93890-9 Odotroněni Nóta, prachu,

nebo hlinitého nánosu, povrchu podkladu, nebo bytu části CO? laboro katalogu.
2, Mnakrni rnirrrých jednotek u ceny 975 32‘! 57! se určuje raZ celkové plochy přechodu.

V20

. 0,000
2 2,000
Součet 2,000

II I 915611111 Předznačeni vodorovného liniového značeni m 14,5«) 3,40 49,30
Předznačení pec vodorovné značen‘ stříkané bai-‘-ou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čiry, vodicí proužky

Poznámka k souboru cen:
I. Mnažsrvi měrných jednotek ze určuje:

a) pea cena ‘Ill? V m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (‚‘četné mezer),
b) pro cena ‘5112 V ‚n2 natírané nebo stříkané plochy.

II K X19 přesun lampy VO (mimo plochu stezky - cca 01 m) ‚ kus 7,000‘ 4155,41 29 087,87

přesun lampy VO (mino plochu stezky - cca o I ni

odsad ceny za demontáž a následnou montáž oloupu VO

09-099: Přesun hmot HSV 129 725,22
(1 I 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost dol kras t 163,526 71,51 12 051,29

vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti ze složením a hrubýon srovnáním, na vzdálenost dol lun

Poznámka k souboru cen:
I. Ceny nelze použit pea vodorovnou dcprovvpo železnici, po voál nebo neobvyklými dopravními
—Y.

2, Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou doprav‘, překážko, pro kterou je notné překládat ssJr nebo
vybourané husoly z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jlrrý. oceňuje se lato lomená r0‘o
každém úseku sa,no‘totni.

‚3 K 997211519 Příplatek ZKO I «osu vodorovné dopravy suti t 3201,994 8,93 28593,81

vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složenin a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek K ceně za každý dallíl započatý‘ ion pies I bss

Pozndmka k souboru cen:
5. Ceny nelze použit pou vodorovnou dtprovs, po železnici, po vodé nebo neobvyklými dopravními

prtatředky.
2. Je-lI no dopravní dráze pea vodorovnou dopravu překážka, pra kteroo je nutr,é překládat sot‘ nebo

‚vybourané hmoty z jednoho obv1klého dopravního prrtcřettu na jiný, oceňuje fl tuto lomená doprovo
každém (aekis tonsc‘totně.

163,526°19 3201,994

Součet 3201,994

‘4 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltovÝch Povrchů na t 39,894 124,66 4973,19

Poplatek za uložení otavebnl.o odpadu na skládce iskiádkovné) z azlaltorých povrchů
Pbsnó,sska k toubon, cen:
?. Ceny lrwedené vzoubon, cen toe po dohodě uprovlc.
2. Uložení odpadů neuvvdených v souboru cenze oceňuje Indi vidísábě.
3. Vcenachje započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona l85‘2tXzl Sb.
4. Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997(53-60 Drcení stavebního

odpadu z katalogu 830-6 Densollce objektů.



poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce 128632 ‚3505 Il 37175

poplete“ za uložmi stavebního odpadu na skládce (nkládkovioél z kameniva
Pozsán,ka k souboru cen:
I. Cer,, ‚mede,.‘ v souboru cen lze po dohodě uprosit.
2. Uloženi odpadů neuvedtrrých v souboru cen se oceřssje indivIduálně,
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona ‚8512%, Sb.
4. Pilpodné drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00á0 Drcení stavebního

odpadu z katalogu ~-6 Demolice objektů.

Přesun tunot pro pozemní konnunikace krytem dlážděným t 821,356 81,25 66735,18

Přesun hmot pro pozemní komunikace s Iuytem dláidée,ým dopravní vzdálenost do 200 ‘n jakékoliv délky objektu

ypM: Vedlejší rozpočtové náklady 85719,18
zařizeni staveniště % 4,000 12 339,83 49 359,32 r?te‘IW

Zařízení síaveniště kompletní ~‚baveni montáž, demontáž, provoz

dopravni inženýrské opatření kpt 1,000 20 mo‘ 20 777,06 Vedlejš~ vydaj

dopravné inže opatření

Dopravní ovaření na stavenilti a v zájmovém území stavby‘ cena odhadnuta na základě přílohy ‘flsdy organIzace výstavoj

Geodetické práce při výstavbě kpt „000 IS 582.80 15582,80 Vediejši výdaj

Geodetické práce pří výstavbi

Prúdsumné, 5eodetické a projektové práce pled výstavbou, v průběhu výstavby a po výstavbě (cena dle poskytovatelů služebi

11.s0_102 SO 102 1 648 957,05
oi~°01 Zemní práce 454 369,21

Odstraněni podkladu p1 přes 200 m2 Z kameniva drceného
I il3‘W~ ti 400 mm m2 246,000 45,04 II 079,84

Odstraněn‘ podkladů nebo bytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 mnebo O nalota ‚mna dopravní prostředek v pole jednotlivé ples 200 m2
kameniva Iwubého drceného. o tI. vrstw ples 300 do 400mm

Poznámka k souboru cen:
I. Pro volbu cen z hledkka množstvl se uvožuje každá souvIsle odstraňovaná plocho krysu nebo

podkladu stejného drt,hu sonstatorně. Odotroňuje-l5 se několik vrscev vozovky najednou, jednotlivé
vnn~ se oceňuji každá sansascatni.

1 U ploch mniších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstraněni podkladu nebo ksyssJ, u ploch
vISích než 50 m2 pro odscraněni strojnL

3. Cere,
a) ‘770? až -75?), ‘7150 až ‘7153 a‘??! I až -7213 lze použít pro odstraněni podkladů nebo

krytů ze št8rkapísku, škváry, stnrsky neboz mechanicky zpevněných zemin.
b) -7121 až 7125, ‘716? až ‘71650 -7221 až -7225 lze ponur Ipro odstranění podkladŮ nebo

krytů ze zemin stoblllzovosrých vápnem, .

C) -7lsoaž -7132, -7170 až ‘75720-7230 aj -7232 lze použit pro odstraněni dlažeb uložeirych
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin
soabll?zavorrsích cementem-

4. Ceny lze použit I pro odscraráni podkladů nebo krylů opotlerrých žMčnýssi postřiky nebo nácěry
S. Ceny odlišené podle tlouttimy (např. do 700mm. do Z~) mm) jsou určeny vždy pro celou tloušcku

jednotlivých kooclnskcí.
6. V cenách nejsou z‘počceny náklady na zarovnáni stytsrých ploch betonových nebo ži,ičných podkladů

nebo krytů, kcerě se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zora nsánl sryčně plochy čtiC 0? col,oto
ceníku. Množství suti získaně ze zarovnáni styčných ploch podkladů nebo krjlů se zvidět nessékazuje.

7. Přemístěni ‚vybouraného materiálu r,o vzdálenost přes 3mucen loll ai-7i46o přes Zomucen
-7751 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 99722-? Vodorovná dopravo suti.

I. Ceny -714, ‚‘778, a -724 nelze použít pro odstraněni podkladu nebo krysu frézováním.

Odměřeno elektronicky v DWG

246 246,000
Součet 246.000

11 I 121101103 SeJmutí ornIce, přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 441,260 31,99 14115,91

Sejmutí ornice nebo tesal p.dy u vodorovným přemístěním na lyomady v místě upotřebeni nebo na dočasné či trvalé skládky se ‚ložením, na vzdálenost ples 100 do
250 in
lbznán,ka k souboru cern
?.V cenach jsou započteny I odklady no příp. nutné naloženi sejmuté orní cc na dopravní prostředek-
2, V cenách nejsou započteny náklady no odstranění ne‘Asod$ch pflmisenln (kamenů, kořenů opotí;

tyto práce se ocení ?ndMd‘Jáině.
3. Množině ornIce odebírané ze skládek se do objemu ‚ýsopdvek pro volbu cen~e množitel

r,ezopočltávd. Ceny souboru cen 022. 0‘ II Odktpáv*y a prok‘páv*y nezapažené, se voli pea ornici
odebíranou z projektovorrsích dočasrrých skládek;
a) no staveništi podle součtu objemu ze viech skládek,
~ mima staveniště podle obj emu každé skládky zvlátr.

4. UloženI ornice no skládky Se oceňuje podle ‚obnovení v poznámkách Č. 0 a 2k ceně 77? 20- 7205
Uložení sypaniny na skládky. Složeni arnice no hromady vmístI upotřebeni se neoceňuje.

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se jeji naloženi a přemístěni podle
či. 3i72 Všeobecných podmínek tohoto katalogu

‚- Přen,lsflsje‘l? se ornice no vzdálenost v-ělžl nIž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti
vodorovného plensistlni neadečicá a oceni se Sejmuti a přemístěni bez ohledu no ustanoveni pozn. Č.
I takto:
a) sejmutí ornice no vzdílenosc SOm cenou 721 10-1007;
b) naložení příslušnou cenou souboru cen 76770‘- ‚

C) vodorovné přemlstiní cenami souboru cen 762 - 0- ‚ . Vodorovné přemíscění vý*apku.
7. Sejmuti podorniti se oceňuje cenami odkapávek ‚přIhlédnutím k .aconovenl či. 37(2 Všeobecwých

podmlnek tohoto katalogu.

Odměřeno elektronIcky v UlIC

~plocha 2206,3 m2, výška 0,2 m‘

2206.3‘O,Z 441,260

Součet 441,260

n ~ 122202202 Odkopávky a prokopá‘lcy nezapažená pro silnice objemu do m3 518.130 60,44 31 315,78
1000 m3 v hornina ti. 3
Odkopá*y a prckopávlty nezapažené pro silnice I plemistlnim výkopku v příčných profilech na vzdálenost do is mn nebo S naloienkn na dopravní prostředek
koníně tL 3 ples ‚00 do I m3

-44--



Pbznámko k souboru cen:
I. Cern, jsou určeny pro ‚opáv*y:

a) přiko$ p.o silnice a tol tehdy, jsou-II wkopábiCy příkopů prováděny sanrostolně.
b) vzemnicich no sochu, jestliže tyto zemníky přímo souvlseji sodkopdvkami nebo pnokopdviruml

p.o spodní stavbu silnic. h~4opáv*y ostatních zemnících“ oceňuji podle kapitoly. 3‘2 Zemníky
Všeobecných podminek tohoto katalogu.

‘) při zahlubováni silnic pro mlmoúrovňcrá kříženi a pro vykopávky pod mosty provedenými
předepsaném pře*flhu. Část vykopávky mezi reisiými rovinami proložeirýml vnějIlmI hranomi mostu se
oceňujI:
-při objemu do I m3 cenami pse množství do ICC ml
-$1 objemu přes I m3 cenami pro nmožsM přes $00 do I «30 m3.

d) p.m sejmutí podorniči S p/ihlédnrJtlm ustanovení čI. 3112 Vžeobec,rých podminek katalogu.
2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopSky. zapažesiých prostorách; tyto zemni —en

oceňuji padle Čl. lil‘ Všeobecných padmineis tohoto katalogu.
3. V cenách jsou započteny I náklady no vodorovné přemístěni výkopku vpřlčr&ch profiler-is no

přilehlých s‘sozlch opřlkope‘h. Vzdálenosti příčného přemístěni se nezahrnuji do střední
vzdálenosti nodorovnélio přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na ndayplště při jokékolivšíke koruny se nepovožuje
za bodOrOv.sé přemisténl výkopku, příčném profilu. je-II při odkopávce nebo p.okopávce mezi
výkopištěm a rsás-ypižtěm ‚ příčném profilu dopravní nebo jl~ý pruh, na němž projekt vylučuje niteM
provozu prováděním zemních protl- Tokové přemístěni výkopku se oceňuje padle čI. II‘? Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístěni výkopku ‚‘příčných profilech no vzdálenost přes IS mn oceňuje cenami souboru cen
‚62.0-i. Vodorovné p?emlstlnš výkopku část“ Ot SpolečnÉ zemni práce tohoto katalogu

Odměřeno elektronicky V DWG

518,13 518,130

Součet . 518,130

I ~7l1~103 Utož~lh0Tnifl o~ěých m3 272,700 38,47 10490,77
Uloženi sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách as hrubým uro,máním zhutniiiých suzavtenim povrchu násypu z hornin soudržných $ předepsanou
mírou zhutnéosi v procentech výsledků *oulek Proctor.Standard láMe jen Ps) přes PŮdo 100% P5
Poznámka k souboru cen:
I. Ccs‘. lze použit Ipso sypaniny odebírané z hold. pse hl slIno apod.
2. Cer“, 20.1101 lze použiti pse:

a) rozprostřeni zbylého výkopu no místě po zásypu jam orýh pse podzemní vedeni „dřezů pro
podzemní vedení; toto množství seurčív m3 uloženého rýkopkss, měřeného v rostlém sto“.,

b) uložení výkopku do i‘ioypů pod vodou.
3. Ceny lze použit ipso uloženi sypaniny 5 předepsaným zhutnmnlm no tnolé skládky, do koryt

vodoteči a do prohlubni terénu.
4. Cena 10.1531 lze použit Ipso ukládáni sypaniny z hornin nescejdiž syých I souddrTých společně bez

možnosti jejich roztřídění
5. Cern‘ -1121 a -5l31 lze použit Jen tehdy, jestliže Objem rsáryp‘3. oces‘sovoných těmito cenami,

měřený podle ustanovení Čl. 3575 Všeobecrrých podmínek katalogu nepřesáhne IW~ mino objektu.
Násypy, Jejichž součet objemt3 přesáhne 500 mi no objektu. se aceni indi sdduálně.

6. Ceey jsou určeny pro miru zhutněni určenou projektem‘
a) p.o ceny -itO‘ až 1105 v% výsledku zkoušky PS,
b)pro ceny ‘slila ill? relativni ulehlosti ltd),
c)pse ceny -tl2Sa 113‘ slonovením technologie.

7. Ceny nelze použit:
a) pro uložení sypanísrsl do hrázi; uložení netřlděné aypanlsrss do hrázI se oceňuje cenomi souboru

cen 57! uloženi netřleÁirých sypanin do hrázi částí A 03, případně cenovými normativ‘, podle části A
ii.

b) pro uloženi sypaniny do ochranných vclú nebo těch jejich části, jejichž šířka je medí než 3
m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru ten 17510‘“ Obsyp objektů.

& Ceno 20-1101 nepJali pse uloženi výkopku nebo ornice při rn/.sopávkdch pro podiemni vedeni podél
hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, Jestliže ze výkopek Po v6fsození
výkopižtě na povrch území ježté dále přemisttsje na hromady . podél výkopu.

9. HorninamI soesdrirrými ze rozuměji tokové horniny, u nichž zdrojem pevnosti nsolekulární a
chemické vozby mezi částicemi horním,. Jde o horniny, které Jna schopny plastických deformaci.

so. HorninamI nesoodržr.ými se rozuměji horním,. u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve snr1‘ku je pouze
třeni mezi jednotlivýmI oddllenými pevnými čásllcemi horním,

l,. Horninami sypkými ze ronsnsiji horním, lil, skupiny padle ČSN 72 1002 se zrnem do 525 mm.
Množství zrn velikostI přes 125 nun růste být neJvýže 5 %obj emu.

$2. Horninami kamenílýrnl ze rozumějí r,estnselené úlomkovité hornísry skal ni or‘pké se zrny přes ‚25
mm. Množství zrn velIkostí přes 125 nun musí být sym než 5% objemu.

53. ‚ciry p.o uloženI soudržsrých hornin lze použit, jestliže jejIch přirozená vlhkost při ukládáni
do násvou neni ssm než 2 %oaolmálni vlhkosti dle zkoušky Ps no neredukovarrúnsoteriái. je-II

Odměřeno elektronlclty V W/G
272,7 272,700
Součet 272,700

i‘~‘~~ Vodorovné přemístěnu do 10000 nu výkopku/sypaniny z en3 245,430 166,13 40773,29
horniny Ks. 1 sz4
Vodorovné přemnísvknl výkopku nebo sypaniny po sucisu na obvyldém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. I at
4 na vzdálenost plm 9 do IQ rn
Poznámka k souboru cen:
5. Ceny nelze použit. předepisuje-Ii projekt přemlstll výkopek no místo nepřlstupisé otroyklým

doprovnim prostředkům; toto přemístěni se oceňuje lndivldudlně.
2. V cenách jsou zopočtesry I náhrads, za jlzdu loženého vozidlo v terénu ve výkopIšti nebo na

ráypižsi.
3. V cenách nejna zr-počteny náklady no rr,zhrnotí výkopku no náswsižli; toto rozhrnuti se oceňuje

cenami souboru cen 171 ~..uloženi ryponinydo násypů a 171 20.lZOlUloženírwdnírrzs na skládky.
4. Je-li no doprovni dráze pse vodorovné přemístěni nějaká překážko, pse kterou Je notno překládat

výkopek z jednoho obvyklého doprovniho prostředku na jiný obvyklý doprav- ni prostředek, oceňuje se
lotol~né vodorovné přeniistění výkopku . každém úseku sansoetaté přlslidnou ceno,, tohoto souboru
cena překládánI výkopku, cenami souboru cen ‚67 IO‘3. Nakládáni neulehlého výkopku z hromad‘
ohledem no ustanovení pozn. čísloS.

5~ Přemísťuje-II se výkopek z dočos.rých skládek vzddlerrých do 50 m, neoceňuje se nokládáni výkopku,
I kd‘& se provádl. Toto ustanoveni nepIcni, v~,oučuje‘ll projekt použiti dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístěni sypaniny nejsou započteny nákloo‘ir no dodávku nsoteeiálss, tyla se
oceňují ve specIfikacI.

‘přebytečná zemIna
518,13-272,7 245,430

Součet 245,430

K 161701109 ::;~;‘ ~ Z rn3 2454,300 11,07 17~~0I

-6,2-



vodorovná Piemistlní#opku nebo sypaniny po suchu na ob~1clám dopravním pro.třediw, bez naloženi výkopku, avšak seitož~ím bez rozhrnutí z horrér.y tř. I až
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých deliich I započatých I tOO m
poznámka k souboru cen:
I, ceny nelze použit, předlp?suje‘ll projekt přemístit výkopek na místo nepřlsts1oné ob~tIým

doprovnim prostředkům; toto přemístěni se oceňuje lndMduáinř
2. V cenách jsou započteny I náhrady za jlzdis loženého ‚osidla v terénu „výkopišti nebo na

náswlžfl.
3, V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnuti ‚ýkopks‘ no nósypišti; toto rozhrnuti seoceiluje

cenami souboru cen Ill 0‘.. UloženI sypaniny do násypů a 171 20.ezOIUlOženl »paniny no skládky.
4. Je‘ll na ‚pravni dn*ze pas sodorovrn&přemlstěrsl nějaká překážka, pro kterou je syjtr,o překládat

výkopek‘ jednoho obvyklého *provnihOPrtstřn‘dku no jiný obvyklý doprav- ni prostředek, oceiksje se
toto lomené vodorovné přesnlstěni výkopku v každém Inku samastalr‘é přlsl‘dntu cenau tohoto souboru
cen apřekláddnl výkopku cenami souboru cen 167 00-3. Nakládáni neulehiého eýktpku z hromad
ohledem no ustonownl pozn. číslo 5.

5, pfemlsc%sje-li se výkopek z dočasných skládek ‚‘zdále*h do SCm, neoceňuje s‘ nakládáni výtopku,
I když se prsvádi. Toto sotanovenl neplatí, ‚ylučuje-Ii projekt použIti dozens.

‚V cenách vodorovného přemlstěni sypaniny nejsou zopaireny náklady no dodávku materiálu, tylo se
aceřwji vespecl!lkocl.

Uloženi sypaniny na skládky m3 9~š~43O 2091.06
Uložení sypaniny na skládky

poznámka k souboru cen:
I. ceno ‘1201 je určena pro:

a) uloieni výtopku ‚seba arnice~ sklddkypledepsané projektem tak. že no I nIZ
projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornIce; V opačném připadé se
uloženi neoceřsjje. kU‘ožstni ‚ý*opkss nebo ornice připadojicl no I ml skládky se urči jako~i
množst‘si výkopku nebo ornice, měřeného vrostlém stanu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zaswánl koryt vodoteči aprolslubnl v terénu bez předepsaného zhutněni sypaniny;
C) složeni výktpku pod „oázu do prohlubni ne dni ‚odotečl nebo nádrži

2. Cessi i20I nelze poulit pro uloženi výkopku nebo ornice:
a) přO ‚.‚topá‘skách pee podzemnl ‚edeni podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán. ato ani

tehdy, jestliže ze výkopek po vyhozeni z výkopu no povrch území jeltě dále přemísflsje no hromady
—_;

~ no dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) no dočosr,é skládky předepsané projektem tok, že na I ml projektem určené plochy této skládky

přIpadaji nejuýte 2 m3 vý*opkss nebo ornice (niz. též poznámku Č. I a);
d) no dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 12? 10-l bi Sejmuli ornice nebo le,nl půsty do SO m,

nebo oceňuje-li se vodorovné přemístěni výkopku *20 maSO m cenamI 162 20-Ibl, b6220-1502, 162
20-bsS? a 162 »1152V těchto případech se uloženi výtopku nebo ornice na dočasnou skládku
neoceřr.sje.

e) no trvalé skládky s předepsaným zhsstnžnim; tota uloženi výtcpksJ se oceř‘uje cenami souboou
cen IT? . 0‘, . Uloženi sypaniny do násypů.

3v ceni ‘hOl jsou započteny I náklady no rozprostřenl s‘5psonlss‘,f se vrstvách ‚hrubým urovná nIm na
skládce.

4. V ceně ‘ibl nejsou zopačterry náklady no získáni skládek ani no poplatky za skládku.
5. Množstel jednotek uloženi výtopku (sypanIny) se určiv m3 uloženého výkopku (sypanlny),v rostlém

slanu zpravidla ve rýktplltl. .

6. Cessu‘12I1 lze po dohodě upravit.

171201211 ;;~~~ľozeI“ odpadu ze sypaniny na skládce 441,774 145,44 64251,61

Uloženi sypaniny poplatek za sloka ísppaniny na skládce I okládkow,á I
Poznámka k souboru cen:
„cena ‘110? je určena ipro:

0) uloženi výk‘pksi nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tok, že no I ml
projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo arnIce; v opačném případě se
uloženi neoceňuje. Množené výtopku nebo ornIce připadajici no I m2 skládky se určí jako podiI
množstvl výkopku nebo ornice, měřeného vrostlém stas‘, a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypáni koryt vodoteči a prohlubni v tetám, bez předepsaného zhutněni rypanhry;
c) uloženi výkopku pod vodou do prohlubni ‚‘edně vodoteči nebo nádrži.

2. cenu ‘5205 nelze použit pro uloženi výkopku nebo ornice:
a) při vykopávkách pee podzensni ‚edeni podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to onI

tehdy, jestliže se výkopek po vyhozeni z výkopu no povrch území ježtě dále přemisťuje no hromady
~l výt;

b) no dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) no dočasné skládky předepsané projektem tak, že ne I ml projektem určené plochy této skládky

připaáaji nejvýte 2 nsj výkopku nebo ornice (niz. ta poznámku L O a);
d) no dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 12? b-lbS Sejrr‘usl ornIce nebo lesni půdy do Sam,

nebooceř“sjelIserWnéPřem,k~o10m~mc«~ami I6220-IS0I. 162 20-bIO?. 162
10-SIS? a :62 »1152V tichlo připadech se uloženi výkopku nebo ornice na dočasnou skládku
neoceňuje.

C) no trvalé tkládky spředrpeairýnl zhutninim; toto uloženI výkopku se oceř,uje cenami souboru
cen 175 0- Uloženi sypaniny do násypů.

3, V ceně 1201 jsou započtenyl náklady no rozprostřeni r5panlssy ve vnzivách ‚hrubým urovná nim na
skládce.

4. V ceni 120? nejsou započteny náklady na získáni skládek an? no poplatky Za skládku.
S. Meožsl‘A jednotek uloženI výkopku (sypaniny) se urči v m3 uloženého ‚ý*tpku (ryponhry).v rostlém

stavu zpravidla‘? výkopIšti.
6. Ceru, 1251 lze po dohodě upravit.

245,43‘l ‚8 441,774
SOUČet 441,774

~ K 181102301 Úprava plánó V zářezech sezhutssěnirn m2 1 641,500 15,49 25 426,84
Úprava pláni na stavbách dálnic“ skřezech mimo skalníci‘ se dsutnls‘ím



Poznámka ksoubonj ten:
I. (ciry se zhutniním ja usteny pro dechny miry zhutněnI.
2. (ciry 10-23)5, 123)2.20-23)5020-23)5 Jsou určeny pro urovnání nově zřízo‘sos&ch ploch

‚edámvnýci, nebo ne sklonu & 1:5 pod zpevněni ploch jakéhokoliv druhu, pod hunxjso.dní, drno‘dnío
dále předepiže‘Il projekt urovná ní pláně z jiného sk3vo&.

3. Ceno 50-23)3 je určeno pro owiněni swonlnou prohlubnI zářezů ‚s horninách 5. 607,
4, Cesr‘ nepluti pro zhutněni podloží pod né‘,py: toto zhutnInI se oceňuje ceno.) 215 ~-iI0l

Zhutněni podloží pod náswy.
S. (tsr‘ nepluti peo urovnání lovIt (berem) tířky do 3m přendujitích nohy, pse urovnáni dno

příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnáni se oceňuje cenomi souboru cen liz. O-ls
Snvho‘dni tnolýchr,uhů doprojektononých profilů Aol tohoto katalogu.

&Llrovnáníploch ne sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou lez 20-IsOl Stohování tevoi~eh
stohů do projektovo*h profilů, části AOl tohoto katalogu.

7 Vypěnění prohlubni v horninách tř. 5, 6, o7 betonem nebo stabilizaci se oceňuje cenami části A
01 Zřízení kosmtrokcl katalogu 822-I Komunikace pozemní o letlšté.

‘Odměřeno elektronicky v DWG
l126+237,5s‘274,5.3,5 I 641,500

Smsčet 1641,5*
Směrové kácení stromů $ rozřezáním a odv&venim D

‚ 11151118 kmene do 900 mm kus 10,000 6398,54 63 935,40
Pokáceni stromu ‚měrové vcelku n odřením kmene a $ odvětvením průměru kmene přes SW do 900mm
Poznámko k zoubci‘, cen:
I. V cenách jsou započteni. I nákloty no odklizení částí kmene a větvi no vzdálenost do 20 mn

složením no hromady nebo nolotenim no dopravní prostředek.
2. V cenoch nellou zopočterry náklady no:

a) odko,něnl kmenů, tyto práce ze oceňuji Indi neduálně,
bj odvaz anI uložení no skládku,
c) o,ttroněni pořezu.

3. Cerryjsce, určeny pouze pro pěstební zásahy a rekorstrukce W sadovnických o ksojlndlbkých

4. Průměr pořezu se měří v místě řezu kmene no základě dvojího no sebe kolmého měřenI a následného
zprůměrováni nonséřerrých hodnot nejčostěji ne vj$ce 0. sSm. V peipodě přítomnosti býrol*h
kolenových náběhů je měřeni prováděno nod nimi, nejčastějI v rozmezí 0,150,45 m nod povrchem
stávajícího terénu.

5. Stromy a průměru kmene no řezné ploše větší net ISCO mm ne oceňují IndIvIduálně.

Odsttasiéní pařezů D do 0,9 In v rovině a svahu 1:5
12201118 . . . . kus 10,000 7371,65 73716,50odkllzeni‘m do 20 ma zasypanim jamy

Odstraněni pařez‘. vro‘.lné nebo na svahu do 1:5° průměru pařezu na řensé ploše přm 800 do 900 Tv,,

Poznámko k souboru cen:
L V cenách jsou započteny I náklady no o&traněni náběhových kořenó, odklízenI získaného dřevo no

vzdálenost do 2Cm, jeho zložení no hromady nebo naložení no dopravní prostředek, zasypání jámy,
dcplnlní zemirry, zhutnění O ůpeava leténu.

2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnIckých a krajInářských ůpren*h.
3. Průměr pořezu se měří v místě řezu kmene no základě dvojího no sebe kolmého měřeni a následného

zpeůnlěro‘dní norněřerrých hodnot nejčastěji ne rýžce 0,15 m. V případě přítomnosti vývtzrr‘ych
kořenových náběhů je měření prováděno nod nimI nejčastějI v rozmezí 0.55-0,45 m nod povrchem
ztátajícího terénu.

4. V cenách nejsou zopotte,ry náklady no:
a) dodání zemley,
bj odvaz o uloženi bioěogickéiso odpadu no skládku.

5. Pořezyopn)nséru kmene no řezné ploše větši než 1500mm se oceňuji Indineduálně.
6. V cenách jsou započteny náklody no o*tronlni pařezu ‘#,cpáním, ‚ytrhdnlm, frézováním čí jinou

technologii s odotronlnim náběhových kořenů.

16301404 Vodoron“s‘stění vétví stromů listnatÝch dos Ion D kto 10.000 431,37 4813,70

vodorovně přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, níožsnkn a dopravou do SOW in větví stromů l‘ntnatých, průmitu kmene přes 700 do 900 mni
Pozná niko k souboru cen:
I. Průměr kmene I pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotko je lztroj,,.

~ K 162301414 Vodorovné Přemístěni kmenů stromů listnatých do Slon D kuz 10,000 2570,34 25703,40

vodorovné přm‘sístění větvi, kmenů nebo pařezů s naloženě,,, ‚ložením a dopeavou do SOWm lunenů stromů listnatých, průměru přes 7Wdo 900 nim

Poznámko k souboru ten:
I. Průměr kmene ipořeza se méřívmistě řezu.
2. Měrná jednotko je I strom.

I) K 162301424 Vodorovné přeonístěni pařezů do 5km Odo 900mm kus 10,000 544,31 5443,10

Vodoro‘nné přemístění větví, assenů nebo pařezG s naložením, ‚ložením a dopravou do SOW m pařezů «nenů, průmieu přes 700 do 900 nfl

Poznán,ko kscubon, ten:
I. Průmřr kmene I pořezu se ‚něh v místě řezu.
2. Měrná jednotko Je ! strom.

84 K i~oigo~ Dkn‘ienedoqOOmmZKDSlun věM s~ů listnatých kus 30,000 73,93 2218,80

vodorovné přemístěni viM, kmenů nebo pařezů ‚ naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých doěíicls I započatých SOW m přes SOW m větvi
otromů listnatých, průmětu ksnene přes 700 do 900mm
Pbznán,ko k souboru ten:
I. Průměr knsene I pořezu se měří v místě řezu.
2. Měrné jednotko Je I strom.

~5 K 162301914 ~ ‘ kus 30,000 262,42 7871.601

vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složenin a dopranou Příplatek kcenám za každých datlích i započatých SOW m přes SOWm koseni
Itronů listnatých, o průměru přes 700 do 900mm
Poznámko k souboru cen:
5. Průměr kmene I pořezu neměří v místě řezu.
2. Měrná jednotko je I strom.

Ii K 1623019 ~D 900 mm ~0k 30,000 84,61 2538.30



vodorovné přemístiti větvi, krotni nebo aiezů snaloženkn, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých další‘“ započatých 5~ m přes 5000 m pafezi
krotni. průmětu přes 700 do 900mm
Poznámka A souboru cen:
I. Průměr kmene I pařezu se měří v misIi řezu.
2. Měrná jedrsotkaje Ostram.

itozprostřeniomlcetlvrstvydolsommpldosoOm2v 2944743
181301102 rovině nebove svahu do 1:5 m2 842,800 34,94 ‚

Rozprostření a urovnáni ornice ‚~ rosině nebo ‘e svahu sklonu do I 5 při oouvlslé ploše do 500 ni2, tI vrstvy přes lou do ‚50 mm

Poznámka k soubons cen;
I. V ceně jsou zszpočteny I náklady no případné nutné přemístěni hromad nebo dočasných skládek na

místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 ns.
2. V ceně nejsou započtessy náklady no získáni ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen

025 50-00 sejmutí ornice.
3. Případná nakládáni ornice, v sou‘lslcssi spoon. L 30. oceňuje cenami souboru cen 167 10-I

Nakládáni, skládáni o překládáni neulehlého ‚~*apks nebo »paniny.
4. Jsou•lI hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projelssu be vsdáienosli přes 30 mod

misso ‚potřeby, oceňuje se jejipřemlztěnl cenami soubon, cen 062.0‘!. Vodorovné přemístěni
výkopku, přičend se vzdálenost 30 m, uvedená v popis, cen, neodečítá.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

842,8 842800
součet 842800

1131 Založení parkového trůvníku vÝsevem Plochy do 1000 m2 V m2 842,800 12,44 l0484,43‚ l81~l rovlne a ve svahu do 1:5
Zaloiení trávnltu na půdě předem při pravené plochy do 1000 m2 výses‘em včetně utaženi parkového v rosině nebo na walsu do ‚:5

Pbznámka A souboru cen;
I. V cenách jsou započteny I náklady na pokoseni, naloženi a odvoz odpadu *20 kn, se složenin.
2. V cenách -006! až -1563 nejsou započteny I náklody na zatrovřsovacl textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady to:

$připno‘upřsdy.
b) travní semena, rysa nákiotit se oceňuji se specifikaci,
c) vypleli a zalévdnl; vyto práce se oceňuji cenami částI C02 souborů cen 085 80-42 Vypleti a

08580-43 ZalIti rostlin ‚odou,
d) srovnáni terÉnu, ryto práce se oceňuji souborem cen 080 i.‘.,Písiná úpravo terén,,.

• ~724l0 Osivo stněs travní parková kg 02,640 I13,24 I 431,35
Ostnu směs trasou parková

012- oOSe: KomunIkace . Stezka - asfaltový beton 383 222,84
564861112.R1 Podklad ze štěrltod,tě ŠDB tI 210mm m2 1126,000 127,61 143 628,86

Podklad se itěrkodrtě ŠOS ti 210 mm

‘Odm€řeno elektronicky v DWG ‘

1126 1126,000
Součet 1126,000

I 573111112 PostřIk živičný infiltrační s P0sYPenn z asfaltu množství rn2 1126,000 10,28 II 575,28

Postřik ilutlčusý infiltrační z asfaltu tIlničnlso $ posypem kamenivem, v množství 1,00 ltgřm2

* I 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu U 60mm m2 1 126,000 18,59 20932,34
Podklad nebo podsyp z asfaltového rec~4tlátu s rozprostřen‘“ a zhutněním, po zhutněni II. 80 mm

8 ‚ ~ živé~~ zpojovaci z asfaltu v množství do 0.30 m2 I 126,~ 9,25 10415.50

Postřik žtvičný spojovali z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2
ii I 577133l11.vl asfaltový beton ACO 8CH - 40mm m2 1126,000 174,61 1% 610,86

asfaltový beton ACO aCH -40mm

013- 00Sf: Komunikace . Cesta ‘asfaltový recyklát 70 577,88
3 I 564851111.R2 Podklad ze ítěilcodiU ŠOS U 150mm m2 237,500 97,55 23 168,13

Podklad za itěrls.odstě Šos tI 130 mm

Odměřeno elektronicky v DWG

237,5 237,500

Součet 237,500
* I 5‘4151111.Rl Podklad ze štětlcod,tě ŠOk U 150 non ml 237,500 106,48 25289,00

Podklad ze itlmkodrtěšckfl 150mm
~ I 564930412 Podklad z asfaltového recyi‘láW ti 100mm ml 237,500 35,66 8469,25

Podklad nebo podsyp z asfaltového rec)idátu S rozprostřením a zhutnlnir,. po zhutněni U, 100mm

S?9103221,R1 nátěr dvouvsstvový ~ov m2 237,500 57,48 13651,50

nátěr dvosserstvo‘$ N OV

014. 005h: Komunikace -vozovka asfaltový beton 163 169,72
S‘4851111.R2 Podklad ze štěrlcodrtě ŠOS tI 150mm ml 274,500 97,55 26777,48

Podklad ze štěrkodrt& šos ti 050mm

‘Odměřeno elektronicky v DWG

274,5 174,500

Součet 274,500
I l6485l1l1j9~ Podklad ze štěmlcodrtě ŠDA tI 150mm m2 246,000 106,48 26 ‚94,08

Podklad re ště,lso&tě ŠOA ti ISO em

Odměřeno elektronicky v OWO

246 246,000

součet 246,000

s13111l~ Post k~ičný Infiltrační S posypem z asf~i~‘ož~il m2 246,000 10,28 2 528.88~

Postřik živičný Infiltračni z asfaltu nliničniso s posypem kamenivem, v mrožstvi I ‚to kg/e2



Asfaltový beton vo‘tva podkladní ACP 16* (obalované

‚ 565135121 NI kamenivo OKS) tI 50 mmš přes 3 m m2 246,000 229,06 56 348,76
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP I6~ (obalované kamenivo 04$) tI 50mm špici 3m

Postřik živičný spojovací z asfaltu v mnOžstbl do 0,30
~32il11I.V1 ‚9J~~ m2 246,000 9,25 2 275,50

Postřik žvIčný spojovací z asfaltu v množstsi do 0,30 kgIn2

Asfaltový beton vrstva ohnaná ACO II (ASS) ti. I tI 40mm
57713412~ š přes 3m Z nemodifikovaného aslaiw m2 246,~ 199,37 49045,02

asfaltový beton vot“ obrusná ACO II (ASS) 5 rooprostienirn a se obutninbm z nesr,odifikovar,ého asfaltu v pruhu lifty pies 3m tL „po zhutněni ci. 40mm

Poznámka k souboru cen:
‚. ČSN EN 13 lOS‘! p/ipceití pro «0 llpouzetl. 35 až SO nun.

. oQ5ch: Komunikace . Chodník - zámková dlažba 1 439,29
5‘486I112.RI Podklad ze štěrkodrtě ŠDB tI 210 rTu“ m2 3,500 127,61 446,64

Podklad ze Št&kodrtk šos tI 210 mm

‘odměřeno elektronicky v DWG

3,5 3,500

Součet 3,500
Kladeni zámkově dlažby komunikací pro pěši Uče “‘°“ 162 29 421 95

‚ 5*111113 skuplnyAplpřes300m2 m2 2,600 ‚ ‘

Kladeni dlažby zbetonových zán*ovýcls dtaždlc komunikaci pro pěší s ložem Z kameniva tAženého nebo drceného tI. do 40 mm, o vyplněním spár s dsojitým
hutněním, vibrováním a ne smeoankn přebytečného materiálu na krajnici ti. 40mm otupěny A. pro plochy pies 300 m2
Pbzndmka k souboru cen:
I. Pro ‚albu cen dlažeb platí toto rozděleni: SkupIno A: dlažby z prvků stejného tvoru, Skupino 8:

dlažby z prská „otto vIce „on), nebo Z obrozců a pleje jednotlivě do 200 m2, Skupino C: dlažby
pro obtouko‘iOých „orá (oblouky, kruhy, spod.).

2. V ‚emi‘!, jsou započcerry I ‚odkloo‘y no dodání hmot protože a no dodáni materiálu no sýp“ spár
3. V cenách nejsou započteny náklady no dodání zámkové dlažby, které Se oceňuje se specljlka‘l:

z‘rotné lze dohodnout uplochy
o)do 200ml wvýži3%.
b)pieslcOdo~m2 revýži2%,
c)přes~m2 vouSu ‚a.

4. Čács lože piesoísujlci clou*fltss 40 mns se oceňuje cerarnl souboru cen 455 .9 Příplatek so
každých dalších 20 nun tloužtloy poál.Iodu nebo lože.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

1,7.0,9 2,600

Součet 2,600

‚ s*oi zámková dlažba (barva piírodn‘) 60/I65I2~ (ičko) m2 1.751 119,68 209,56

zámková dlažba (barva přirodoá) -6011651200 (~ko)

cena obýldá dle ceoltů ‚fetr obsluhy a dopravy materiálu

l,TI,03 1.751

Součet 1.751
zámková dlažba pro nevidomé (barva červená) 2 0 927 389 58 361 14
60/100/200svýsWpky m ‚ ‘ ‘

zámková dlažba pro ne‘sldomé (baova červená) 60/10012005 vyltuplw

cena obyvtlá dle cenků včetně obsluhy a dopravy matevlékj

0,9‘I .03 0.927

Součet 0,927

07‘ 008: Trubní vedení 28 727,19
tI I 812372121 otevřený výkop sklon do 20%DN 300 zi~žovými kroužky m 5,000 313.65 I 568,25

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výltopoj ve sklonu dolo z trub 550Ml TSP a VINY TSP téměnýth poyžouiOni kroužky ON 300
Poznámka b souboj‘, cen:
I. V položkách cen 812.. -222! nejsou započteny náklady no dodánI cěsnkíchpsyžových kroužků

Tyto krotáky se oceňujI „specifikaci, nejsool‘li zahrnuty ‚‘ceně trub.

‘Odm€ieno elektronicky v DWG

5 5,000

Součet 5,000
K 81202 trouba betonová hrdlová Dil 300, dl. 2.5 ni kus 2,000 1869,94 3739,88

trouba betonová hrdlas‘á ON 300, dl, 2-Sm

cena obyvldá dle tenká včetni obsluhy a dopravy materiálu

K 899623151 ~ zdiva stok betonem Proatym tt, C m3 1,050 2 326,63 2 «2,96

obetoriováni potrubí nebo zdiva otok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř C 16/20

PbZnánska k souboru cen:
T. Obetonovdní zdIvo stok se štole se oceňuje cenamI souboru cen 359 32-02 kjplň za rubem cihelného

zdivo stok čdoti A 03 tohoto katalogu.

I 451312121 Sedlové ložez betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 0,650 2055,72 I 336,22

Podkladní a zajiirovací konstn*cez betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potnibit betonu tř.‘ ello
Pbznánska k souboru cen:
T. ceny ‘1121 of‘ ‚lao a ‘I 192 lze použit 1pm ochrannou vrse‘.u podjelezobetonové komtrukce.
2. ‚ciry -202‘ of ‘2082 0-2192 jsou urČeny pro jokékollvůkosy sedel.

‚ Čelo propustku zbetcmu prostého se zvýšenými nároky naK 91941153i,Ri prostředipropropustekztsubDw300ažsoO-betoflově kus I,~ 7754,28 7754,28

čelo propustku ‚25/30 XF3 • výztuž, 1,52 m3

Čelo propustku Z betonu proslét,o se zvýienými nároky na prostiedi pro propustek z ‚rub ON 300 až 500 betonové čelo propuutku ‚25130 ~3 vyztuž. 2,52 m3



výšková úprava stávajících povrchových znaků IS 7
„p‘ilI.Rl (kanalizační žedi“y pcídopy ~tj~s) kus 8.000 1 485. 0 11 885.

wskova úprava stavajicich powchowch anim IS (kanatlzacni sachty, poklopy. soupatal

. ~9: Ostatni konstrukce a práce 358 861,07
~‚735ll2 Řezáni stávajícího živičného Iuytu hl do 900mm m 18,000 39.07 703,26
‚‘ Řezání stávajícího žts.ičného bytu nebo podkladu No‘kl‘y p/es SOdo 100 nin‘

~znan,ko k souboru cen:
0, V ceodch jsou zapoť ceny I náklady no ‚potřebu sody.

‘Odliséřeno elektronicky v tWIG

18 18,000

Součet 18,~

‚ ygi2122l.R1 Ošetřeni styčné spáry trvale pnsžnots asfaltovati zálivkou m 18,000 67,53 1215,54
Oietřrní styčné spáry trvale pružnou asfaltovou ziílvltou

Cena obvyklá pro certi litované oietšeni spáry

‘Odměřeno elektronicky v DWG

18 18,000

Součet 18,000

Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční
31713 . . . ni 3l4,~ 185,54 58 259,56operou do lore z betonu prosteho

Osazeni silničního obrubnku betonového re zřizeoskn lože,‘ ‚yptněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého‘ boční opěrou z betonu prostého tř. c I2~l5,
do lože z betonu prostého téže značky
ibznámka k souboru cen;
5. V cenách silničních ob.ubnlků ‚ožatých stojatých jsou započteny:

a) pne osazení do ‚ojez kamenino těženého 0 náklady no dodáni hnsot pse lože ti, so až 000 ‚sms,
~ pro osazeni do ‚ožer betonu prostého náklady no dodáni hmot pee lože ti, W až $00 Inns;

cenách .55030 5203 též náklady no ztlzenl bo/nIch opěr.
2. (drč ‚ojez betonu prostého přesahujíc‘ tI. IX nms se oceřssje cenou 916 991020 Lože pad

obrubníky, krajniky nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady no dodáni obrubniki, tyto re oceňuji so specIfikaci.

‘Odméřeno elektronicky v DWG

108,1.1.1*203 314,000

Součet 314,000
betonová silniční obruba (120.150/250/WOO) do

I 91(01 betoe‘ovéiso lože kus 110,160 73,76 8 125,40

betonová sgnlčniobruba (l2O‘l5W250/l~) dobetonového lože

cena obsvltlá dle cenitů včetně obsluhy a dopravy nateelálu

108‘l,OŽ 110,160

Součet 110,160

i mez betonová silniční obruba nájezdová (1501150/I000) do I 030 82 ~ 8453betonového lože kus ‚ ‚ ‘

betonová dlnlčniobn.ba nájezdová (l5O/l50/l~) do betonového lože

cena obwltlá dle ceeskú včetně obsluhy a dopravy materiálu

l‘l,03 1,030

Součet 1,030

91103 betonová silniční obruba přechodová levá (120‘lWIflO‘ ku 1 030 231 66 23861
250/1000) do betonového lože 5 . ‘ ‘

betonová sllnlčniobruba přechodová levá 1120‘150I150‘25011000l do betonového lože

betonová ulIti/ni obruba Il00/250/l~l do betonového lože

l‘l,03 1,030

Součet 1,030

95(04 betonová silniční obruba přechodová pravá (120.1501150‘ kus I 030 231 66 23861
250/1000) do betonového lože ‘ ‘ ‘

betonová ullnlčniobruba přechodová pravá l120‘1501150‘250/I010) dobetonového lože

cena oby4lá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

1°1.03 1,030

Součet 1,030
betonová silniční obruba (1001250Jl~) do betonoveho kus 207,060 82,07 16 993,41

betonová silniční obruba 100/25011000) do betonového lože

cena o*klá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

203°1,02 207,060

Součet 207,060

1916331112 osazeMzah,‘adníhoobeubnikubetonovéhodOložezbetonu m 9Q3,~ 129,15 116622,45

Osazeni zahradního obrubnltu betonového, ložem tI. od SOdo 100 nIn‘ z betonu povitého tř. C 12/15‘ boční opěrou z betonu prostého tř. C 12115
Poztdsoba k souboru cen;
I. V cenách jsou započteny I náklady no zaliti ozatřenl spár cementovou maltou.
2, V cenách nejsou započteny odklady no dodáni obrubníků, tytO Se oceňujI ve apeclflkacl.
3. Část lože přezohsjlcl tlootrt.sj IX nv,, lze ocenit cenou 95‘ 99‘!02I Lože pod obrubníky. ksszjnlky

nebo obruby z dložebnlch kostek, katoIo~“s 822‘!

‘Odméřeno elektronicky v OV/G

903 903,030

Součet 903,000

9lto‘ betorsová paritová obruba (50/200/1000) do betonovelso kus 911,030 42.59 38 843,36

betonová pastová obruba 50/200/1000) do betonového lože

cena obyoltlá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

903‘l .01 912,030
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Součet 912,030

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubyt dlažebních

‚ ?l6~121 kostekz betonu ostého m3 36,900
‚ole pod obrubníky, kajnl‘y nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tč~ C 12115

314‘0,3‘O,2*903‘0,V0,l 36,900

Součet 36,900
Montáž svislé dopravní značky do velikosti I ml objímkami k ~ 29 I 346 32

914111111 na sloupek nebo konzolu ~ 8,000 ‚ ‘

Montáž nitI‘ dopravní značky úkladní velikosti do I m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
ziánska k souboru cen:

I, Vcer,ách joana zaopočteny I náklady na nmntáž značek včetně upeviiovsctho materiálu napředem
připravenou nosnou koratrukcl (sloupek, komatu, sloop).

2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání značek, tyto ze oceňují ve specIfikaci.
h) na montáž a dodávku acelo‘*h nosných kmetnÁ“ sloupků, konzol, ‚yb se oceňuj‘ cenamI

souboru cen 9545? Montáž sloupku a 90453 Montáž komata náztowů.
C) nátěry, syto se oceňuj? joko práce PSV příslušným? cenamI katalogu ~‘783 dotěry,
dl naložení a odklizeni vý*ku, tyto Se oceňuji cenami části AO? katalogu ~‘? Zemni práce.

3. Ceny nelze poulit pro osazení a n,ontáž svislých dopravních značek;
a) rslsetrrých, tyto se oceňuji cenami katalogu ZIM Elektromontáže silnoproud.
hl upesměrVich so anech, nebo speciálních kamtrukc?ch nesoucích vice značek, tyto se oceňuji

tndMdtaátně.

91401 02 C9a kus 2,000 I 350,51 2 701,01
cena obyklá dle cenil“ včeto,i obsluhy a dopra‘ry ‚nateilálta

I 91402 02 C9b kus 2,~ 1 350.51 2 701,02
Dl db

cena obyoklá dle ceníků včetně obsluhy a dopra ‚nateilálu

91407 Dl A5b kus 2,000 I 350,51 2 701,02
l)Z ASb

cena obynldá dle ceníků včetně obtisky a dopravy nsateoiálu

95408 DZ Bil kus 1,000 I 350,51 I 350,51
02811

cena ob~‘*lá Se ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

Dl t13 kus I,~ 934.97 934.97

Dl E13

cena obyvklá dle ceníků včetni obsluhy a dopra‘y matetlálu

L 914511112 Montáž stoupitu dopravních značek délky do 3.5“ lw~ ~ 765,11 5355,84

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 In do hliníkové patky
Poznámka k zouhara cen:
I. V cenách jsou započteny? náklady na:

a) vnytecpánl jamek z odhozem výkopku na vzdáler.oer do Sn,,
hl osazeni sloupku včetně montáže a dodávky plastového vlčka,

2. V cenách -Ill? jsou započteny? náklady na betonový základ,
3. V cenách ‘1112 joao. započteny I náklady na hOoikavon. patku $ betonovým základem.
4. V cenách nejsou zapačleny náklady na:

a) dodání sloupku, byro so oceňuj? ve specIfikaci
hl nalalenl a odklizení ‚rýkapkas, tyto so oceňuji cenami části AO? katalogu soO-i Zemni práce.

L 91406 dopravnisloupekvč. příslušenstvi kus 7,000 1401.45 9817,15

dopravní sloupek vč. příslušenství

cena obyntlá dle ceníků včelně obsluhy a dopravy materiálu včetně uchytí, patky, a vička

) I 125 Montáž stojanu na kola kus 3,000 986,91 1 960,73

Montáž stojanu na kola

odhad cony
L 126 Stojan na kola uzamykatelný pro4 kola kus 3,000 4363,18 13 089,54

Stojan na kola ‚szainyl,atelný pro 4 kota

cena oby.itOá dle cenil“ včet,‘obsluhy a dopravy materIálu

D9 .099: Přesun hmot HSV 88808,59

I 997111511 Vodorovná doprava suti po surJ‘iu na vzdálenost dol km 137,760 71,51 9851.22

vodorovná doprava oud nebo ~tounných hmot suti so složením a Ivubým ucovnáníln, na vzdálenost do I lun

Poznámka k souboru cen:
I. Ceny nelze potatit pro vodorovnou dopravo po železnici, po vodě nebo neobvyklýmI dtpnsvními

prostředky.
2. .Je~li na dopravní dráze pee vodorovnou dopravo překážka, pee kterou je svolné překládat suť nebo

‚.ytoumné hmoty z jednoho ab,nyktéřao dapravniho prostředku na jiný, oceňuje se cola lomená doprovo
každém úseku zasr.ralatni.

IS72iiss~ Příplatek UD 1 ions u vodorovné dopravy suti t 2617,440 8,93 23373.74

vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnánWs, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další‘ započatý I ion přen I us

Poznámka k souboru cen:
?. Ceny nelze použít pro vodorovo,ou dopravo po železnicI, pa rodě nebo neobvyklými dtpravni no?

pmstředky.
2. leil na dopravní dráze pse vodorovnou dopravo‘ překážka. pro kterou Je nutně překládat zut nebo

vybourané hnoosy z jednoho obvyklého doprovnlho prostředku na jiný, oceňuje Se tato lomená doprava
každÉm úseku samostatně.

137,76°19 2617,440

Součet 2 617,440

t ~972nsss (skládkovná) odpadu z kameniva na skládce 137.7W 135.05 18604,49

Poplatek za uloženi stavebnino odpadu na oktádce ískládkovné? z kameniva

‚Q,.,
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Poznámka k souboru cen:
I. ‚cirry uvedené v souboru cen lze po hodé uprosit.
I Uložení odpo& neuvedených v souboru cen se oceňuje indivieisálrsě.
3, V cenách je zopočltán poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 5851200! Sb.
4. Případné drceni stosebnlho odpadni lze ocenit cenami souboru cen 997 W-dO Drceni stavebního

odpadni z katalogu ~-6 Demolice objek&,

Přesun hmot peo pozemní komunikace s krytem z kenene, 2 93 36979 14
sill .n‘oeia*itldcým óetoncivýn, nelso živičným t I 278.228 8,

Přesun hmot pra komunikace s ks,tem z kameniva, monolkickýn, betonovým nebo bAšným dopravní vzdálenost do 200 n, jakékoliv délky objektu

Poznámka k souboru cen:
I. Cery lze použit I pro plochy letlšro krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

‚vRH: Vedle ši rozpočtové náklady 99 781,26
Zařízeni staveniště 4,000 15855,35 63421,40 t5fli&~lil5i

Zařízeni otavrnlitě

Zařízení staveništi ‘ kompletní »taveni moneáž, demontáž, provoz

dopravně inženýrské opatřeni lepí 1.000 20777,06 20777,06 vedlejší výdaj

dopravně inženýnké opatřeni

Dopravní značení ne staveništi a v zájmovém území stavby ‘ cena odhadnuta na základě přňolsy ‘zásdy ereanisace výstavby‘

Geodetické práce při výstavbě kpl 1,000 15582,80 15582,80 vedlejší výdaj

Geodetické práce při ‘výstavbě

Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou, v peůbilsu »stavby a po výstavbě (cena die poskytovatelů eliáebl

óío_103: SO 103 730 053,76
~ Zemni práce ________ ___________ 50980,90

Frézováni živičného krytu tI 50 own prest, š 2 m p1 do 1000 25 39
I 113154233 m2 bez překážek v trase m2 564,850 37. 211 ‚

Frézování živičného podkladu nebo sytu ‚naložením na dopravní prostředek plochy přes 50) dol ml bez překážek v trase pruhu toky přeni fl dol m,tiouttlty
‚Titvy 50mm
Poznámko k souboru cen:
I. V cenách jsou započteny I náklady na:

oj vodu pro chlazení zubů frézy.
b) opotřebováni frézovacích ndstroje3,
c) naložení odfrézovaného moteridlu na dopravnl prestředek.

2. V cenach nellou zopočierry r,áklody na:
a) nutné ruční odstraněni (vybourání) ž5‘ičného krytu kolem překdáek, které se oceňují cenami

souboru cen 113 (0-7 Odstraněni pcákio& nebo krytů této části kazalagu,
b) oéliténl povrchu Od!rézovoné plochy, které se,pceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstraněni

bláto, prachu s povrchu podklodo nebo krýtu řásni COO tohoto katalogu.
3. Mnaéze‘4 mlr*h jednotek pra rozpočet tati projekt. Drobné překážky, např. ‚‘pustl, uzávěry,

zloupi, (plochy di 2 m2) Sez celkové frézovaná plochy neodečítají.
4. floedrieu frézované vrstvy určí projekt a měří se houštko jednatllvých zdbět& v mm.
5. Cena spřekdžkomí je určena vpřipodrch, kdy:

a) na 2Wm2 frézované plochy ze vyskytne vpn3měru sice než jedna ‚pneC nebo stup
lnženýeskýhsiti, stožár. vstupní ttttfjvek apod.,

b) jsou.ll podél frézovaná plochy osazeny obrubníky o ‘ýilwuým rozdílem horní plochy obrubníku
od frézo‘,oné plochy větil než 250 mm.

6. PřekážkamI se rozumiji obrubníky nebo krajníky, pokud sýiko,ý rozdíl horni plochy obrubníku od
frézované plochy je vědí než 250 mm, ‘ptetž nebo ‚‘stupy tnžerrýrských síti, stožáry, nástupní
ochranné ostrůvky apod.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

564,85 564.850

Součet 564.850

‚ fl3107224.Rl Odstranění podkladu pí přes 200ml z kameniva drceného ml 564,850 37,91 Ii 413,46

Odstraněni podkladu p1 přes 200ml z kameniva drceného tI 440 Inns

‘Odměřeno elektronicky v D%VG

564,85 564,850

564,850
I 181102302 Úprava pleně v zářezech ze zhutněním ml 545,~ 15,49 8442,05

Úprava peáně na stavbách dálnic v zářezech mirna skalníci, ne zhutněním

Poznámko k soubore‘ cen:
I. Cerny se zhutněním jsou určeny pro ‚‘žechrry ostry zhutněni,
2. Ceny 10-2201, I0‘2302, 20-22010 20-2205 jsou určeny pro urovnání navě zřizavarrých ploch

‚odoroverých nebo ‚V sleíoriu do 1:5 pod zpevněni ploch jakéhokoliv druhu, pod humeaovdnl, drnovdní a
dále předepíše‘ll projekt urovnáni pláně z jiného de‘nodu.

3. Cena 50-2203 je určena pro “y$nmní sypanlnau prahíubnl zářezů v hornInách 5, 6cl
4. Ceny neplatí pro zhorr,ění podloži násypy: toto zhutněni se oceňuje cenou 215 90,1101

Zhutnění podloží pod násypy.
5, Cerny neplatí pro urovnáni lavic (berem) žiřky do 3m přeružtsjlclch svahy, pro urovnáni dna

přikopá pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání he oceňuje cenami souboru cen 582 0-II
Svahováni trvalých svatá do projekteroh profIlů Aol tohoto kotologu.

t Urovná ní ploci. se sAlar“, přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 582 20-1101 Svahováni trvalých
svahů do projektovaných profilů, části AO! tohoto katalogu.

7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, ia? betonem nebo stobilizoci se oceňuje cenami části A
Dí ZřízenI komtnikcí katalogu 822-l Ilarounikace pozemnl a letišti.

‘Odměřeno elektronicky v DWG

545 545,000

Součet 545,000

t~17 0055: Komunikace 12851,68

5‘4731111,vi výsyp přírodnin hrubým těženým kamenivem tI 100mm m2 39,700 323.72 12 851,68

výsyp přírodnin, hnabýnn tě‘‘ kaorenlvem tI 100mm
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Odměřeno elektronicky v
39.7 39.700
Součet 39,700

~i8 ~0051: Komunikace - Stezka - zámková dlažba (s pojezedem vozidly) 316 467,82
~I113.Rl Podklad ze štěrleodrtě ŠOS tI 170mm m2 545,000 104,09 56 729,05

‘I PodkladzeltirkodrtišOetil7Omm

‘Odměřeno elektronicky v OWG

545 545,000
součet 545,000

~éhil11.Rl PodkiadzeštěrkodrtěšoAtl100mm m2 545,000 131.24 71 525.80
Podkladzeit&luodrtěšoatllto3mm

‘Odméřeno elektronicky v DWG
545 545,000

Součet 545,~

‚ 5*211211 ~ m2 545,000 170.12 92715,40
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pea p&ii S ložem Z kameniva těženého nebo drceného ti. do 40 non, S wpiniiiim ‚pár s dvojitým
hutnlnin, ‚lbrovánim a se ‚metením plet~tečného mateulálu na krajnici ti. tonim skupiny á, pro plochy ples SOdo 100 rn2
POZná,TIka k souboru cen:
I. Pro ‚tIbu cen dlažeb plan toto rozdéieni: Skupina A: dlažby z prs*~ stejného „on‘, SkupIno 8:

dlažby zpn*s) dnou a 4cc „tel, nebo zobqozců oplože jednotlivě * ‚00 mi. Skupina C: dlažby
pea oblouko‘Aeých tvorů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny I náklady no dodáni hmat pm lože. na dodáni moteridlu na „plň spár
3. V cenách nejsou započteny náklady no dodáni zdnskové dlažby, které se oceňuje “specifikaci:

ztratné lze dohodnout u plochy
a)do I00m2 vei,Wl3%.
b)es lWdo~m2 ve‘ýlii%.
c)pes~m2 „týž? 1%.

4. Část lože přesahujici tlooitks‘ 40 mm~~eno~je cenami roubaná cen 45? 9 PřÍplatek za
každých datlích 10 non tlcedtly podkladu nebo lože.

Odměřeno elektronicky v DWG

545 545,000
Součet 545,000

I 5*11 zámková dlažba (barva přirodnf) - 801l65I200 (ičko) m2 550,450 173,49 95497,57

zámková dlažba (barva přÍrodní)- 10/5651200 )íČkOI

cena obynl‘lá die cenit‘ včetně obsluhy a dopraw materiálu

545‘l .01 . 550,450

Součet 550,450

DS‘ 009: Ostatn~ konstrukce a práce 106 918,08
I 9*9735112 Řezáni stávajíciho živičného krytu hl do 100mm m 25,000 39,07 976,75

Řezání stávajicho živičného ksytu nebo podkladu hloubky ples ‚Odo ‚00 mm

Poznámka k souboru cen:
I. V cenách jsou započtete‘ I náklady no spotřebo vody.

Odměřeno elektronicky v DWG

25 25,000
Součet 25,000

I 919121221,R1 Ošetřeni styčně spáry trvale pružnou asfaltovou záilvkoes m 25,000 67.53 I 613,25

Oietlen‘ ‚tyček spáry Úvale pružnou estattovou zálivkou

cena obvyklá pro certltikovaně ošetřen‘ spásy

Odměřeno elektronicky“ DWG

25 25,000

Součet 25,000

916131213 Oszer‘s sllničniho obrubníku betonového stojatého s boom m 223,500 135.54 41 463.19
operou do loze z betonu prosteho

Osazeni nilničnho obrubníku betonového se zřízením lote,: ‚yper,ěním a zatlením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. c 12/15
do lože z betonu prostého téže značky
Poznámka k soubon, cen.
I. V cenách sllnlčnich cbrubniků ležatých I stojatých jsou započteny:

a~ pro otazeni do lože z kamenivo těženého I náklady no dodáni hmot pee lože ti. 80 až ‚W non,
tI pea osazeni do lože z betami prostého? náklady na dodáni hmat pro lože tI. 10 až OW mn‘;

cenách lili a 0213 též náklady na zřízeni točnici, opěr.
2. Část lože z betonu prostého plesahujici tI. 500 mmse oceňuje cenou 9?‘ 99-1120 Lože pod

obrubníky, krajniky nebo obruby z dMebr‘ich kostek.
3. V cenách nejme zopoaewie náklad1‘ na dodáni obrubnlků, tyto se oceňuji „specIfIkaci.

Odměřeno eLektronicky y DV/G

25s193,5 223,500

Součet 223,500

betonová silniční obruba nájezdová (1501150/l000) do k 25750 8207 2113 30
betonového lože US ‚ ‚ ‘

betonová silniční obruba nájezdová )150Il5Wl0Y3) do betonového bit

cena obyvitli dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

251,03 25,750

Součet 25,750
I 91105 betonová siLniční obruba (100/250/IWO) do be nového kus 202.470 82,07 16616,71

loze
betonová silničníobr.jba (lO0/250/i~C) do betonového lože

cena obyvklá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy mateoiálu

-70--



198,51,01 102470

Součet 202,470

‚916991121 ~ m3 13,410 2 021,09 27 102,82

Lože pod obrubnky. krajsky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prosklilo tL C 12115

223,5‘0,3‘0,2 13.410

Součet 13.410

Montáž svislé dopravní zssačky do velikostI I ml objimi<ami ~ 3 I 009 80
114111111 sloupek nabo ~ kut 6,000 ‚ 0 ‚

Montáž zoIolé dopravní značky základní velikosti do I ml objímkami na sloupky nebo konzoly
Poznámka k souboru cen:
I, V cenách jsou započteny I náklady na montdž značek včetně upevňovociho materiálu na předem

připravenou rmenau koosltukci (sloupek, konzolu, sloup).
2. V cenách nejsou započte,“ náklady na:

a) dodáni značek, tyto se oceňujI ve specIfIkaci,
b) no montáž a dsdá‘*u ocelových ntsrrjch korntnskci ‘ sloupků, konzol, tyto se oceňuji cenami

souboru cen 90455 Montáž sloupku 091453 Montáž konzola ssáttavců.
c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 60O~783 Mdrěry~
d) naloženi a odklIzeni výkopku, tyto se oceňují cenami části Aol katalogu aD-s Zemni práce.

3. Ceny Mlze použit pro masen‘ a nsontáž svislých dopravních značek:
a) světel rrých, tyto se oceňuji cenonsl katalogu lIM Elektronsonláže silnoproud,
b) upevni rroích na lanech, nebo speciálních korntrukckh nesoucích Ice značek, tyto se oceňuji

IndIviduálně.

DZC9a kus 2.000 1350.51 2701,02

Dl C9a

cena obyvklá dle teniStů včetně obsluhy a dopraw materiálu

DZ C9b kus 2,000 1 350,51 2701,02

Dl C9b

cena obys‘Idá dle cenků včetně obsluhy a doprery materiálu

DZ E13 kus 2,000 934,97 I 869,94

Dl El3

cena obyoltlá dle cenirá včetně obsluhy a dopraw materiálu

I 914511112 ‚~ibe‘~ ~“i~eb ~ deky do 3,5 m $ kus 4,000 765,92 3060,48betoesovym zakladeni a patkou
Montái sloupku dopravních značek dálky do 3,5 rudo Misko“ patky

z,,dnsko k souboru cen:
I. V cenách jsoc‘ zopolteny I náklady no:

a) sykopdnl jamek s odhozem ‚~kapku no vzdálenost do 3m,
b) ‚taseni sloupku včetně montáže a dodávky plastového vičko,

Z. V cenách IIII jsou započtem,‘ I náklady no betonoW základ.
3, V cenách slil jsou započte‘,‘, ‚náklady no hliníkovou potkus betonovým základem.
4. V cenách nejsou zopačte.“ náklady no:

a) dodáni sloupku, tyto se ocelr.jjI se specíýlkacl
hl naložení a odklizeni výkopku, tyto W ocelesjl cenami části Aol katalogu 800,1 Zemni práce

I 91406 dopravní sloupek vč. příslušenství kus 4,000 I 402,45 5609,80
dopravní sloupek vč. plislulenntví

cena obyoklá dle teniStů včetně obsluhy a dopravy materiálu včetně uchytl. pakl“, a víčka

.099: Přesun hmot HSV 196 576,39

1997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost dol kjm t 416,859 71,51 29809,59

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se uložením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do I kin
Poznámka k souboru cen:
I Cer“ nelze použit pro vodorovnou doptow po železnici, po vodě nebo neobvyklýmI dopravnímI

pros tředkyt
2 Je‘ll na dtprovnl dráze pro vodorovnou dtprovns překážka, pta kterou je nutné překládat sat‘ nebo

vybourané kosaty z jednoho obvyltlého dtprovniho prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená dopravo
každém úseku samostatně,

I 9972l1519 Příplatek lID 1 kinu vodorovné dopravy suti t 7920,321 8,93 70 728,47

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se uložením a brubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek It ceně za každý další‘ započatý I kin přes I kin
Poznámka k souboru cen:
I Ceny nelze použIt pm ‚odorov,sou dopravo po železnici, po vodě nebo neobv~*lýnsl dopravnímI
~ky.

2. je‘li na dtprovni dráze pro vodorovnou dopravo překážka, pro kterou je notné překládat sssr nebo
vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jIný, oceňuje se lato lomená dopravo
každém úseku san,cltatnl.

416.859‘19 7 920,321

Součet 7920,321 ____________________

9flUs4s tcbe<;~.1 z asfaltovÝch povrchů na 72,301 114,66 9013.041
Poplatek za uložení uuavebndoo odpadu na skládce llkládkovr.ě) z astaltových povrchů
Poznd niko k souboru cen:
o Cer,‘y uvedené v souboru cen lze po dohodě spravit.
2, Uloženi odpadá neuvedených v souboru cen se oceňuje l‘,dlnlduálni.
3. V cenách je započítán poplatek za lskiddáni odpade‘ dle zákona 585(2005 Sb.
4. Případné drceni stavebo,lho odpodls lze ocenit cenami souboru cen 99700.60 Drceni stavebnibo

odpadu z katalogu IX~6 Demolice objekt‘2.

~~722iass Poplatek za uloženi odpadu z kamenIva na skládce t 344,558 135,05 46532,56
(skladkovne)
Poplatek za uloženi u‘avebnlso odpadu na skládce (lkládkovtiói z kaor,eniva



Poznámko k souboru ten:
I. Cesr1s uvedené v souboru cen lze po dohodl upravit.
2. UloženI oswdů neuvede*h vs souboru cen se oceňuje Individuálně.
3. Vcendchje zopočlldn poplatek za ukládáni ce4sadu die zákona 18512001 Sb.
4. Pfípodrzé drceni stavebního ocsadu lze ocenit cenami souboru cen 997 »60 Drcení stavebnlho

odpadu z katalogu &13‘6 Demolice objektů.

Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem dlážděným t 498,372 81,25 40 492,73

Přeo‘sn kosIt pee pozernn‘ komunikace $ krytem dláždlným dopravní vzdálenost do Znam jakékoliv délky objektu

vpit Vedlejší rozpočtové nákLady 46258,89
Zařízení stavenlšt€ 7019,74 28078,96 M?~euI‘~

Zauzeni staveniště

Zalíceni gavenill‘ kompletní ~‚bavenš montáž, demontáž, provoz

dopravně Inženýrské opatieni ‚p1 0,500 20777,06 10 388,53 VedleJší výdaj

dopravné inženýrské opatřen‘

Dopravní močeni na staveništi a V zájno území stavby cena odhadnuta na cákla‘ přflohy ‘Zásdy organizace výstavby‘

Geodetické práce přI výstavbě kpl 0,500 15582,80 7791,40 VedLejší výdaj

Geodetické práce přI výstavbě

Pr&ltunuié, geodetické a projektové práce před výstavbou, v prábělw výstavby a po výstavbi (cena die poskytovatelů služeb)

SO 104 1 482 580,14

.001: Zemnt práce 111 720,62
Frézováni živičného krytu tI 60mm pruh š2 m $do 1000

13154733.V1 ml bez překážek v trase ml 1144,900 30,13 34495,84

Fréit‘i živičného kryt. tI eQ mm pruh Š 2 m pl do ‚oto ml bez překážek v trase

Cena obeyltlá ‘ přepočet poměni vzhledem k tlouštce krytu

‘Odměřeno elektronicky v DWG

1144,9 1144,900

Součet I 544,900

(‚13107224 ~~t‘ podkladu p1 přes 200 m2 z kameniva drceného m2 I 144,900 ~ 51 566,30

Odstraněni podkladů nebo kryti $ přemístěním hmot na skládku na vzdálenost dolOm nebo $ naloženín‘ na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 2% m2
kameniva hrubého drceného. O ti. vrstw přes 300 do 400mm

Pbzndnska I souboru cen:
I. &o volbu cen! hlediska mr‘ožstní se ‚r‘ožuje každá neMsle odstraslovond plocho krytu nebo

podklade stejného druhu samostatné, O&,oňuje‘li Se nlkailk vrstev vozovky najednou. jednotlivé
nnzw se oceňuji každá sansostotné.

2. U ploch messlich než 50ml jsou ceny udewy pro ruční o‘tronlnl podkladu nebo krytu, u ploch
vjitích než 50 m2 pro o‘ktronénl strojnL

3. Cewir
aj -7111 až ‘7113. ‘7:5‘ aj ‘71530 ‘nil ot ‘72:3 lze použit I pro odrrronini podkladů nebo

krytO ze štérkapitku. škv‘dey, strusky nebo r n,echanicky zpevnésrých zemIn.
N ~7121o17125. .7161 až ‘71650.7221 of ‘7225 lze pceožit (pro odstraněni podklodi nebo

krytO ze zemin stabllizosonýth vápnem,
C) -7 :30 až ‘7132, -7:70 až .71720.7230 ot ‘7232 lze použit (pro odstraněni dlažeb ulože*h

do betonového lože dlažeb z mozaiky uložesrych do cenwntově molly nebo podkladu ze zemin
stoblllzosarr*ch cementem.

4. Cer“ lze použiti pro odstraněni podkladů nebo krytů opattevých žIs4čnýml postřIky nebo náttey~
S. Cere‘ odlišené podle ‚buicky mopt, do 100 nun, do 2% null) jsou urče‘rlr vždy pIe celou tboužtlru

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

nebo krytů, které se ocelieije cenami souboru cen 9!‘ 73‘ ZarovnánI st‘/né plochy části COO tohoto
ceníku, Mnottvl suti získaně ze zarovnáni slyčmých ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykmsi)e.

7. nemItelní „bouraného n,oteeidlu na vzdálemot přes 3m u ten ‘7:5) až -71460 přes 20 mu cen
‘7151 až ‘72“ seocelbuje cenami souborů ten 99722-I Vodorovná dopravo suti.

a Ceny ‘754. ‚‘718 o‘724 nelze použit pse odstraněni podkladu nebo krytu frézavdnln‘

‘Odměřeno elektronicky v DWG

1144,9 1144,900

Součet 1144,900

1 171101103 lIlo svantny z hornin soudržných do násypů zhutněných m3 36,920 36,47 I 420,31

Uložen‘ rypasslrey do násypů 5 rozprostřením sypaniny ve vrstvách a a hrubým urovnásiirn zhutněných suzavřením povrchu násyps Z hornin soudržných s předepsanou
ostrou zhutněni v procentech výsledků skoulet Proctor‘Standard (dále Jen PS) přes 96 do ‚00 PS

«72-



Poz,,ámka k soubons cen:
I. Ceny lze použit iproiwoniny odebi rané z hald, pse hlušinu apod.
2. Cenu 20-i lol lze použiti pea:

a) rozprostřeni zWého ‚~*opu na místě po zá‘9u jamu rý* pro podzemní vedeni a zářezů pro
podzemní vedeni; toto mrsožztsl ze určí m3 uloženého ‚ýkapku, měřeného v rostlém stow,

W uloženi výkopku do násypů pod sodou.
3. Ceny lze použit I peo utaženi s“poni ny s předepsa ‚rým zhutněním no tnolé skládky, do koryt

vodotešia ‚ops-ohlubní terénu.
4. Cer,., 10‘ il3i lze použit I pse ukládáni s-~anírry z hornin nesoudržných I soudržných společně bez

možnosti jejich roztřídĚni.
5. Ceny ‘lilt a liji lze použit jen tehdy, jestliže objem násypů. oceňovorrých těmito cenami,

měřený podle ustanoveni či. flit Všeobecných podmínek katalog., nepřesáhne ItT) m3no objektu.
Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 500 ~ m3 no objektu, se ocení IndIviduálně.

6. Cern, jsou určeny pse miru zhutněni určenou projektem:
0) pse ceny tics až‘ „05 r S výsledku zkoušky PS,
b) pro ceny lilia ‘liilrelotirniulehíte‘ii(d),
C) pm ceny I 72, o‘1i31 stanovením technologie.

7. Ceny nelze použit:
a) pse uloženi sypaniny do hrázi; uloženi netříděné iWoniny do hrázi ze ocet,.,je cenami souboru

cen Sit uloženi netříděných sypanin do hrázi části A 03, případně cenovým? nonnathnj podle části A
3‘.

by pm uložení sypaniny do ochranných volů nebo těch jejich Čd,“, jejichž ilřka je mmvii než 3
m. Toto uloženi Se oceňuje cenami souboru ten 175 70-ii Ob,sq, objektů.

8. Ceno 20-1101 neplatí pm uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pm podzemní vedeni podél
hrany “‚kopu, z něhož byl ‘„kopek získáno to oni tehdy, jestliže se výkopek po vyhození
výkopiště na povrch ůzeml jdně dále přemlsnsje no hromady . podél výkopu. ‘

9. Horninami soudržným‘ se rozumějí tokové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulámnlo
chemické nohy mezí částicemI horniny. ‚Ideo horniny, které jsou schopny plastických delormoci.

10. hornInami nesoudržnými ze rozumějí hornIny, u nichž hlavnim zdrojem pevntsti vesniyku je penise
třeni mezi jednotli-,n,iml oddělenýmI pevnými částicemi horniny.

Is. Horninami sj~‚Jr,imni se rozusnéjl horniny lil. skupiny podle ČSN 72 7002 se zrnem do mm.
Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5% objenso.

Fl. Horninami komenitýtni Se rozun‘oěji nestmelené úlomkoví té horniny kolo sypké se srny přes 125
mm. Množství zrn velIkosti přes 125mm musi být vyeí než 5% Objemu.

fl. Ceny pro uloženi soudržných hornin lze použit, jestl lže jejich přirozená elhkost p.9 ukládáni
do nánou není „nen než 25 totimdtnl vlhkosti dle zko~dkv PS no neredískovonú materiál. Je‘lí

Odměřena elektronicky v OWE
36,92 36,920
Součet 36,920

tiiOlJCŽ Úprava pláně v zářezech se zhuu,ěnfrn m2 I 060,900 15,49 16433,34
Úprava pláně na mavbách dálnic r zářezech mimo ‚kalnicls se zlwtnl‘sim

pbznásnko k souboru cen:
I. Ceny se zhutnénim jsou určeny pro ‚dechny mlsy zhutněni.
2. Ceny 50-2201, íO‘2 202, 20-12010 20.2205 jsou určeny pro urovnáni nově zřizovoných ploch

vodorovných nebo ve sklonu do i:5 pod zpevněni ploch jakéhokoliv druhu. pod humusovv*ni, drnováni
dále předepíše-li projekt urovnáni pláni s jiného důvodu.

3. Ceno 10-2203 je určeno pro vyplněni iwoninou prohlubni zdřezů v horninách 5, 6° 7.
4. Ceny neplatí pro zhutnini podloži pod n4nypy; toto zhutněni se oceňuje cenon, 215 90-isOl

Zhutněni podloži pod násypy.
5. Ceny nepjati pro urovnáni lavic (berem) šířky do 3m přersdujiclch nohy. pm urovnáni dno

příkopů pm jokaukoiiv jejich šičku; toto urovnáni ze oceňuje cenami souboru cen 782. 0-il
Svahováni tnolých nohů do projektovonych profIlů Aol tohoto katalogu.

L Urovnd ni ploch ve sAlar,., přes 1:5 (svahovánI) se oceňuje cenou 182 20‘, rOi Svahováni triol ých
noně do projektovaných pmfIlů, části AOl tohoto katologss.

7. Vyplněni prohlubni v hornInách tř. 5, 6, 07 betonem nebo stabilizaci ze oceňuje cenami části A
Os zřízeni komteukci katalogu 822‘l komunikace pozemní a letlžtl,

Odsné‘reno elektronicky v OWE
1060,9 I 060,900
Součet 1060,900
Rozprostřeni ornice tlvntvy do 150mm Pt do 500 rsi2 V m2 159,040 34,94 5556,86
marine nebo ve svahu do 1:5
Rozprostřenie urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do I:5 při ionMsi‘ ploše do 500 n2, tI. vnty přes 500 do Iso nfl

Poznámka k souboru cen:
I. V ceně jsou započteny I náklady no případné nutné přemlztěnl hrosnad nebo dočasných skládek no

místo spotřeby se vzdálenosti do 20 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady no získáni ornice; toto získáni ze oceňuje cenami souboru cen

72550-Il Sejmuti ornice.
3. Případné nakládání ornice, vs souvislosti s pozn. č. 3 ze oceňuje cenami souboru cen 167 50-li

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého „‘kopku nebo iwoniny.
4. Jsou-lI hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 20 mcd

místa spotřeby, oceňuje se jeji přemlstěnl cenami souboru cen 162. 0-5 Vodorovné piemlsténí
„‘kasu, přičemž se vzdálenost 20 m, uvedená v popiv., cen, neodečitá.

Odmóřeno elektronicky v OWE
159,04 159,040

Součet 159,040

t 181411131 Založen,‘ parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 V ml 159,040 12.44 1978,46
ravIne ave svahu do 1:5
ZaOoŽeni trávs,mu, na půdě předem připravené plochy do 1820 m2 výsevem včetné utažení parkového v rovině nebo na malini do 1:5

Poznámko k souboru cen:
I. V cenách jsou započteny I náklady re pokoseni, naloženi o odvoz odpadu do 20km se složením.
2. V cenách ‘516? až 7163 nejso‘s započteny I náklady no zatravř,ovoci textilu.
3. V cenách nejsou započteny náklady no:
oj_ půdy,
b) trovni semeno, lyto náklady se oceňuji ve specifikaci,
c) ‚~‚dctí a zaléváni, tyto práce se oceňuji cenami části CO? souborů cen 585 &)42 Vypletio

ISS aL43 ZalIti rostlin vodou,
d) srovnáni terénu, tyto práce se oceňuji son,borem cen iSS i,-.Piošr,d úpravo terénu,

00572410 OsIvo směs ts.vni parková kg 2,380 113,24 269,51

Osivo směs travní panisově

D20 . 005j: Komunikace Stezka asfaltový beton (s pojezedem vozidLy) 677 205,26
5‘486111i.Ri Podklad ze štěrl‘odrté Šok tI 200mm ml I 060,900 131,24 139 232,52

Podklad ze ltěekodrtě Šok ti 200 mm



tdměřeno eLektroniCky V tWO

1060,9 I 060,900

Součet 1060,900
PodkLad Ze šté‘ltodrté šos U 170 mrz‘ ml 974,500 104,09 lol 435,71

Podklad a štéritodrtě šos tI ‚70

Odon&enO elektroniCky V tWO
974,500

SolJCet 974500
PostilIt Živičný lnflltná‘í $ PosYPem z asfaLtu mnozstvl m2 974,500 10,28 10 017,86

Postřik živičný InfIltrační z asfaltu iiIMčnito ‚posypem ka,nenivem, V množství 1,00 kgřm2

AsfaLtový beton vrstva podkLadní ACP 16 • (obalované
lJ~ kamenivo OKS) U 50 mm Š 3 nl 974,500 129,06 223 118,97

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 • (obalované kamenivo 01(5) tISO nfl I přes 3m

PostřIk Živičný spojovati z asfaLtu v množství do 0,30 ml 974,500 9,15 9014,13

PostřIk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kgImZ

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO II (ASS) tt I tI 40mm 1 37 942 07
Š přes 3 m Z netnodiflkovafléhO asfaLtu m2 974,500 9~ I 86,

Asfaltový beton vrstva obesssná AtOll ASS) srosprostienion a ne zhutněním zr,en,odiflltovanéhO asfaltu ‚peuhu šířky přes 3m tř I. po zhutněni U. 40mm‘

Poznámka k souboru cen:
i. Čsn EN 1310e_fpřlprAsšlIPrOACO iipouze ti. JSOž 50mm.

‚ostatní konstrukce a práce 264 916,95
III Řezáni stáva$iciho živičného krytu hl do 100 mm m 19,400 39,07 757,96

Řezáni otávajfciio Živičného sytu nebo podkladu hloubíty přesto do 100 «sn
Poznámko k souboru cen;
‚. V cenách jsou započteny I náklady na spotřebu ‘ody.

•odměřm-Q elektronicky v tWIG
19,4 19,400

Součet 19,400

221.R1 Ošetřeni styčné spá‘y trvale pružnou asfaltovou zálivkou m 42,000 67,53 2836,26

ošetření styčné opity trvale pružnou asfaltovou zálivkou

Cena obvyklá pro certifikované ošetřeni opity

Odměřeno elektronicky v DWG ‘

42 42,000

Součet 42,000

Osazeni sllničniho obnjbniku betonového stojatého s boční
11113 opěrou do lože ~ m 563,000 185,54 105 386,72

Osazení sllničnlso obeubnlos betonového se zřízením lože,: vyplněním a zatlením spár cementovou maltou stojatého a boční opěrou z betonu prostého ti. C 12115,
do lože z betonu prostého téže značky
Poznámko k souboru cen:
I. V cenách oilnlčnich obrubníků ‚ožatých I stojatých Jsou započteny

a) pro osazeni do lotr z kamenivo rěženéhol náklady na dodáni hmot pro lože tI. 40 až TX «sn.~IOOmm:v

cenách .15 13a 1203 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Čitt lože z berane, prostého pletahujicl tI. 100mm se oceňuje cenou 9?‘ 99-ilio Lože pod

obrubníky, krajníky nebo obruby Z dložebnich kostek.
3. V cenách nejsou zapoČteny náklady na dodáni obrubníků, tyto ne oceňuji ve specifikaci.

Odméřeno elektroniCky v twO

568 563,000
568,000

betonálitrdčniobnjba(100ř25011000)dotetonhbo kus 573,630 82,07 47081,91

beeonová silniční obruba ll0O/25OIl~) do beloesového lože

56V1 ‚01 573,680
cena obvykLá dle ceníků včetně obsluhy a doPravy mate,látu

Součet _______ 573.680

‚991121 L0fltynebo obetby m3 34,080 Ov ‚09 68878,75

Lože pod obn*níky. krajníky nebe obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12115

56Vo,Y0,1 34,080

Součet 34,080

b4lIlllI Montážsvisiédopnvniznačlcy dovelikosti I ml objímkami kzss 6,O~ 168,30 1009,80

Montáž ‚“lité doprav.“ značky úkladní velikosti do I m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Pozná niko k souboru cen:
V cenách jsou započteny I náklady so montát značek včetně upevňovociho moterfálu no předem
přlprovenou nosnou konstrukci (sloupek, konsolu, sloup).

2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodáni značek, tyto se oceňuji ve specS Tkací.
bi no n,oncáž adndá‘vku ocelových nosných komtrukci . sloupků, konzol, tyto ze oceňuji cenami

souboru cen 914 55 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nétovtů.
c) nátir1, tyto ze oceňuji jako práce PSV přistulslýml ceno,nl katalogu &O-733 Nátěry,
d) naložení a odklizení ‚ykopku, tyto ze oceňuji cenami části AO? katalogu ~-I Zemni práce.

3. Ceny nelze použit pro osazeni a montáž svislých dopravních značek:
a) světel rr5ich, tyto se oceňuji cenami katolostl 21 M Elektromontáže . sIlnoproud.
b) upevr,Jných no Ionech ‚sebospeclálnlch kor‘strukclch nesoucích ste značek, lyro an oceňuji

?natvid‘sálnř.

140i a _______ s~__ —i 350,51 l7otolr J



02 C9a

cena obyvldá dle cenkáů včetr,ě obsluhy a dopravy materiálu

DZ C9b kus 2,000 1 350,51 2 70102

Dl db

cena ob~v1dá die cenivů vcetně obsluhy a dopravy materiálu

Dl €13 kus 2,000 934,97 I 869,94

02 t13

cena obyviclá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy ‚nate,iáIu

Montáž sloupku dopravních značek défl<y do 3,5 ma 7 4 ~
914511112 t,etonovým zistladem a pusou kus 6,000 65,12 ‚72

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 mdc hlinkové patky

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

a) v~*opdnl jamek 5 ochozem výkopku na vzdálenost doj rn,
b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,

2. Vcenách .oblljsauzopočte,ryl náklodyna betonový základ.
3. V cenách ~llh2 jsou zspo(te‘ryl náklady no hilnlkovou patku, betono‘ym základem.
4. V cenách ot,Isau započteny náklady na:

a) dodáni sloupku, tyto se oceňují vs specIfikacI
b) naloženi a odklIzeni výkopku, tyto se oceňuji cenami části 40$ katalogu ~-b Zemni práce.

dopravní sloupek vč. přísLušenství kus 6,000 I 402,45 8414,70

dopravní sloupek vč. plíoluienotvi

cena obyvidá die cenltů včetně obsluhy a dopravy rnate,iálu včelně uchytí, patky, a vička

‚ ‚I~3lllZ ~~~:vn“vo zrcadla a velikosti do im2 tla oloupal‘ kus 2,000 306.05 612,10

Montáž dopravnlio zrcadla na sloupky nebo konzoly velikostI do I m2
Poznámka k souboru cen:
I. V ceně jsou započteny I náklady no montáž zrcadlo včetně lwevlIovoclho moter.dlu no předem

připravenou ‚sosnou kor‘stnskcl.
2. VetnI nejsou započteny náklady na:

a) dodáni zrcadlo. ‚yb se oceňujI se specIfIkacI.
b) no montáž a dodávku sloupks3 nebo konzol, tyto se oceňuji cenami souboru cen 91451 Montáž

sloupku a 954 53 Montáž konzol a rátowů.
C) ochranné nátěry sloupku, zrcadlové (deli a zrcadlo, l~vto Se oceňuji přísl ‚mými cenami

katalogu &~~783 Nátěry.

I 9144301 Dopravní zrcadlo kus 2,~ 9038,02 18 076,04j
Oopeavni zrcadlo

cena obynklá dle cenil‘ů včetné obsluhy a dopravy materiálu

09-099: Přesun hmot 145V 335 355,17 __________

I 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost dol kn‘ t 810,589 71,51 579‘5,22r __j
Vodorovná doprava ni nebo v~touranyck hmot suti ne složením a hrubým urovnáni‘n, na vzdálenost do lun

Puzrá mAa k souboru cen:
5. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, pO sodě nebo ríeobvry*lými dopravními
_ky.

2. je~ll na doprovni dráze pro vodorovnou dopravo překážko. pm kterou je natnI překládat our nebo
‚~tourané he,o‘y z jednoho o6~kiÉho dopravního prostředku na jIný, oceňuje se toto lomená dopravo
každém ‚seku samostatně.

I 997211519 Příplatek ItO 1km u vodorovné dopravy suiti t 15401,191 8,93 137 532,64
vodorovná doprava suti nebo vjooutanýci‘ hosot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další‘ započatý ikm plesl ui‘

Poznámka k souboru cen:
I. Cere‘ nelze použil pro vodorovnou depress, po železnici, po vodě nebo neobvyki‘Srnl doprovniml

prostředky.
2. Jell na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutroé překládat suť nebo

vntourané hn,oty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jirtý. oceňuje se toto lomená dopravo
každém áseku samostatné.

810.58919 15401,191

Součet 15401,191

997221855 Poplatekzauioženiodpaduzkamenívanatkladde 641,144 135,05 86536,50

Poplatit za uložení stavebníka odpadu na skládce lskládkovné) z l.atnenlva
Poznámka k souboru cen:
I. Cernj uvedené v souboru cen lze po dohade upravit.
1 Uloženi o~adů ríeuvedeh v souboru cen se oceňuje Individuálně.
3. Vcenáchje započítán poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 18512001 Sb.
4. PřípadnÉ drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 99700.60 Drcení stavebniho

odpadu z katalogu Klk‘ Demolice oájektů.

I 197221845 ~z asfaltových povrchů na 169,445 124,66 21123,01

Poplatek za uložení stavebnko odpadu na skládce lskláaovné)z asfaltových povrclsů

Poznámko k souboj‘, cen:
I. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravIt.
2. Uloženi odpadů neuvedewuich v souboru cen se oceňuje Individuálně.
3. ‚‘cenách je započltán poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 18512001 Sb.
4. Případné drcení stavebniho odpadu lze ocenit cenoni souboj‘, cen 9970060 Drcení stavebniho

odpadu z katalogu 35>6 De,r.ollce objektů,

99822 Přesun hmot pro pozeonni komunikace s ktytes‘n z kamene, 27 28 93 32 147 805111 ~~iu~‘ýmbo~ý‘o‘neboživičným t 111.2 . ‘

Přesun knot pro komunikace O krytem zkamenkra, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Poznámka k souboru cen:
I Cerrjr lze použiti pro plochy letlšrs krytem noor.olllickýrn betonovým nebo žlvlčrrým.

-7V



~N: Ved~ejši_rozpočtové_náktady 93 382,14
~anzenflhavenhte~ %

zařízení staveniště

Začteni staveniště - kompletní vytaveni montáž, demontáž, provoz

op~ei~mL7 ih~LL~ LľF~i
dopravne lnzenynke opatreni

Dopravní značení na staveništi a vzájn‘ovém území stavby - cena odhadnuta na záktadě přítohy zásdy organizace výstavby‘

~

Geodetické práce při výstavbě

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

oj05: SOlOS 150 850n83
Zemni práce _____ 21 561,70

~ ~ 19000‘ 1974

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0.5 m do I ni, tlouítlq vrstvy
40 mm
Poznámko ksoubons Ce,‘:
I. V cenách jsou započteny I náklady no,

a) vodu pro chlazeni zubů fréry,
b) opotřebováni frézov tich nástrojů,
c) naloženi odfrézoaoného ‚noteriálu no dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstraněni (vybouráni) živičného krytu kolem překážek, které se oceňuji cenami

souboru cen 113 i0~7 Odstraněni podkladů nebo krytů této části katalogu,
6) očištěni povrchu odfrézované plochy, které se oceňuji cenami souboru cen 938 90-9 OdstraněnI

bláto, prachu z povrchu podkladu nebo ‚sytu části COl tohoto katalogu.
3. Množství mžených jednotek pro rozpočet urči projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry,

stoupůy (plochy do 2 m2) sez celkově frězovoné plochy neodečítají.
4, Ttouš“e,ufrézovoné vrstvy urči projekt a měřl se tloužtiso jednotlivých záběrů v mm.
5. cena z překážkami je určena vpřipadech. kdy:

0) na 200 m2 frézované pdochyse vyskytne vprCsnoěru více nei jedna vpusr nebo vstup
Inženýrských siní, popř. stožár, vstupni ostrůvek opad..

bjjsouli podél frézované plochy osazeny obrubnikyz výškovým rozdilem horni plochy obrubníku
ad frézované plochy větši než 250 mm.

6. Překálkomi ze rozuměli obrubnllvy nebo krajniky, pokud výtkový rozdíl horni plochy obrubníku ad
frézované plochy je větši než 250 mm, vpusti nebo vstupy inžerrýrsirých siní, stožáry, nástupní
ochranné ostrůvky apod.

Poznámka k souboru ten:
1. Pro volbu cen z hledisko mnošslvi se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocho krytu nebo

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-ti ze několik vrstev vozovky najednou, jednotlivě
vrstvy se oceňuji každá samostatně.

2. U ploch mentlch než 50 m2 jsou terry určeny pm ruční odstraněni podkladu nebo krytu. u ploch
větších než 50 m2 pm odstraněni strojní.

3. ceny
o)‘Till až -7113. -7151 až -71530-7211 až -7213 lze použit 1pm odstraněni podklodů nebo

krytO ze žttrkoplsku, škváry, strusiry nebo z mechanicky zpevněrrých zemin,
b) -7125 až 7125. -7161 až -71650-7221 až ‘7225 lze použit 1pm odstranění podkladů nebo

krytů ze zemIn stabllizovoných vápnem,
c) -7130 až ~7532 -7170 až -71720-7230 až -7232 lze použit 1pm odstraněni dlažeb uložených

do betonového lože a dlažeb z mozolky uložených do cementově malty nebo ~kloduzezemin
stobllizovaných cementem.

4. ceny lze použit Ipro odstraněni podklodů nebo krytů opatřených žlvičrr,imi poztřliry nebo náte‘my.
5. cernj odlišené padle tlouštl.y (např. do 100mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloužllsu

jednotlivých komtrukcí.
6. V cenách nejsou započteny náktody na zarovnáni sryčmrých ploch betonových nebo živičných podklodů

nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy části Col tohoto
ceníku. Množslvi suti získané ze zaroenáni styčných ploch podkladů nebo kytů se zvtášr nevykazuje.

7. přemístěni vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 mu cen -7111 až -7146 a přes 2omucen
.755? až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 99722~I Vodorovná dopravo suti.

8. Ceny -714. • -718. a -724. nelze použit pro odstraněni podkiodu nebo kytu frézovdnlm.
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‘Odměřeno elektronicky v DWG

19 19,000

Součet 19,000

~
bezpřekážekVtra!e . .‘ I J.

Frézováni živičného sytu titO nim pruhu I m pl do 500 m2 bez prekážek v trase

Cena obvykta - přepočet poměru vzhledem k tlnuitce krytu

‘Odměřeno elektronicky v DWG

19 19,000

Součet __________________ 19,000
Odstranění podkladu pí přea SOdo 200ml z kameniva ‚~rn2 ‚ 19,000~ 6300 119700

_ ___

drceného tI 400 mm ________
~l07I M

Odutranéni podkladů nebo krytů u přeenistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložen,e na dopravní prostředekv plote jednotlive přes SO mZdo 200
ml Z kameniva hrubého drceného, O LI. vrstvy přes 300 do 400mm

‘Odměřeno eLektronIcky V tWiG
19 19,000

Součet 19,000
~r~581~ 6 ~5996~:

Odkopávky a prokopkdq nezapažená pro siLnice s přemístěním výkopku v přičných profilech na vzdáLenost do IS m ‚nebo s naložením na dopravní pmstředek
hornině tř. 5 přes loudo I os m3



Poznámka k souboru cen:
:. Ceny jsou určeny pro ‚~*opávky:

a) příkopů pro ‚Sni‘. a to? tehdy. jsou-ii ».opávky příkopů prováděny somtetotně.
b) vs zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí sodkopáv*aml nebo prokcpáv*aml

pse opodnl stavbu silnic. b%kopdvky V ostatních zemnlcich se oceňuji podle kapituly. 3‘2 Zemníky
‚‘šeabecných podmínek tohoto katalogu.

C) při zahlubováni silnIc pie mln,oúrovňoié klíženi a pro v1ykopúv*y pod mtsly prowdenýml Y

předepraném pře‚tíhu. Část v~*opá‘*y n,ezl refsI ý,,,I rovinan,l proloženými vnějlšmi hranami mostu se
oceňuji:
- při objemu‘ I ~ mi cenami pro mnošstvi Ino m3
- ph objemu přes I Ow m3 cenami pro množství přes ‚W do I Ow mj,

dí pie sejnsolí podámíči I přihlédnutím k satanovenl či. 3:52 Všeobecných podmínek katalogu.
2. Cern; nelze použit pro odkopáv*y a proktpáv*y Y zapažených prostorách; tyto zemni práce se

oceňuji podle čI. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
)‚ V cenách jsou započteny I náklady na vodorovné přemístěni výk‘pk5J vphčwých profilech na

přilehlých svozich a příkopech. Vzdálentsti příčného přemistirsl se nezahrnuji do střední
vzdálenosti vodorovného přemístěni výkopku.

4. Vodorovné přemíorěni výtopku z výkopiště no násyplžtě při jakékolIv šířce koruny se nepovažuje
za vodorovné přemístěni výtopku v příčném profflu. je-li při odkapávce nebo proktpúvce mezi
výkopištĚm a násyplštěm ‚‘příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušeni
provozu prováděním zernnlch prod. Tokové přemístěnI výkopku se oceňuje podle čI. 3162 fleobeceých
podmínek tohoto katalogu.

5. ptensistěrá výkopku vpřičných profilech na vzdálentar přes ‚5 mse oceňuje cenami souboru cen
:62.0-,. Vodorovné přemístěni výkopku částí AO! Společné zemni práce tohoto katalogu

‘Odniéřeno elektronicky v DWG

25,81 25,810
25,810

:~wl1os Vi ř těmi do l0~O m ‚‘ýlcopkuřsypaniny z m3 25,810 166,13 4287,82

Vodorovně přemintěei výkopku nebo sypaniny po socho na ob‘sýkžém dopravn&n prostředku, bez naložení výkopku, avšak ne složením bez todsmnuti z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 9 Ow dolO Ow m
Poznán,ka k souboru cen:
I. Ceny nelze použít. předepituje-Il projekt pe°emistit výkopek na místo nepřístupné o&ďs*lým

dopravním prostředkům; toto přemístěni se oceňuje Individuálně.
2. V cenách jsou započteny‘ náhrady za jlzdu loženého vozidla v rerénu ve výkopišti nebo na

násyplšti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na náyplžtl; toto rozhrnuti se oceňuje

cenami souboru cen I??. 0-. -UloŽeni syponiny do ndsyp‘i a 171 20-sZOWložení sypaniny na skládky.
4. je-lI na dkp‘ovni dráze p.o vodorovné přemístěni nějaká překážka, pie kterou je nutno překládat

výkopek z jednoho obvyklého dcprovnlho prcerředku no jiný obvyklý dtprav- ní prostředek, oceňuje se
toto lomené vodorovné přemisréní výkopku v každém ůseku samostatně příslušnou cenos.s tohoto souboru
cena překládáni výtopku cenami souboru cen 767 10-3. Nakládáni neulehlého výkopku z hromadí
ohledem na sotanoveni pozn. ČísloS.

5. Přemísťuje-ti se výkopek z dočasných skládek vzdálenych do lom, neoceňuje se nakládáni výkopku,
I když ze pronádl. Toto ustanoveni neplatí. »kočuje-li projekt použiti dozeru.

‚V cenách vodorovného přemístění sypanIny nejsou započteny náklady no dodávku materiálu, lyro se
oceňuji ve specifikaci.

přebytečná zemino

25,81 25,810

Součet 25,810

I 162701109 ~rei~J~ vodorovniěmu přemistmlivýkopkLilsypafllny Z m3 258,100 11,07 2857,17

vodorovné přemisténi výkopku nebo sypaniny po suchu na oteayklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z konIny tř. I až
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých daliích I započatých I Ow m
Poznámka k souboru cen:
0. Ceny nelze použit. předepisuje-II projekr přernistit výkopek no místo nepřístupné obvyklým

dopravním prostředkům; toto přemlsténí se oceňuje indi‘sidnsálně.
2. V cenách jsou započteny I náhrady za jízdu loženého vozidiovteréno ‚re výkopištI nebo no

násypišli.
3. V cenách nejsou započteny náklody no rozhrnuti výtopku no násyplšti; toto rozhrnutí se oceňuje

cenami souboru cen 17l .0-.. Uloženi rypanley do násyp‘) a 171 20-lZOiUložení sypaniny na skládky.
4. je-li no dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pie kterou je nutno překládat

výtopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku no jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se
tota bavené vodorovné přemístěni výkopku vs každém (seku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 :0-3. Nakládáni neslehlého výkopku z hromad I
ohledem no ‚atanovenl pozn. Číslo 5.

5~ Přemístl‘je-ll se výkopek z dočasných skládek vzdáiesrych dolOm, neoceňuje se nakládáni výkopku,
I když se provddl. Toto uztanoveni nepJatI. vylučuje-Ii projekt použiti dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístěni sypaniny nejsou započteny náklady no dodávku materiálu, tyto se
oceňuji ‚V specifIkaci.

I K 171201201 ULoženi sypaniny na ukládky m3 25,810 8,52 219,90

Uložení nypanirry na skládky



poznámko k souboru cen:
I. Ceno -1201 je určeno ipra:

oj uloženi výkopku nebo ornice no dočasné skládky předepsané projektem tok, Že no I m2
projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; vopočnémpřlpoděse
uložení neoceňuje Množství výkopku nebo ornice připodojki no I m2 skládky se určí joko podíl
ninožstvi výkopku nebo ornice nolřeného vrostlém stow a projektem určené plocky dočasné skládky;

b) zasypáni koryt vodotečí a prohlubní re terénu bez předepsaného zhutněni sypaniny;
C) uloženi výkopku pod sodou do prohlubni ve dně vodoteči nebo nádrži.

2. Cenu -1201 nelze použit pro uloženi výkopku nebo ornice:
a) pří vykopávkách pro podzemní vedeni podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to oni

tehdy, jestliže se výkopek po vyhozeni z výkupu no povrch ůzemi ještě dále přemisttrje no hrornoa‘y
podél výkopu;

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

přlpadoji nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. ta poznámku č. 1 a);
d) no dočasné skládky. oceňuje-lise cenou 121 10-1101 SejmutI ornice nebo leoni půdy do 50 m,

nebo oceňuje-Ilse vodorovné přemístěni výkopku do 20 ma 5Dm cenomi 162 20-1101, 16220-1102, 162
20-IlSe a162 20-0152. V těchto případech se uloženi výkopku nebo ornice no dočasnou skládku
neoceňuje.

e) no tevalé skládkys předepsorrýrn zhutněnim; toto uloženi výkopku se oceňuje cenoml souboru
cen 17e.O-.. Uloženi sypaniny do násypů.

3. V ceně -0201 jsou započteny I náklody no rozprostřeni sypaniny ve vrslvdch 5 hrubým urovnáni‘“ no
skládce.

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady no ziskánl skládek ani no poplolky co skládku.
5. Množství jednotek uloženi výkopku (sypaniny) ze určí v m3 uloženého výkopku (syponiny),v rostlém

stavu zprovidío ve výkopišti.
6. cenu -1211 lze po dohodě upravit.

~ 1~z skL‘&i~ tIP~ ~ :
Uloženi sypaniny poplatek za uloženi sypanIny na skládce I skíádkovrk )
poznámko k souboru cen:
I. Ceno -1200 je určeno ‚pro:

oj 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 případě se
uložení neoceňuje. Merožství výkupku nebo ornice přlpodojici no I m2 skládky se určI joko podiI
množství výkopku nebo ornice, měřeného vrostlém stow a projektem určené plochy dočasně skládky;

hi zasypáni koryt vodotečí a prohlubni v terénu bez předepsaného zhutněni sypaniny;
cj uloženi výkopku pod vodou doprohlubnl ve dně vodoteči nebo nádrži.

2. cenu -1201 nelze použit pro uloženi výkopku nebo ornice:
a) pří vykopávkách pro podsemnl vedeni podél hrorry výkopu. z něhož byl výkopek získán, a co oni

tehdy, jestliže se výkopek po vyhozeni z výkopu no povrch ůzemi ještě dále přemlstlsje no hronnody
podél výkopu;

b) no dočasné skládlrnr, které nejsou předepsány projektem;
cj no dočasné skládky předepsané projektem tak, že no I m2 projektem určené plochy této skládky

připodojl nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz, též poznámku č. I oj;
dj no dočasné skládky, oceňuje-li se cenou i2l 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m

nebo oceňuje-Ilse vodorovné přemiste‘nl výkopku do 20 ma 5Dm cenomi 162 20-1101, 162 20‘I i02, 162
20-lOSi a 162 20-1152. V těchto připodech se uloženi výkopku nebo ornice no dočasnou skládku
neoceňuje.

ej no trvalé skládky s předepsaným zhutněnim; tolo uloženi výkopku se oceňuje cenomi souboru
cen 171.0‘.. Uloženi syponiny do násypů.

3. Vceně -1201 jsou započteny I náklady no rozprostřeni sypaniny ve ‚‘nslvách 5 hrubým urovnáním no
skládce.

4. Vcene‘ -1201 nejsou sopočreny náklady no zlskáni skládek ani no poplatky za skládku,
S. Množství jedno tek uloženi výkopku (syponinyj se určiv ‚„3 uloženého výkopku (syponiny),v rostlém

stow zpravidla ve výkopišti.
6. Cenu- 12“ Ire po dohodě upravIt.

25,81‘I ‚8 46,458

L Součet 46,458
~L302 [ůpravaplániěvzářezechsozhutněním !m2 [-- ioi,soo[ 15-4iV 1 665,ii1~ [

Úprava pláně na stavbách dálnIc v zhtezecíi mImo skalních se zhutněni‘“

Poznámko k souboru cen:
I. Ceny se zhutněním jsou určeny pro ažechny míry zhutněni.
2. ceny 10-2301, 10-2302, 20‘230i a 20-2 305 jsou určeny pro urovnáni nově zřizovaných ploch

vodorovných nebo ve sklonu do l:Spodzpevne‘niplochjokéhokollvdruhu, pod humusování, drnovánl a
dále předepíše-li projekt urovnánI pláně z jiného důvodu.

3. Ceno 00-2303 je určeno pro vyplněni sypaninou prohlubni zářezů v horninách 5, 6a 7.
4-ceny neplatí pro zhutněni podloži pod násypy; toto zhutněni se oceňuje cenou 205 no-Ibl

Zhutnění podloži pod násypy.
S. Ceny neplatí pro urovnáni lovec (berem) šířky do 3m přeružujlclch svahy, pro urovnáni dno

příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; tota urovnáni se oceňuje cenoml souboru cen 082 . 0-II
Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů Aol tohoto kotalogu.

6. Urovnáni ploch ve sklonu přes 1:5 (svahováni) se oceňuje cenou s82 20-1101 Svahováni trvalých
svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto kotologo.

7. Vyplněni prohlubni v horninách tř. 5, 6. a 7 betonem nebo stabilizaci se oceňuje cenomi části A
0‘ Zřízeni konstrukci katalogu 822-i Komunikace pozemni a letiště.

Odměřeno elektronIcky v OWG

33,6+54,9+19 107,500

Součet 107,500 ________ ________

[~o~‘~ ~ do 150mm p5 do 500 raZ V mZ 43 000 34 94~ 1 502 42b 71
Rosproutšeni a urovnáai omlcev rovině nebo ve svahu sklonu áo 1:5 při souvislé ploše do 500 ‚„2,«. arst“y přes 100 do 150mm

poznámko k souboru cen:
I, Vcene‘ jsou započteny i náklady no případné nutné přemístěni hromad nebo dočasných skládek no

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

121 10-l I Sejmuti ornice.
3. Případné nokládáni ornice‘ v sooteislosti 5 pozn. č. 3 se oceňuje cenomi souboru ten 067 10-l I

Nakládáni5 skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny-
4. Jsou-li hromady nebo dočasně skládky arnice umístěny podle projektu ve vzdáleností přes 30 mod

misto spotřeby, oceňuje se jeji přemístěni tenomi souboru ten 162. 0-1 . Vodorovné přemistěni
výkopku, přičemž se vzdálenost 3Dm, uvedená v popisu ten, neodečitá.

‘Odměřeno elektronithy V DWG



43 43,000

Součet 43,000

gi13l Založe‘i paritového trávníku v‘~seveen plochy do 1000 m2 V ml 43000 12,44 53492

Založeni trávnltu na pádi předem připraveně plochy do I~ ni2 *evem včetně utaženi paritového v rovině nebo na neallu do ‚.5
Pbznámka * souborll cern
‚. V cenách jsou zopočtesiy I náklady no pokosení, neloženi a odvoz odpadu do 10 km ne složenin.
2. V cenách- „61 až-Olé) nejsou zopočteny I náklady no zblrov,iovocl textilii,
3. V cenách nejsou započteny náklady no:

a)přýproiis půá~‘
b) trovni semeno, syto náklady Se oceřwji se sped~lkocI.
c) v‘ýpled a zaléváni: tylo práce se ‚sceluji cenami části CO? soubor) cen ‚8537-4? Vypleli

JaS 37,43 ZalIti rostlin sodou.
d) srovnánI teréne, syto práce se oceňuji saejborern cen 181 L-Plošná úpravo terénu.

410 OsIvo směs travní patková (! 0,640 113,23 72,47
Osivo směs ltavni parková

.~5a: Komunikace - Stezka, chodník - zámková dlažba 14 188,32
1I12.R1 Podklad ze štěrkodrtě ŠDB tI 210mm m2 33,600 127,61 4287,10

Podklad ze itérkod‘ti ŠOSU ZlO ‚tys

‘Odrriěřeno elektronicky V WIG

33,6 33,600

součet 33,600

~ 113 Kladeni zárnkovédlažby koenunikad pro pes‘ tI 60mm m2 33,600 162,29 5452.94

Kladen‘ dlažby z betonových ú,nkovýdh dlaždIc komunikaci peo pěši složem z kameniva tě‘‘ nebo drceného tI. do 40 mm, tvypiniein spár ndvojltým
hutnénim, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnld tI. 60 nfl skueiny A, pro plochy přeslen m2
Poznámko k souboru cen:
I. Pro volbo, cen dlažeb pJati rola rozděleni: Skupino A: dlažby z prr*tl stejného tvoru, skupina 8:

dlažby z prvků ~eu o nice tvorů, nebo z obrazců o ploše jednotlivé do 100 no?, Skupino C: dlažby
pro ob‘oukovd*h tvar) (oblouky, kruhy, spod.).

1 V cenách jsou zapoltetry I náklady ne dodáni hmot pro lože a no dodání materiálu no výplň spár.
3. V cenách nejsou započterry náklady no dodáni zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci:

ztratné lze dohodnout u plochy
a)dolWml wvWI3*
b)ptesicodo300ml vevýši2%,
c)přesXOml vevýlll%.

4. Část lože přesohujlcl tioedt*u 40 nIm se oceňuje cenamI souboru cen 457 . . ‘9. Příplatek so
každých dolšlch 10mm tloužtlsy podklodu nebo lože.

‘Odméřeno elektronicky v WIG

32,5+1,1 33,600
Součet 33,600

59601 zámková dlažba (barva přírodní) ‘6011651200 (ičko) m2 33,475 119,68 4006,29

zámková dlažba (barva přírodní). 6011651200 ličko)

cena obyvklá dle ceniko~ včetně obsluhy a dopra‘~ materiálu

32,5‘l ‚03 33,475

Součet 33,475
zámková dlažba pro nevidomé (boin červená)‘
60/103/200 ~ m2 1,133 389,58 441,39
zámková dlažba pro nevidomé (barva čm%‘enál .401I001200n výstupky

cena obyuklá dle cenisl včetně obsluhy a dopravy materiálu

1,11,03 1,133
1,133

04- 005b: Komunikace - Vjezd - zámková dlažba 28 630,68
I 564871111.Rl Podklad ze štuitodrtě ŠOS U 250mm m2 54,900 152,16 8353,58

Podklad no itéekodrtě SoB tI 250 nm

‘odměřeno e(ektrtnidcy v WIG

54,9 54,900

součet 54,900

596211211 iuadeni‘ zámkové dlažby koenunikaci Pro Péči tI 80mm m2 54,900 170,12 9339,59

Kladeni dlažby z betorion‘ch zámkových dlaždic komunikaci pen pěši sem z kameniva těženého nebo drceného tI. do 40 mm, tvypknisiim spár s dvojItým
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na lwajnlcl tI. 80 mno skupiny A, pro plochy ples SOdo 100 m2
Poznámko k souboru cen:
I. Plv ‚albu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupino A: dlažby z prvků stejného tvoru, SkupIno 8:

dlažbyz prAtů dvou a vice svorů, nebo z obrazců a ploše jednotlivé do ‚W ml, Skupino C: dlažby
pro obloukovitých tvorů (oblouky. krolly. apod.).

?. V cenách jsou započteny i náklady no dodáni hmot pm lade O no dodáni materiálu no výplň spár
3. V cenách nejsou započteny náklady no dodáni zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci;

ztratné lze dohodnout u plochy
o)do lOom? vevýžlj%,
bjpřesbWdo300m2 vevjéi2%,
c)pi°n3r~Jm? wsýšilt

4. Část lože přesohujkl tloedtku 40 mmse oceňuje cenami souboru cen 450 9 Phplorek za
kažo‘ých dolllch 10 mmtlouttky podkladu nebo lože.

‘Odměřeno elektronicky v WIG

50,3+4,6 54,900

Součet 54,900

K 59611 zámková dlažba (bates přírodní) 8011651200 (ičko) m2 51,809 173,49 8983,34

zámková dlažba (barva plirodnil 801165/200 (ičko)

cena obyuklá dle cenlr) včetně obsluhy a dopravy mate,ialu

-79-



51,809
51,809

411,39,

4,738
4,738

19,000

I 949~17[

19,000 __________ ________ __________ ________

~i&ýz~iieneho kameniva MZK tI ISO~ 19 —~ 15024 2~

ěsicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením as hutněním, po zhutnéni tI. 150 mm

k~inÍi~fi~osypemzasfaLtumniožatvi ~ ~ 10,28~

.inlčoiý infiltrační z asfaLtu siíničnčio a posypem kamenivem, v množství 1,00kg/mZ

„ý beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované m2 19 ooo 325 ~:
‚iIvoOKS)tL8O_mmš do3m .‘ ‘—

beton vrstva podkladní ACP 16° (obaLované kamenivo OKS) U 80 mm do 3 m
i~ipojovaciz atfaL~~iž~ ~&io ~ 19,000 9,25

Jikživiěný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/mZ
~i~Wbeton~stvaobnssnáÁCO11(A65)tř.ItI50mmI [ [

‚ . : m2 19,000: 288,00 5472,00;‚do3lnznemodlfikovanehoasfaltlj ~.~----

1,áafaítový beton vrstva obrusná ACO II (ASS) a rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu iířky do 3m tř. I, po zhutněni tI. 50mm
~zndmka S souboru cen:

fl. ČSWEW 13108-i připouští proACO lipooze ti. 3SožSOmm.

štatní konstrukce_a práce 41 009,99
~F betonove rampy m3 0600 177778 1066 67jr vybouráni betonové rampy

~~tRe~ni stavajiciho zivicneho krytu hl do 100mm [niV 3~07 3907 145731

ľ Řezání nlávajkfl,o žlnlčného mytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

37,300

L
Ý121221.Rl j~otřeni styčné spáry trvale pružnou asfaltovou záLivkou m 37300!

Ošetření ntyčné spáry trvaLe pnsinou asfaltovou zálivkou

~zndmka S souboru cen:
I. V cenách silničních obrubnfků ležatých I stojatých jsou zopočteny:

oj pro rtazení do lože z komeniso těženého I náklo~, no dodáni hmotpro lože ti. 80 ot 100mm,
6) pro osazeni di latex betonu prostého I nákío~‘ na &ddní hmat pro lože ti. 80 až 100mm;

cenách -1113 0 -1213 též náktooY no zřízeni bočnici, opěr.
2. část ložci betonu prostého přesahujfci ti. 100mm se oceňuje cenou Sn‘ 99~ 1121 Lože pod

obnsbnfky, krojniky nebo obruby r dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou, zopočtemj ndkio~‘ no dodáni obnsbnE, tyto se oceňuji ve speciflkoci.

Součet ________ 56,700

-— [beton~tili~iobnJba(12O-l5Oi~&1i~)ěo - [
236jK 9160 jbetonovéholože -- 23

betonová silniční obruba (120-150/25011000l do betonového tože

(barsia červená) -
‚ ; m2 4,738

I (tV~ čenvená( . 8O/l00‘200 I výstupky

5čně obsluhy a dopravy materiálu

‚

~iicky v DWG

r

doasfaLtování (rekonstrukce) ________ ________-~ 17375,31 _________

‚JIÖAtL 200mm m2 19,000[ 131,24[ 2 493,56~ _________

(IA tI 200 mm

~oro cen:
přlpoetštl pro MiK mor, ti. 300mm.

mu započteny nákiody no:
„povrchu podkitdu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 ii-iI,
~cipostřk před pokládkou osfot cových směsi, který se oceňuje cenami souboru cen 572

195321

6 184,121

i~~i

‚uvedeni „.

přeatifl uliční vpusti ___________

• přesun utičnívpusti

F
Odhad ceny-kompletní demontáž stávající uliční vpusti vč. zásypu a montáž na nové minto vč. zemních prací

_________ __________ _______ 5417,92 ________

[ kpí [ 2,000[ 2 708,96 5 417,92[ _________

Poznámko k souboru cen;
I, V cenách jsou započteny I ndkio&y ta spotřebu ‚sov.

Odměřeno elektronicky v tWO

37,3

Cena obvyklá pm centifskované otetření spáry

‘Odměřeno elektronicky v 0V/O

~91 6131213
I

37,3 37,300

Součet 37,300

Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého S bočni~
opěrou do lože z betonu prostého : m 56,700,

67,53‘ 2518,87~

185,54‘ l052O~12i

Ouazenisitničnilio obrubníku betonového se zřízením tože, svyptněnirn a zatřením npár cementovou maltou stojatého a boční opému z betonu prostého tř. C 12/IS,
do lože z betonu prostého téže značky

‘Odměřeno elektronicky v DWO
23+9,7+1+1+22 56,700

7L76[ 1747~{



oLá dLe cen~ů včetně o~uhy a dopravy mat&áLU

22‘1,03 22,660

Součet 22,660

~:~ ~
Ouazenízahradn*50 obrubníku betonového 5 ložem tL. tni Sodo 100mm zbelonu prosného t/C 12/150 boční opěrou z betonu prostého ‚Š. C 12115

13,9‘1,03

~

Lože pod obrubnhlw. luajnilW nebo obrubyz dtazebnlth kostek z betonu prostého tr. C 12115

56,ro,3‘o,2,13,90,Ž‘O,i 3,680
Součet 3 680

K flS
Montáž ntoianu na kola

odhad ceny

cena obya~lá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiátu

~zndmka k souboru cen:
i. Cirry nelze použit pro ‚odorOvTlOu dopravu po železnicI, po ‚odě nebo neobvyklými dcprtvnimi

prostředlrsř.
2. Jell no dopravní drdze pro vodorovnou doprosil překážko, pro kterou je nutné překládat suť nebo

‚ybouroné hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku no jiný, oceňuje se toto lomená dopravo
každém úseku uomortotně.

Poznámko ksouboru cen:
1. Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu po železnIci, po ‚odě nebo neob‘#lými doprovnimi

prostředky.
2. Je-li no dopravní drdze pro ‚odorovnOIl dopravo překážko, pro kterou je nutně překlddOt suť nebo

‚ybouroné hmoty z jednoho obvyklého doprovnlho prostředku no jiný, oceňuje se toto lomená dopravo
každém úseku somtetotně.

Součet

‘-;*i 1(997221845 ui~sfakoShp0vrc~ •t

PopLatek za uLožení ntavebn*so odpadu na skládce (sklédkovnél Z astaítovýth povrchů

23,690

8207 81996‘~

9,991

~učet 23,690
~v‘ 6~6č~á~ido /l50/1000)~0 7 ‚U~ ~
„etondveho joze ‘ ‘

I~eton°~ sIlniční obruba nájezdová ílSO(l5O/lW0) do betonového Lože

Hyna obyektá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy n,ateelálur ~‚r1 ‚03
Součet

195&onová silniční obruba přechodová Levá (120.150/150‘ I 7 ; 1 6
23,6,

betonové siLnlčisi obruba přechodová Levá i12O.l50I5~~~ o/l~) do betonového lože

cena obyvltlá dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu

Í 1‘1,03
Součet

~betoflová silniční obruba přechodová pravá (120.150/ISO‘ k 030‘
j~50/1000)do betonového lože ‚ LIl ‚

betonová sltničníobruba přechodová pravá l2O.l5oél5O250~W0) do betonového Lože

cena obvyklá dte ceniltů včetně obsluhy a dopravy materiáLu

L 1‘1,03
Součet 1,030

1bii6i~flkučnI0brubo~00j250ub000o~t0nbO~0 ~ 22~66C~

F betonová silniční obruba íloOé2Soh1~í do betonového Lože - - -

cena obvyklé dle ceníků včetně obsLuhy a dopravy materiáLu

Í

1,030

1,030

231,66,

9,991
: 23l,61~

238,61~

~ 859,7I~

1,030

Poznámko k souboru cen:
I, ‚‘cenách jsou započtený náklod‘ý no zaliti a zatřeni spár cementovou motto‘!.
2. V cenách nejsou mpočterrý náklady no dodání obrllbník& tyto se oceňuji ve specij‘Ikoti.
3, Č/at lože přesohujid tloošts‘u ItO mm lze ocenit tetou 91699-1121 Lote pod obrubniky. krajníky

nebo obruby z dložebntth kostek, katalogu 822- I.

‘Odměřeno eLektronicky V DM113

13,9 . 13,900
S t 13,900 —~

~

ob robs (So /200‘ do betonového lože

tenis obvykLé dle ceníků včetně obsluhy a dopravy materiálu 14,317

D9 - 099: PřesUn hmot I-ISV

[w~i isu 1vodor~á doprava suti po suchu ně ~dáLen05t dol km ‘I t ‘, 16,4‘9~
‚ H H_~_-—-

Vodorovna doprava suti nebo vybouranyth sinat nati se nlozeo,m a hmubyns urovnanlln, na vzdatenont do I lun

-

71,52; 177,8t71

16,469‘19
312,911

312,911 _ _ — -
— — 124,66~



odpadu! kameniva na skládce 1 ~64D 135,05 1 436,93

Poplatek za utažení stavebnil,o odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
Poznámko k soobon, cen:
I. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit.
2. Uloženi odpadů neuvedených ysouboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek so ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 99700-60 Drcení stavebního

odpadu z katalogu ~O-6 Demolice objektů.

[ Poplatek za uložení želesobetonověno odpadu na skládce ; 4~4D 186 99 269 27(skládkovné) ‘ .

~ Poplatek za uloženi stavebního odpadu na ukládce (skládkovnéi žeěezobetor‘ového - - -

Poznámko k souboru cen:
I. Ceny uvedené vsoubon., cen lze po dohodě upravit.
2. Utažení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje Individuálně.
3. V cenách je zopoc‘itán poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 18512001 Sb. .

4. Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 99700-60 Drceni stavebního
odpadu z katalogu p30-6 Demolice objektů.

Přesun hmot pro pozemní komunikace n kiytem dlážděným Ĺ 86,197~ 81,25 7 O03~J~

Přesun hmot pro pozemní komunikace a Iuytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 n jakékoliv délky objektu

. VtN: VedLejší rozpočtové nákLady 9 437,91
~~ FLKLh 4000 5 8o1~~~

Zařízeni staveništé

Zařízeni staveniité - koaplemi vybaveni montáž, demontáž, provoz - __________

[dopranzenyrsice opatrem ‘ kpt I O ioof 20777 10

dopravně inženýrské opatřeni

Oopravníznařenl na stavenlitl a v zájmovém ůzemi stavby• cena odhadnuta na základě přílohy 7ásdy organizace výstavby‘

~pracepnvyttavbo kpt ‘ 15 582 8O~ 1 558 28[vedlejsswdair Geodetické práce při výstavně
[; Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou, v průběhu výstavby a pa výstavbě icena dle poskytovatelů nlužebl

Poznámko k souboru cen:
I. Centy uvedené vsoubon, cen lze pa dohodě upravit.
2. Uložené odpadů nesvedenýrln vsoisbornz cen se oceňuje indlvldudlrně.
3.V ceod cin je započítán paplatek so ukládání odpadu die zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drceni stavebnino odpadu lze ocenit cenami souboru cen 99700-60 Drceni stavebního

odpadu z katalogu 830-6 Demolice objektů.


